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1.-Introducció i descripció del projecte 
 
El present projecte pretén definir l’estratègia a seguir pel CETPD (Centre Específic de 
Recerca Centre d’Estudis Tecnològics per atenció a la Dependència i la vida autònoma 
de la Universitat Politècnica de Catalunya), per tal de consolidar-se dins del context de 
Catalunya, i millorar l’eficiència i eficàcia  per poder competir a nivell nacional i 
internacional. 
 

Plantejament inicial del projecte focalitzat al laboratori 4all-L@b 
 
El projecte que es va plantejar de partida era el de desenvolupar el pla de viabilitat del 
laboratori d’experiència d’usuari 4all-L@b. Aquest laboratori d’interacció persona 
ordinador, s’emmarca dins del CETPD, Centre d’Estudis Tecnològics per atenció a la 
Dependència i la vida autònoma de la Universitat Politècnica de Catalunya. 
El propòsit era estudiar diferents escenaris possibles: 
 Explotació dels serveis des del propi CETPD 

Creació d’una Spin-off que exploti els serveis independentment del CETPD 
 
A mesura que la fase de captació d’informació va anar evolucionant, es va demostrar 
que el laboratori d’usabilitat té sentit dins del context de tot el Centre, però que es fa 
molt difícil plantejar una viabilitat del laboratori independent de la resta de Centre.  
 
Els principals motius són: 

 Molta competència d’altres centres que ofereixen serveis similars. Moltes 
universitats disposen de laboratoris d’usabilitat pels seus propis projectes i a 
més, la majoria ofereixen serveis a empreses com ara l’ús de la pròpia sala, 
serveis de consultoria per projecte i altres. 

 Si agafem el mercat de pàgines web i disseny d’interfícies de software, també 
s’observa que a nivell privat hi ha moltes empreses que estan oferint serveis, 
i a més, estan ben posicionades, per tant, no es justifica el fet que s’hagi d’anar 
a competir amb empreses privades. 

 L’entorn local no disposa de cap mercat potencial de clients en aquest 
àmbit específic. 

 
A partir de totes les dades, es demostra la necessitat d’especialitzar el laboratori en 
algun context concret com de fet ja estableix el marc del centre: atenció a la 
dependència i la vida autònoma. 
 
A nivell d’explotació de serveis a través d’una Spin-Off, es descarta donat que els 
serveis que ofereix actualment el laboratori són serveis de lloguer de les instal·lacions i 
de consultoria. La creació d’una Spin-Off va més lligada a l’explotació i 
comercialització d’alguna tecnologia concreta. 
 

Replantejament del projecte cap al pla estratègic del CETPD 
 
Analitzades totes aquestes dades, es decideix que el laboratori d’usabilitat té sentit si 
s’emmarca dins del CETPD.  
El projecte resultant d’aquesta decisió ha de ser el de traçar una estratègia per tot el 
Centre, de manera que tingui sentit dins del marc Català de Recerca i Innovació i 
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estableixi el camí a seguir per tal de posicionar el Centre al mercat, amb tot el 
potencial de transferència tecnològica. 
 
El que pretén aquest projecte és analitzar la xarxa d'innovació de Catalunya per saber 
quin paper hauria de jugar el Centre. Paral·lelament, analitzarem les tendències de 
mercat que justifiquen el Centre i quina competència hi ha. A partir d'aquí, definirem el 
camí que hauria de seguir el Centre. 
 

Estructura de la memòria 
 
Anàlisi de la xarxa d’innovació de Catalunya 
En aquest punt farem un anàlisi dels elements bàsics de la xarxa per tenir una visió 
general del sistema d’innovació, posant especial atenció en aquells aspectes que 
puguin incidir d’alguna manera al CETPD 
 
L’objectiu d’aquest anàlisi és tenir la màxima informació de tot el sistema d’innovació 
existent a Catalunya, que serveixi per definir la millor estratègia per tal que el CETPD 
es pugui incorporar de forma eficient a aquest sistema 
 
S’avaluaran els següents aspectes: 

 Pla de recerca i innovació 2010-2013 (PRI) 

 Xarxa de parcs científics i tecnològics (XPCAT) 

 Clústers d’empreses 

 ACC1Ó 

 TECNIO, agents tecnològics 
 

 
Tendències que justifiquen el camp de la dependència i la vida autònoma. 
L’envelliment global representa un triomf dels avenços mèdics, socials i econòmics 
però a la vegada implica canvis en els sistemes de seguretat social i de pensions. 
S’hauran de modificar els models socials i econòmics per poder fer front a aquest 
envelliment. 
 
Molt aviat, i per primera vegada a la història, les persones de més de 65 anys 
excediran el nombre de menors per sota de 5 anys. Aquesta és una tendència 
emergent global ja que actualment, aproximadament 500 milions de persones tenen 
més de 65 anys, és a dir, entorn un 8% de la població mundial. 
 
La pèrdua d’autonomia personal implica una disminució de l’autoestima que té com a 
conseqüència un major deteriorament de la qualitat de vida de forma que es produeix 
una espiral negativa a l’estat de salut de la persona dependent. És tant important 
l’assistència a una persona dependent com intentar prevenir o endarrerir aquesta 
dependència al màxim. 
 
Les mesures que s’adoptin hauran d’orientar-se cap a la conservació de 
l’autosuficiència, un manteniment de la independència econòmica una millora de l’estat 
del benestar així com la promoció de programes de suport social. 
 
Per tant, tots aquells camps de recerca orientats a desenvolupar tecnologies 
assistencials i d’ajut a les persones, i la millora de l’autonomia personal i la 
dependència prendran més protagonisme amb el pas del temps. 
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CETPD, àmbits d’actuació i projectes realitzats 
El CETPD és el Centre Específic de Recerca Centre d’Estudis Tecnològics per atenció 
a la Dependència i la vida autònoma de la Universitat Politècnica de Catalunya 
(CETPD-UPC) 

Aquest Centre és el resultat d’agrupar els esforços de dos grups de recerca 
consolidats de la Universitat Politècnica de Catalunya: 

 Grup de Recerca d’Enginyeria del Coneixement (GREC), grup de recerca 
interuniversitari amb membres de la UPC del departament d’Enginyeria de 
Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial (ESAII) i d’Organització 
d’Empreses (OE) 

 Arquitectures Hardware Avançades (AHA), del departament d’Enginyeria 
Electrònica (EEL). 

 
Estructurat en tres laboratoris: 

• 4all-L@b 
• Computació ubicua Lab-CU 
• Mobilitat i marxa, MoMa 

 
Els àmbits d’actuació en els quals treballa actualment són: 

 Tecnologies assistencials i d’ajut a les persones  
 Millora de l’autonomia personal i la dependència  
 Treball i activitat en entorns intel·ligents  
 Seguiment de malalts crònics i postoperatoris al propi domicili  
 Usabilitat i experiència d’usuari  
 Robòtica social i assistencial (amb èmfasi en la rehabilitació)  
 Gerontecnologia  
 Aplicació de tècniques de intel·ligència artificial  

Analitzarem més a fons l’estructura del CETPD i els projectes que s’han realitzat fins el 
moment. 
 
Altres centres en la mateixa línia 
 
Es tracta d’avaluar dins del context de Catalunya quins altres centres estan fent 
recerca amb la mateixa orientació que el CETPD. El motiu és veure si hi ha algun altre 
centre que desenvolupi el mateix tipus de recerca. 
També mirarem quins organismes i xarxes destacables hi ha a nivell estatal i 
internacional. 
 
Evolució CETPD 
 
En aquest punt avaluarem dos possibles escenaris de futur. 

1.-Continuar sent un grup de recerca depenent de la UPC 
2.-Consolidar el Centre constituint una entitat amb personalitat jurídica pròpia. 

 
A partir d’aquí es pretén definir les necessitats del Centre per tal de poder avaluar la 
viabilitat del projecte. S’avaluarà el model d’ingressos actual i es plantejaran les 
accions a desenvolupar. 
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2.-Anàlisi de la xarxa d’innovació de Catalunya 

L’objectiu del Sistema Català de Transferència Tecnològica i Coneixement (SCTTC) és 
coordinar els móns de la ciència, la tecnologia i l’empresa, amb el suport de 
l’Administració Pública. D’aquesta manera es pretén alinear les estratègies i aprofitar 
el potencial de cadascun d’ells, per tal que el coneixement i la tecnologia existent al 
món científic sigui aprofitat per les empreses, i serveixi de base per crear els nous 
productes i serveis demandats pel mercat. Aquest és el procés que anomenem 
Transferència Tecnològica. 

En els següents apartats farem un anàlisi dels elements bàsics de la xarxa d’innovació 
per tenir una visió general del sistema d’innovació, parant especial atenció en aquells 
aspectes que puguin incidir d’alguna manera al CETPD. 

Estructurarem l’anàlisi en els següents apartats: 

1. Pla de recerca i innovació 2010-2013 (PRI) 

2. Xarxa de parcs científics i tecnològics (XPCAT) 

3. Clústers d’empreses 

4. ACC1Ó 

5. TECNIO, agents tecnològics 

6. Àmbits d’actuació de la xarxa TECNIO 

 

L’objectiu d’aquest anàlisi és tenir la màxima informació de tot el sistema d’innovació 
existent a Catalunya, que serveixi per definir la millor estratègia per tal que el CETPD 
es pugui incorporar de forma eficient a aquest sistema. 
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Pla de Recerca i Innovació (PRI) 
 
Descripció General 
El Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (PNRI), impulsat pel Govern i signat 
a finals del 2008 amb un ampli consens polític i social, posa la recerca i la innovació 
com a prioritats estratègiques de país. 

Durant el 2009, acomplint els compromisos del PNRI, el Govern va promoure canvis 
significatius en la governança del sistema català de recerca i innovació, va impulsar un 
projecte rellevant per determinar els focus on s’ha d’orientar la recerca i la innovació 
en els propers anys i va desenvolupar un procés complex per tal que, per primera 
vegada, el PRI 2010-2013 esdevingui un pla interdepartamental en el qual recerca i 
innovació s’integren transversalment en l’acció de Govern. 
 
El PRI adopta dues visions estratègiques: 

• Impulsar un ecosistema format per una base de generació de coneixement, 
una activitat productiva i un sector públic innovadors i una ciutadania activa, 
que creen conjuntament comunitats de coneixement i innovació 

• Focalitzar la generació de coneixements, productes, serveis i processos cap a 
necessitats reals que responguin a reptes rellevants per generar valor als 
diferents entorns i territoris de Catalunya 

 
Les polítiques i actuacions del PRI 2010-2013 s’articulen en 10 objectius estratègics: 

1) Millorar el talent científic, creatiu, innovador i emprenedor 

2) Sistema públic de recerca fort, connectat a la creació de valor 

3) Empreses que innoven sistemàticament i que s’internacionalitzen 

4) Sector públic innovador 

5) Societat i ciutadans involucrats en el progrés científic i innovadors 

6) Internacionalització i comunitats de coneixement i innovació 

7) Millora de la governança del sistema R+D+I 

8) Focalització del R+D+I en reptes 

9) Entorns i territoris capacitats per incorporar coneixement i innovació 

10) Mobilitzar més recursos i més eficientment per la R+D+I 

 
El PRI preveu una despesa pel període 2010-2013 de 4.497 MM de Euros. 
 
 
Anàlisi dels objectius estratègics 
 
Passarem a analitzar més en detall els objectius estratègics per tal d’avaluar aquells 
que considerem que poden tenir més efecte a l’hora de definir quina ha de ser 
l’estratègia pel CETPD 
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1.-El millor talent científic, creatiu, innovador i emprenedor 
 
Aquest objectiu pretén millorar les competències i els perfils i afavorir fluxos de talent 
que generin valor. En aquest sentit es vol professionalitzar la gestió i direcció de 
l’R+D+I i revisar i transformar el doctorat per tal que esdevingui un element estratègic 
del sistema, per a l’activitat científica i, especialment, per a l’activitat innovadora de les 
empreses catalanes. Es vol incrementar el nombre d’investigadors postdoctorals i 
impulsar la incorporació a les empreses, amb cofinançament publicoprivat, de 
doctors, postdocs i altres perfils per a la innovació tecnològica i no tecnològica. 
 
 

2.-Sistema públic de recerca fort, connectat a la creació de valor 
 
Enfortir el sistema públic de recerca i incrementar-ne l’eficiència i l’impacte així com 
proporcionar recursos estratègics per a la recerca i la seva transformació en valor 
social i econòmic. Això és pretén aconseguir reforçant el finançament dels agents 
públics de recerca. Observem que es pretén consolidar el finançament als centres 
de recerca amb contractes programa. La dotació en aquesta partida és de 515M€. 
Es fa èmfasi de nou a promoure l’excel·lència en la direcció i gestió de la recerca a 
través de sistemes de qualitat, avaluació, formació, incentius i reconeixement, i 
comptabilitat analítica, entre d’altres. 
També es pretén incrementar el finançament per a infraestructures científiques i 
tecnològiques i impulsar projectes estratègics d’R+D+I de gran abast vinculats als 
focus del PRI que permetin desenvolupar lideratges internacionals en nínxols 
específics 
 
 

3. Empreses que innoven sistemàticament i que s’internacionalitzen 
 
Es vol reforçar significativament, amb aliança amb els agents socioeconòmics, els 
programes de suport encaminats a capacitar les empreses, especialment les PIME, 
per a la reflexió estratègica, la innovació, la internacionalització i l’ús de les TIC.  
Un punt important és l’esforç en potenciar el desenvolupament de la xarxa 
tecnològica de Catalunya TECNIO.  
Es finançaran projectes tractors cooperatius d’R+D+I empresarial que integrin 
agents de la recerca i agents TECNIO en nuclis d’alt potencial innovador alineats amb 
els focus del PRI 
Un punt molt important serà incidir en millorar i incentivar l’accessibilitat de les 
empreses, especialment les PIME, als intermediaris d’innovació i reforçar el suport a la 
creació i desenvolupament de noves empreses de base tecnològica 
 
 

4. Sector públic innovador 
 
Per tenir un sector públic innovador es vol promoure la innovació ens els serveis 
públics i en el Govern reforçant i desenvolupant plans d’R+D+I en tots els serveis 
públics i potenciant la innovació en els departaments del Govern 
També es vol afavorir que la demanda i l’acció política actuïn com a impulsors 
d’R+D+I. En aquest sentit es vol desenvolupar una estratègia interdepartamental per 
fer de la compra pública un element tractor d’innovació de primer ordre i incorporar 
l’R+D+I a tots els plans i estratègies sectorials que aprovi el Govern 
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5. Societat i ciutadans involucrats en el progrés científic i innovadors 
 
Una política per tal d’aconseguir aquest objectiu serà establir la ciència, tecnologia i 
innovació (CTI) com a element estructural de la societat, en definitiva socialitzar la 
ciència i la innovació. 
També es vol promoure una ciutadania activa per a la creativitat i la innovació a 
través de projectes competitius d’innovació ciutadana, programes d’usuaris i 
consumidors com a tractors de demanda innovadora, i amb l’impuls a xarxes socials 
innovadores orientades a reptes. 
 
 

6. Internacionalització i comunitats de coneixement i innovació 
 
Es pretenen crear comunitats cooperatives d’R+D+I impulsant partenariats 
publicoprivats estratègics d’R+D+I orientats als focus del PRI 
Un punt molt important del PRI és la integració dels agents de la recerca i la 
innovació a les xarxes globals. En aquest sentit es vol desenvolupar una estratègia 
de priorització internacional de l’R+D+I. Es potenciarà la presència global catalana 
en R+D+I amb la incorporació de la internacionalització de l’R+D+I a les funcions dels 
35 centres de la xarxa de centres de promoció de negocis d’ACC1Ó, ambaixadors 
tecnològics, plataformes d’aterratge empresarial a l’estranger, programa d’inversió 
directa a l’estranger i foment de la multilocalització empresarial, implantació dels 
agents de la recerca en els nodes de talent estratègics, presència dels agents de la 
recerca i la innovació en les comunitats de coneixement i innovació globals líders 
 
 

7. Millora de la governança del sistema d’R+D+I  
 
S’han d’organitzar els nivells i actors de la governança per tal d’assolir un model 
efectiu i promoure la concertació social i l’assessorament expert independent. 
Tanmateix s’ha de reforçar l’R+D+I en el Govern i incrementar l’eficiència i l’eficàcia 
en la implementació de polítiques d’R+D+I 
També s’ha de millorar el disseny, implementació i execució de polítiques d’R+D+I. 
S’han d’establir mecanismes efectius per avaluar les polítiques de recerca i innovació, 
les agències i altres agents de governança, així com el conjunt del sistema, de manera 
periòdica i s’han d’ implementar sistemes d’anàlisi, benchmarking i recerca en 
polítiques d’R+D+I. 
 
 

8.-Focalització dels esforços en R+D+I en els reptes 
 
El PRI defineix tres reptes i 17 focus que puguin representar una oportunitat 
estratègica per ser més competitius. A l’hora de definir les polítiques d’innovació cal 
tenir en compte aquesta definició, per tal de buscar la integració i complementarietat al 
sistema. 
Es prioritzarà l’actuació en els focus tenint en consideració l’estat de la situació 
inicial de cadascun en R+D+I, el cost-benefici i la fortalesa de la implicació 
publicoprivada per impulsar-los 
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Reptes ambientals, de l’entorn i territorials 

Mitigació i adaptació al canvi climàtic 

Eficiència energètica i energies renovables descentralitzades 

Gestió i planificació de l’aigua per a un ús sostenible 

Fluxos eficaços de persones i mercaderies (mobilitat sostenible), i d’informació  

Edificis, ciutats i territoris per viure, generar valor i conviure 

 

Reptes per a les persones i la societat 

Aliments de qualitat, saludables i plaents 

Prevenció i cura per a la salut de les persones 

Aprenentatge al llarg de la vida i ensenyament a distància 

Creacions artístiques, productes i serveis culturals d’excel·lència i difusió àmplia 

Productes i serveis vinculats al turisme, al lleure i al consum d’emocions 

Cohesió social i gestió de la complexitat social per generar oportunitats 

Nova societat dels serveis amb servi-productes de consum i comerç innovadors i 
e-serveis. 

Seguretat de persones, béns, informació i territoris 

 

Reptes científics, productius o organitzatius 

Recerca i tecnologia d’excel·lència i de frontera 

Desenvolupament de materials, sistemes de producció i ecoproductes amb 
dissenys innovadors 

Innovació no tecnològica, transformació de les organitzacions i noves formes de 
treball 

Millora dels mecanismes de governança, socioeconòmics i polítics 
 
 
9) Entorns i territoris capacitats per incorporar coneixement i innovació 
 
Un dels objectius estratègics del PRI consisteix en garantir que els diferents entorns i 
territoris de Catalunya puguin desenvolupar, a partir de la seva realitat i 
potencialitat, les capacitats diferencials necessàries per aprofitar el coneixement i la 
innovació com a motor de progrés i benestar. 
 
Es defineixen tres tipologies d’àmbits funcionals: 

1) Regions del coneixement 

2) Ciutats i pols urbans innovadors 

3) Entorns d’innovació rurals 
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Regions del coneixement 
Les regions del coneixement integren el substrat socioeconòmic, el talent i la base 
cientificotecnològica dels territoris i es defineixen d’acord amb la implicació rellevant de 
les universitats i el foment de l’especialització estratègica territorial en els focus del 
PRI. 

En el marc de Catalunya, es poden considerar tantes regions del coneixement com 
àrees a l’entorn de les universitats i centres de recerca d’excel·lència associats. Es 
defineixen així les següents set regions: 

• Barcelona - Vallès 

• Barcelona - 22@-Besòs 

• Barcelona-Diagonal - Llobregat 

• Girona 

• Ponent - Pirineu Occidental 

• Catalunya Central 

• Camp de Tarragona – Terres de l’Ebre 

 
Com a objectius el PRI marca: 

1. Definir i activar les set regions del coneixement, i aconseguir que estableixin un 
pla estratègic on es determini com contribueixen als focus del PRI, en quins 
camps cientificotecnològics i en quins clústers empresarials poden liderar el 
sistema català d’R+D+I.  

2. Desenvolupar en cadascuna de les regions un o dos projectes transformadors. 

3. Connectar les diferents regions del coneixement amb sistemes de referència a 
escala internacional en els seus àmbits d’especialització en recerca i innovació 
per establir partenariats estratègics i estables. 

 
Ciutats i pols urbans innovadors 
Ecosistemes que integren activitats creatives i innovació social, concentrades en 
espais concrets. Les ciutats innovadores són aquells municipis que disposen d’una 
estratègia, capacitats i projectes innovadors des del vessant social, econòmic o 
mediambiental. Per altra banda, els pols urbans innovadors es configuren a ciutats 
mitjanes o grans, com a concentracions d’activitats intensives en coneixement que 
disposen d’una estratègia i un pla d’actuació, així com d’infraestructures científiques i 
tecnològiques, centres de recerca i centres tecnològics, clústers d’activitat empresarial 
i instal·lacions de serveis a la innovació empresarial. Sovint aquests pols urbans 
prenen la forma d’un parc científic i tecnològic. 
 
 
Entorns d’innovació rurals 
Posicionament dels entorns rurals com a sistemes d’innovació estratègics per a 
l’equilibri territorial i el progrés sostenible de Catalunya. 

Com a accions dins aquest àmbit podem destacar: 

1. Promoure la definició i l’execució d’un programa interdepartamental (recerca i 
innovació, salut, medi ambient, turisme, comerç) d’R+D+I a l’àmbit 
agroalimentari i rural amb l’avaluació de les capacitats cientificotecnològiques i 
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innovadores i la creació d’un sistema d’informació integrat d’aquestes 
capacitats. 

2. Establir la xarxa d’innovació rural de Catalunya, que tindrà com a funció 
estructurar i dinamitzar els agents generadors de coneixements, els 
transmissors, els formadors i les empreses i les institucions, per impulsar la 
generació de projectes d’innovació en l’àmbit agroalimentari i rural, a càrrec del 
DR d’Agricultura i Acció Rural, amb la cooperació d’altres departaments. 

 

 
Universitats i grups de recerca 
 

En el mapa 1.1 apareix la distribució geogràfica de les universitats i grups de recerca 
consolidats, elements clau de l’ecosistema d’innovació. 

 
 
Universitats i Grups de Recerca consolidats 

 
Mapa 1.1 Universitats i grups de recerca consolidats a Catalunya 
Font: Annex 3 Pla de recerca i innovació de Catalunya 2010 - 2013 
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Centres CERCA 
 
 
Els centres CERCA. són centres de recerca d'excel·lència amb la participació de la 
Generalitat de Catalunya i una o diverses universitats catalanes. Actualment Catalunya 
disposa de 39 centres CERCA.  
Els centres CERCA tenen les següents característiques: 

- Entitats independents amb personalitat jurídica pròpia 
- Model de gestió privada amb màxima flexibilitat 
- Política de contractació per a la captació de talent 
- Assessorats i avaluats per un comitè científic extern 
- Massa crítica suficient per produir impacte internacional 
- Finançament estructural a través d'un contracte programa amb la 

Generalitat 
- Inversió en l'equipament científic més avançat 

 
 
Al mapa 1.2 apareix la distribució de Centres CERCA i instituts hospitalaris excepte a 
la comarca del Barcelonès, que es poden veure al mapa 1.3 
 
Al mapa 1.4 es mostra la distribució de campus d’excel·lència internacionals 
 
 
 
 
 

Centres de Recerca CERCA i Instituts Hospitalaris (excepte Barcelonès) 

 
 
Mapa 1.2 Centres de recerca CERCA i Instituts Hospitalaris (Excepte Barcelona) 
Font: Annex 3 Pla de recerca i innovació de Catalunya 2010 - 2013 
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Centres de Recerca CERCA i Instituts Hospitalaris - Barcelonès 

 
Mapa 1.3 Centres de recerca CERCA i Instituts Hospitalaris al Barcelonès 
Font: Annex 3 Pla de recerca i innovació de Catalunya 2010 - 2013 

Campus d’Excel·lència Internacionals 

 

Mapa 1.4 Campus d’excel·lència internacionals 
Font: Annex 3 Pla de recerca i innovació de Catalunya 2010 - 2013 
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10.-Mobilitzar més recursos i més eficientment per a l’R+D+I 
 
S’ha de consolidar el marc de finançament de la Generalitat per a l’R+D+I i 
desenvolupar instruments per assegurar una planificació anual i pluriennal sòlida de la 
despesa en R+D+I alineada amb els objectius previstos de programació econòmica del 
PRI. S’han d’establir sinèrgies i acords de cooperació en R+D+I per incrementar 
l’eficiència i l’impacte dels recursos amb l’Estat, les administracions locals i supralocals 
i els agents socioeconòmics i s’han d’incrementar els recursos externs per al 
desenvolupament de polítiques pròpies. 
A més, s’ha d’aconseguir diversificar les fonts de finançament per al’R+D+I, 
incrementant el finançament de l‘Estat, reforçant les actuacions de suport a la 
participació dels agents del sistema de recerca en programes de l’Estat, la UE i altres 
organismes internacionals i atraient fons per a l’R+D+I d’altres regions i països 
mitjançant la implantació a l’exterior. 
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Parcs tecnològics 
 
Un Parc Tecnològic és una organització gestionada per professionals especialitzats, 
amb l’objectiu fonamental d’incrementar la riquesa de la seva comunitat promovent la 
cultura de la innovació i la competitivitat de les empreses i institucions generadores de 
coneixement instal·lades al parc o associades a ells. 

La Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya (XPCAT) agrupa grans espais 
de producció, transferència, difusió i ús del coneixement i actua de punt de contacte 
entre la comunitat investigadora i la innovadora. En el seu sistema s’integren grups i 
centres de recerca universitaris, centres tecnològics, incubadores d’empreses, grans 
empreses amb els seus centres d’I+D associats, empreses focalitzades en la innovació 
i noves empreses basades en el coneixement. 

La correcta combinació dels següents elements en un Parc Científic i Tecnològic 
contribueix a la dinamització dels sistemes territorials d’innovació del territori: 

• Estratègia de posicionament 
• Equip de gestió professionalitzat 
• Model econòmic sostenible 
• Infraestructures científicotecnològiques i equipaments d’alt nivell 
• Combinació d’espais destinats a centres de recerca i centres tecnològics 
• Espais destinats a la incubació i a l’atracció d’empreses. 
• Presència d’empreses tractores 
• Serveis generals i serveis de valor afegit 
• Transferència tecnològica 

Actualment, la XPCAT consta de 13 socis i 9 parcs associats tal i com es mostra al 
mapa 1.5:  
Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics 
 

 
Mapa 1.5 Xarxa deParcs Científics i Tecnològics 
Font: Annex 3 Pla de Recerca i Innovació de Catalunya 2010 - 2013 
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Socis membres: 

• Parc Científic de Barcelona 
• Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida 
• Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona 
• Parc Tecnològic de Tarragona 
• Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) 
• Parc de Recerca UAB 
• Parc d'Innovació La Salle 
• Parc de Recerca i Innovació de la UPC (Parc UPC) 
• Parc Tecnològic del Vallès, S.A. 
• TecnoCampus Mataró-Maresme (TCM) 
• Tecnoparc, Parc Tecnològic del Camp 
• 22@Barcelona 
• Parc Tecnològic Barcelona Nord (Barcelona Activa) 

Membres Associats: 

• b_TEC Barcelona Innovació Tecnològica 
• Parc Tecnològic de la Catalunya Central 
• Esade Creapolis 
• Parc de Recerca UPF - Ciències Socials i Humanes 
• Parc Científic i Tecnològic del Turisme i del Oci 
• Parc Científic i Tecnològic de la Indústria Enològica (VITEC) 
• Parc Aeroespacial i de la Mobilitat de Viladecans 
• Consorci Biopol'H 
• BZ Barcelona Zona Innovació 
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Clústers i AEI (Agrupacions Empresarials Innovadores) 
 

Un clúster és una combinació d’empreses, centres de coneixement, organismes 
públics, institucions sense ànim de lucre i entitats financeres que es concentren en un 
entorn geogràfic determinat, que interaccionen entorn d’un àmbit d’activitat econòmica 
concret i que comparteixen reptes estratègics d’interès comú 

El clúster és un instrument altament efectiu per endegar iniciatives per reforçar la 
competitivitat de les empreses, ja que permet desenvolupar habilitats clau, tecnologies, 
relacions en xarxa entre els fabricants, clients i els proveïdors.  

A Catalunya tenim identificats diferents clústers agrupats en els següents àmbits tal i 
com mostra la taula 1.1: 

 

 
 
Taula 1.1Clústers a Catalunya organitzats per sectors 

 

Sector Clúster
Alimentació Alimentació gourmet

Alimentació al Camp de Tarragona
Indústria auxiliar de l’alimentació
Gastronomia industrial
Sector carní porcí català
Clúster vitivinícola català
Clúster suro

Electrònica – TIC Electrònica – TIC
Energia Indústria fotovoltaica

Eficiència energètica
Ecotecnologia de Terrassa

Hàbitat Aixetes
Il·luminació
Llars de foc
Moble

Maquinària i bens d’equip Béns d’equip
Maquinària agrícola
Metall-mecànic del Ripollès

Mobilitat Automoció
Motocicletes
Aeroespacial
Carrossers
Ferroviari
Marítim
Sistemes intel·ligents de suport

Salut Biotec
Tecnologies mèdiques
Salut de la conca de Ripoll i Terrassa

Tèxtil Gènere de punt de l’Anoia
Gènere de punt del Maresme
Moda Tèxtil (branding & retail)

Òptica i fotònica Òptica i fotònica
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En relació amb els clústers hem de parlar del Programa d'Agrupacions Empresarials 
Innovadores (AEI) del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç (MITYC), desenvolupat 
per la Direcció General de Política de la PIME i posat en marxa el 2007. Aquest 
programa participa de l’estratègia europea de promoció de la competitivitat a través de 
la creació i desenvolupament de clústers innovadors. 

Són aquelles entitats sense ànim de lucre que disposen d’una forma organitzativa 
explícitament dissenyada per afavorir la interacció i la cooperació entre els diferents 
agents que conformen un clúster de sectors determinat. Es tracta doncs, 
d’agrupacions empresarials integrades per empreses, centres d’investigació, centres 
tecnològics i de transferència de coneixement, i centres de formació que comparteixen 
una estratègia comú. 

La diferència entre clúster i la AEI és que, en el cas de la AEI es formalitza una 
organització que és la que gestiona les activitats de l’agrupació, mentre que el clúster 
és un concepte molt més ampli per definir el conjunt d’entitats al voltant d’un 
determinat sector econòmic però que no necessàriament han d’estar constituïts amb 
una forma organitzativa concreta. 

Els objectius de les AEI són bàsicament: 

• Fomentar la cultura de la competitivitat 

• Ajudar a fer projectes i incrementar el volum de negoci del sector 

• Agilitzar els fluxos d’informació 

• Facilitar l’accés a xarxes de relació 

• Promoure la millora de les competències professionals 

La taula 1.2 ens mostra les Agrupacions d’Empreses Innovadores existents a 
Catalunya: 

 

Taula 1.2 Agrupacions d’empreses innovadores 

AEI CLÚSTER ENTITAT RESPONSABLE
AEI DIRECTMAN Clúster rapid manufacturing ASERM
AEI Clúster Aeroespacial Català Aeronàutica i espai BAIE
AEI Barcelona Media Cluster Audiovisual BCN Media
AEI BIOTEC-CAT Biotecnologia CataloniaBIO
AEI FEMAC Maquinària Agrícola FEMAC
AEI TECMAP Tecnologies avançades de producció Fundació Eduard Soler
Clúster 22@ TIC Sistemes d'informació Fundació Privada Barcelona Digital
AEI MEDTEC-CAT Tecnologies mèdiques Fundació Privada Bioregió de Catalunya
AEI CEQUIP Maquinària i bens d'equipament Fundació Privada CEQUIP
Agrupació d’Empreses Innovadores Tèxtils Tèxtil Terrassa Gremi Tèxtil de Terrassa
INNOVACC Clúster de la carn de porc Institut Promoció Olot (Girona)
RAILGRUP Ferroviari RAILGRUP
Fòrum Marítim Català (FMC) Nàutic ADIN
CATMOTO Motocicletes AFAMOTO
AMIC Moble CENFIM
Materials a Manresa Materials CTM - Centre Tecnològic
AEI Catalan Water PartnerShip Tractament d'aigües d'ús industrial CWP - Asociación Catalana del Sector del Agua
AEI CEEC Eficiencia energètica Clúster d'Eficiencia Energètica de Catalunya
AECORK Suro Associació AECORK de Catalunya
AEI SOLARTYS Indústries Fotovoltaiques SOLARTYS
AEI Enginyeria en Òptica i Fotònica Òptica UPC-CD6 
INNOVI Vins i caves del Penedès Ajuntament de Vilafranca del Penedès
AEI Clúster Fabricants d'Aixetes Fabricants d'Aixetes Associació Clúster d'Aixetes
AEI Barcelona Design Innovation Cluster Clúster disseny Fundació BCD
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ACC1Ó. Agència de suport a la competitivitat de l’empresa catalana 

 

ACC1Ó és l’agència de suport a la competitivitat de l’empresa catalana. Està 
especialitzada en el foment de la innovació i la internacionalització empresarial i 
compta amb una xarxa de 35 oficines arreu del món. Està adscrita al Departament 
d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya. 
ACC1Ó treballa per a que l’empresa sigui conscient i aprofiti els canvis al seu entorn i 
es transformi, potenciant aquells elements diferenciadors que la situen en una posició 
d’avantatge vers el futur. Compta amb un equip de professionals a Barcelona i cinc 
delegacions a la resta de Catalunya. Col·labora amb entitats empresarials per sumar 
sinèrgies i per aconseguir que l’empresa catalana disposi d’un ventall més ampli 
d’instruments per créixer en competitivitat. 

Objectius 

• Incrementar la productivitat de l’empresa catalana i l’eficiència de la 
innovació, la tecnologia i el talent 

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

• Augmentar el nombre d’empreses i de productes catalans de caràcter 
internacional 

ACC1Ó forma part de diferents xarxes d’arreu del món per tal d’intercanviar bones 
pràctiques empresarials i de discutir tendències en fòrums internacionals relacionats 
amb la innovació i la internacionalització. 

La missió d'ACC1Ó és fer de Catalunya una economia capdavantera en el mercat 
global i facilitar la diferenciació competitiva de les empreses catalanes. Així mateix, vol 
esdevenir un referent internacional en polítiques de desenvolupament econòmic, amb 
l’empresa al nucli de la seva activitat. 

L’agència vol actuar de manera proactiva en la recerca de projectes de col·laboració, 
escurçar el temps de resposta per adaptar-lo a les dinàmiques empresarials i 
simplificar els tràmits. 

Cooperació  

La cooperació és l’element clau en el funcionament d'ACC1Ó: 

• Cooperació interna entre les diferents àrees de l’agència per incorporar 
elements de transversalitat en el desenvolupament de tots els projectes 

• Cooperació entre les empreses per afavorir l'intercanvi de coneixement i les 
aliances conjunturals o estratègiques en els projectes de grans dimensions 

• Cooperació entre l’empresa i la universitat per estimular la transferència de 
coneixement al sector productiu; un dels principals reptes plantejats pel Pacte 
Nacional per a la Recerca i la Innovació  

• Cooperació entre el sector públic i el sector privat per crear espais de 
participació, de col·laboració i de trobada entre les institucions i les entitats que 
donen suport i vertebren el teixit empresarial del país 
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Model de prestació de serveis 

En l’àmbit individual, l’agència ofereix atenció a les necessitats reals dels diferents 
perfils d’empresa i de projectes. El servei d’orientació dissenya conjuntament amb 
l’empresa un itinerari adaptat al seu projecte i a les seves necessitats. Així mateix, 
disposa de serveis personalitzats en innovació, en R+D, en emprenedoria de base 
tecnològica, en mercats exteriors i en qualsevol fase del procés d’internacionalització. 

En l’àmbit col·lectiu, dóna resposta a les principals necessitats competitives de grups 
d’empreses, ja sigui a través de lògiques sectorials i territorials, o a partir de reptes 
compartits. 

ACC1Ó ofereix els seus serveis en un entorn plenament digitalitzat. La seva pàgina 
web corporativa i el sistema de portals que l’acompanyen són una via d’accés ràpida, 
contínua i propera a l’empresa tal i com es mostra a l’esquema 1.1. 

 

Esquema 1.1 Web corporativa i sistema de portals d’ACC1Ó 
Font: ACC1Ó 

ACC1Ó ofereix serveis en diferents àmbits d’actuació: 

1) Ajuts i finançament 

ACC1Ó ofereix línies d’ajut i finançament a empreses i entitats per tal de donar suport 
a projectes d’innovació, internacionalització i inversió a Catalunya. També ofereix 
beques a joves recent titulats per completar la seva formació pràctica a l’exterior. A 
més, ACC1Ó facilita l’accés a finançament privat a través de la xarxa d’inversors 
privats, el fons de capital risc o el mercat alternatiu borsari. 
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2) Estratègia empresarial 

ACC1Ó ofereix eines i serveis de suport i acompanyament enfocats a la definició de 
l’estratègia i millora de les capacitats internes de l’empresa, a l’aprofitament de les 
noves tecnologies, al creixement empresarial a través de la innovació i al canvi 
estratègic a través d’una reorientació del negoci. 

Mitjançant una diagnosi individual o una anàlisi col·lectiva amb empreses que 
comparteixen un mateix repte, es pot engegar un procés de reflexió estratègica. 
Aquesta dinàmica permet que l’empresa identifiqui les millores clau en la gestió de les 
seves àrees funcionals i defineixi la seva visió estratègica per iniciar un creixement a 
través de la innovació, la internacionalització o la reorientació del negoci. 

Des de ACC1Ó es dóna recolzament estratègic a les AEI catalanes, i es fa la funció 
d’interlocutors amb la DGPYME per consolidar la política de clústers a Catalunya. 

3) Internacionalització 

ACC1Ó posa a l’abast de les empreses diversos instruments i serveis perquè 
s’assoleixi amb èxit el repte de la internacionalització. S’ofereix un conjunt recursos per 
tal d’ajudar a afrontar totes les fases de l’activitat internacional: iniciació, expansió i 
consolidació. 

ACC1Ó ofereix solucions per als diferents àmbits com ara l’assessorament 
internacional, la prospecció de nous mercats, l’accés a finançament en les millors 
condicions, la creació de societats a l’exterior, la formació en comerç internacional, etc. 
També es dona accés als instruments més especialitzats com els relacionats amb les 
noves tecnologies, la transferència tecnològica internacional, la propietat industrial, la 
fiscalitat, la contractació pública internacional o la cooperació al desenvolupament. 

4) Talent i coneixement 

ACC1Ó elabora i difon productes de coneixement que impulsen l’empresa catalana 
vers la innovació, la internacionalització i la diferenciació competitiva aportant 
coneixement sobre el futur dels mercats internacionals per millorar la presa de 
decisions i augmentar la capacitat d’anticipació i resposta de l’empresa catalana. 
S’ofereixen guies, catàlegs i eines d’innovació i internacionalització, estudis de 
prospectiva, estudis de competitivitat i altres materials especialitzats. 

5) Innovació tecnològica 

La innovació tecnològica és el conjunt d’accions i d’instruments que permeten la 
incorporació sistemàtica de coneixements científics o tecnològics a les empreses. 
Facilita la diferenciació de les empreses i esdevé un dels eixos clau de la seva 
competitivitat. 

ACC1Ó ofereix eines d’assessorament, suport i ajut financer per facilitar la realització 
de projectes R+D i per l’arribada amb èxit al mercat de la tecnologia generada a les 
unitats de recerca. 
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ACC1Ó és l’impulsor de la xarxa TECNIO que aglutina els principals centres i agents 
de transferència tecnològica de Catalunya per acostar-los a l’empresa i afavorir-ne la 
competitivitat i la projecció internacional 

En el següent apartat ens centrarem a analitzar la xarxa TECNIO. 
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TECNIO 
 

 
 
TECNIO és la marca creada per ACC1Ó que aglutina els principals agents experts en 
investigació aplicada i transferència tecnològica de Catalunya. 
 
La missió de TECNIO és: 
 

1. Consolidar i potenciar el model de transferència tecnològica per generar 
un mercat tecnològic català que aporti competitivitat a l’empresa.  
TECNIO compta amb més de 100 agents especialitzats del sistema de 
transferència tecnològica de Catalunya. Actualment integra centres tecnològics, 
centres de difusió tecnològica i grups universitaris, i té prevista la incorporació de 
nous agents, com fundacions de recerca hospitalàries i centres de recerca. 

 

2. Dotar de tecnologia les empreses per aportar valor afegit als seus 
projectes i esdevenir un trampolí de projecció exterior per a les mateixes.  
Amb l'objectiu d’augmentar la competitivitat empresarial, TECNIO detecta les 
necessitats de l’empresa catalana i li acosta les capacitats tecnològiques dels 
agents de la Xarxa. L’empresa hi pot trobar el seu aliat tecnològic per 
desenvolupar projectes d'R+D i d’innovació, per resoldre les seves necessitats 
tecnològiques i per rebre suport en la gestió d’ajuts i projectes. 

 
Com a serveis a l’empresa, TECNIO ofereix: 

• Ajuda en la sistematització de la R+D 

• Oferta de solucions tecnològiques a la mida de l’empresa 

• Suport en la gestió d’ajuts i de projectes 

• Serveis tècnics especialitzats 
 
 
Definició d’agent de transferència tecnològica 
 

• Tota entitat amb personalitat jurídica pròpia, legalment constituïda, amb domicili 
social a Catalunya, i sense afany de lucre, que tingui com a objecte social la 
millora de la competitivitat de les empreses mitjançant la generació i 
desenvolupament de tecnologia, així com la seva difusió i transferència. 

• Tot grup de recerca que realitzi tasques de transferència de tecnologia, i que 
tingui com a objecte potenciar la capacitat d’innovació de les empreses 
catalanes facilitant l’accés a una oferta tecnològica universitària d’alt nivell. 
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• Tot agent de recerca o institut de recerca hospitalari, legalment constituït, i que 
hagi incorporat al seu objecte la potenciació de la transferència de tecnologia a 
l’àmbit empresarial. 

 
En cap cas els centres tecnològics, centres tecnològics avançats, els centres IT, els 
agents de recerca i els instituts de recerca hospitalaris, amb finançament públic poden 
tenir com a objectiu generar tecnologies o serveis tecnològics per als que existeixi una 
oferta privada que doni resposta a la demanda empresarial existent. 
 
A partir d’aquesta definició general tenim diferents tipologies d’agents tecnològics: 

a) Centre tecnològic avançat (CTA) 

b) Centre tecnològic (CT) 

c) Centre de suport a la innovació tecnològica (CIT) 

d) Altres agents tecnològics 
 
Les característiques principals diferenciadores de cada categoria són: 
 
 

CTA 
Centres tecnològics d’excel·lència, situats a la frontera del coneixement aplicat, que 
han superat uns llindars de massa crítica i gestió de grans projectes i capaços de 
competir en el mercat global. 

• Han de garantir la participació empresarial en les decisions estratègiques 

• Universitat i administració pública han d’estar representades als òrgans de 
govern 

• Recursos humans superiors a les 60 persones, de les quals un 70% han de ser 
titulats universitaris. 

• Ha de disposar d’una estructura comercial clara i diferenciada en 
l’organigrama. 

• Ingressos anuals iguals o superiors a 5MM d’Euros 

 

 

CT 
Els CT’s es focalitzen als mercats locals i solen tenir un origen i una vocació territorial 
i/o sectorial. Presten serveis tecnològics i recolzen la ràpida difusió d’innovacions en el 
seu entorn. No sempre realitzen recerca de frontera, i la seva activitat s’orienta a la 
difusió i foment de la innovació així com a la realització de tasques de 
desenvolupament de tecnologia. 

• Ingressos anuals iguals o superiors a 800.000 Euros 

• Plantilla superiors a les 8 persones, de les quals un 50% han de ser titulats 
universitaris. 

• Prestació d’assistència i serveis tecnològics a l’empresa, com organització de 
la producció, formació, informació, documentació, difusió, legislació, normes o 
disseny. 
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CIT 
Grups de recerca que estan impulsant importants actuacions de transferència 
tecnològica en les seves diferents modalitats: projectes col·laboratius, explotació de la 
propietat industrial i creació d’empreses de base tecnològica. 

• Ha de ser o formar part d’un grup de recerca universitari o d’un organisme 
públic de recerca. 

• Equip mínim de 10 persones amb 3 doctors 
• Ingressos anuals imputables al grup superiors als 400.000 Euros, amb un 

mínim de 200.000 Euros relacionats amb la transferència tecnològica a les 
empreses 

Altres agents 
Instituts de recerca, instituts hospitalaris que estan impulsant actuacions de 
transferència tecnològica en les seves diferents modalitats. 

• Han de tenir entitat jurídica pròpia i no tenir afany de lucre. 

• El centre o les persones que formen part de la plantilla del centre han de poder 
demostrar experiència prèvia en activitats de transferència de tecnologia 
havent realitzant en els darrers 3 anys al menys 2 de les següents activitats: 

o projectes d’R+D+i amb participació empresarial, 
o creació de noves empreses de base tecnològica, 
o gestió de la propietat intel·lectual industrial via llicencia, venda o alguna 

altra modalitat de cooperació. 
 
Agents Xarxa TECNIO 

 
 
 

 
Àmbits d’actuació xarxa TECNIO 

La xarxa TECNIO s’ha organitzat segons set àmbits d’actuació: 

1. Biotecnologia i ciències de la salut 

2. Tecnologies de la informació i la comunicació 

3. Tecnologies de l’alimentació 

4. Tecnologies de la producció 

5. Tecnologies dels materials 

6. Tecnologies energètiques i del medi ambient 

7. Tecnologies químiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa 1.6 Agents de la xarxa TECNIO 
Font: Annex 3 Pla de recerca i innovació de Catalunya 2010 - 2013 
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Distribució d’àmbits de recerca de la xarxa TECNIO 
 

 
Gràfic1.1 Distribució d’àmbits de recerca de la xarxa TECNIO 
Font: http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/capacitats/ 
 
 
 
Cal remarcar que la classificació en els diferents àmbits es fa en funció de projectes i 
no dels centres tecnològics. D’aquesta manera, ens trobem que un mateix centre 
tecnològic pot desenvolupar projectes en diferents àmbits. 
 
A l’Annex1 del present document s’adjunta un llistat de centres que conformen la xarxa 
TECNIO actualment. 
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3.-Dependència i vida autònoma (tendències) 
 

Tendències 
 
Tendències de l’envelliment global 
L’envelliment global representa un triomf dels avenços mèdics, socials i econòmics 
però a la vegada implica canvis en els sistemes de seguretat social i de pensions. 
S’hauran de modificar els models socials i econòmics per poder fer front a aquest 
envelliment, que pot afectar a la sostenibilitat familiar, a l’habilitat dels estats i 
comunitats per proveir recursos als majors i a les relacions internacionals. 
 
Una població envellida 
Des de l’inici de la història de la humanitat la quantitat de naixements sempre ha 
excedit la població d’adults. Això canviarà molt aviat, i per primera vegada a la història, 
les persones de més de 65 anys excediran el nombre de menors per sota de 5 anys. 
Aquesta és una tendència emergent global ja que actualment aproximadament 500 
milions de persones tenen més de 65 anys, és a dir, entorn un 8% de la població 
mundial. 
 
En el gràfic 1.2 podem observar la inversió de la tendència demogràfica. 
 

 
Gràfic1.2 Inversió de la tendència demogràfica. 1900-2060 
Font: Las personas mayores en Espanya, informe 2008 
 
 
Augment de l’esperança de vida 
Moltes nacions van experimentar més del doble d’increment de l’esperança de vida 
durant el segle passat. 
Al Japó actualment l’esperança de vida és de 82 anys, el major nivell assolit en països 
desenvolupats a escala mundial. A altres nacions amb el mateix nivell, l’esperança de 
vida es situa entorn els 79 anys. 
A la taula 1.3 es mostra l’esperança de vida tant per homes com per dones en els 
diferents països de la Unió Europea. 
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Taula 1.3  Esperança de vida per països de la Unió Europea 
Font: Las personas mayores en Espanya, informe 2008 
 
La taula 1.4 mostra la mitja d’edat al món, segmentada per països desenvolupats i en 
vies de desenvolupament. Es pot observar la diferència i les previsions al 2050. 
 

 
Taula 1.4  Mitja d’edat al món 
Font: Las personas mayores en Espanya, informe 2008 
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El gràfic 1.3 mostra els percentatges de població de més de 65 anys a l’any 2005 i la 
previsió a l’any 2050 per regions. 

 
Gràfic1.3 Percentatge de població de +65 anys per regions, 2005 y 2050 
Font: Las personas mayores en Espanya, informe 2008 
 
La taula 1.5 mostra la població de més de 65 anys per comunitats autònomes els anys 
1981 i 2007. Es poden observar els grans increments. 

 
Taula 1.5 Rang ordenat de la població de +65 anys, per Comunitats Autònomes, 1981-2007 
Font: Las personas mayores en Espanya, informe 2008 
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Augment del nombre de persones majors de +85 anys. Envelliment de 
l’envelliment 
 
Un aspecte important de la població envellida és el propi augment de l’envelliment 
d’aquesta població. S’observa un nombre elevat de majors que tenen una edat 
avançada. Des del punt de vista de política social i d’investigació, és important distingir 
entre els adults majors de +65 anys, i els adults majors de +85 anys. Degut a la 
presència de malalties cròniques, aquest últim grup tindrà una sèrie de discapacitats 
que requeriran majors atencions a llarg termini i consumiran recursos de manera 
desproporcionada degut a: 

• L’augment d’aquest perfil de població implicarà que els sistemes de pensions 
hagin de cobrir un llarg període de vida 

• Els costos de salut augmentaran 
• Les relacions intergeneracionals adquiriran noves dimensions ja que el nombre 

d’avis i besavis augmentarà. 
• El nombre de centenaris augmentarà significativament per primera vegada a la 

història. Això provocarà una nova definició d’aquest grup de +85 anys. 
Actualment ocupen aproximadament un 7% de la població de +65 anys. Més 
de la meitat del grup de +85 anys radica en sis països: China, Estats Units, 
Índia, Japó, Alemanya i Rússia.  

 
 
Al gràfic 1.4 es pot observar l’evolució de la població major segmentada per grups de 
65 a 79 anys i de 80 o més anys a Espanya. Es veu clarament l’increment d’ambdós 
grups. 
 

 
Gràfic1.4 Evolució de la població major. España, 1900-2060 (milers) 
Font: Las personas mayores en Espanya, informe 2008 
 
 
El gràfic 1.5 mostra la mateixa evolució que el gràfic 1.3 però dividit per països 
desenvolupats i en vies de desenvolupament. S’observa l’increment exponencial dels 
països en vies de desenvolupament. 
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Gràfic1.5 Persones de 65 anys o més en regions desenvolupades i en desenvolupament per grups d’edat, 
2000-2050 
Font: Las personas mayores en Espanya, informe 2008 
 
La taula 1.6 ens mostra els països amb major envelliment: 

 
Taula 1.6 Països amb major envelliment, 2005-2050 
Font: Las personas mayores en Espanya, informe 2008 
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Gran creixement de les malalties cròniques no transmissibles 
En els propers 10 - 15 anys, la pèrdua de la qualitat de vida degut a l’augment de 
malalties cròniques no transmissibles serà significativa, incloent regions com Àfrica on 
es preveu un increment de malalties cardiovasculars, càncer i diabetis de forma 
aparellada a malalties infeccioses i parasitàries. 
Això representarà un canvi en l’epidemiologia de les malalties que sorgeix com a 
conseqüència del procés d’envelliment poblacional. 
 
 
Envelliment i disminució de la població 
Degut al procés d’envelliment global accelerat, algunes nacions experimentaran un 
fenomen demogràfic sense precedents a la història, una marcada disminució de la 
població. En les properes dècades es preveu que més de vint nacions experimentin 
una marcada disminució de la població. 
A Rússia per exemple, l’augment previst de 18 milions fins l’any 2030 disminuirà un 
13%. Nou nacions més disminuiran la seva població en més d’un milió d’habitants. 
La població de Japó es preveu que disminueixi en 11 milions mentre que la de +65 
anys es preveu que s’incrementi en 8 milions fins el 2030 (20% de la població total) 
 
 
Canvis de l’estructura familiar 
Al viure més temps i tenir menys fills l’estructura familiar es transformarà. Això tindrà 
importants implicacions en termes de suport a les persones majors. 
Actualment moltes persones majors tenen el suport de fills, néts i altres familiars. En 
països amb baixes taxes de natalitat, les futures generacions tindran pocs familiars 
que les puguin suportar. 
 
Canvis en els patrons de jubilació 
Un dels temes de més preocupació en relació amb l’envelliment poblacional és el de la 
jubilació y la seguretat social. Tant a les democràcies occidentals com en les 
economies de transició de l’est d’Europa i en molts països en via de desenvolupament 
hi ha una ampli debat per definir un balanç entre els sistemes públics i privats de la 
seguretat social. 
 
Augment de les despeses en els sistemes de seguretat social 
En resposta als elevats requeriments dels sistemes de pensions, un gran nombre de 
països amb variats patrons de desenvolupament estan avaluant la sostenibilitat dels 
mateixos 
 
Canvis econòmics emergents 
L’envelliment poblacional tindrà efectes dramàtics en les economies locals, regionals i 
globals de forma significativa afectant als sistemes de finances, estalvi i mercat laboral. 
 
 
Actualment Europa disposa de quatre persones actives per cada adult major. Al 2050 
només n’hi haurà dues. En alguns països el gruix del PIB dedicat a la seguretat social 
pels majors s’espera que augmenti el doble en els propers anys. 
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Necessitats 
 
La pèrdua d’autonomia personal implica una disminució de l’autoestima que té com a 
conseqüència un major deteriorament de la qualitat de vida de forma que es produeix 
una espiral negativa a l’estat de salut de la persona dependent. 
 
És tant important l’assistència a una persona dependent com intentar prevenir o 
endarrerir aquesta dependència al màxim. 
 
Les mesures que s’adoptin hauran d’orientar-se cap a la conservació de 
l’autosuficiència, un manteniment de la independència econòmica, una millora de 
l’estat del benestar així com la promoció de programes de suport social. 
 
La recessió global ha posat pressió sobre els governs i els hospitals per reduir les 
seves despeses i ha reduït el poder adquisitiu de la població. Per tant, hi ha una 
situació única, on els hospitals tracten d'estalviar costos proporcionant al pacient 
l'opció de realitzar un seguiment a domicili. 
 
L’increment del nombre de persones que pateixen malalties del cor, malalties 
pulmonars obstructives cròniques (MPOC) i altres malalties cròniques, a llarg termini 
mostren la necessitat del sector d’oferir tractaments que redueixin els costos del 
pacient a l'hospital i ha provocat un augment en la recerca de mètodes de tractament 
que siguin de baix cost, fàcils d'utilitzar, segurs i còmodes pel pacient. 
 
En aquest sentit, l’augment de la població que supera els 65 anys, provoca també un 
augment en la demanda de dispositius d’assistència per llargs períodes de temps. 
Entre d’altres, una de les funcionalitats que s’estimen claus en la tecnologia 
desenvolupada, és la de poder realitzar un seguiment on-line en temps real del 
pacient. Per tant, apareix l’oportunitat de monitoritzar en temps real als pacients amb 
dispositius de fàcil instal·lació, portables i que permetin afegir nous mòduls quan ho 
requereixi l’usuari. 
 
D’altra banda en aquest sector s’estima que la tecnologia pot tenir una elevada 
possibilitat d’explotació entenent com a tecnologia qualsevol dispositiu que permeti a 
una persona suplir compensar o pal·liar una situació de desavantatge derivada de la 
seva discapacitat. 
 
En aquest grup també s’hi ha d’incloure les tecnologies de rehabilitació incloent 
qualsevol tecnologia de la que puguin derivar-se productes equipaments o sistemes 
tècnics per persones amb discapacitat o majors, encaminats a potenciar l’autonomia 
personal i la qualitat de vida. En la mateixa línia, existeixen també les tecnologies 
d’ajuda, que són aquells aparells serveis, estratègies o pràctiques dissenyades i 
aplicades  per millorar els problemes d’adaptació a l’entorn de les persones amb 
discapacitat. 
 
Les principals línies de potencial en aquest àmbit són: 

• Sistemes alternatius i augmentatius de la comunicació 
• Tecnologies per la mobilitat personal 
• Tecnologies per la manipulació i control de l’entorn 
• Ajudes sensorials per a persones amb discapacitat visual auditiva o tàctil 
• Tecnologies assistencials i d’ajut a les persones  
• Tecnologies per la creació d’entorns intel·ligents  
• Seguiment de malats crònics i postoperatoris al propi domicili  
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• Usabilitat i experiència d’usuari  
• Robòtica social i assistencial 
• Gerontecnologia  
• Tecnologies d’intel·ligència artificial  
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4.-CETPD 
 

Descripció 
 
El dia 17 de maig del 2007 es va aprovar la creació del Centre Específic de Recerca 
Centre d’Estudis Tecnològics per atenció a la Dependència i la vida autònoma de la 
Universitat Politècnica de Catalunya (CETPD-UPC), a través de l’acord número 
87/2007 del Consell de Govern de la universitat. 
 
El CETPD-UPC té un caràcter multidisciplinari i transversal, i com a part important dels 
seus objectius, s’hi inclou l’estudi i l’aplicació de la tecnologia electrònica, de la 
computació i les comunicacions per a contribuir a la millora de la qualitat de la vida de 
les persones necessitades d’una atenció especial amb diversos graus de dependència, 
i en particular de les persones grans, amb quadres típics de deteriorament físic i 
psíquic, de manera que els ajudi per desenvolupar les activitats de la vida diària amb 
normalitat, incrementant el seu benestar i grau d’autonomia. 
 
El Centre està integrat per personal investigador, tècnic i administratiu, i està 
organitzat segons l’estructura que es mostra a l’esquema 1.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esquema 1.2 Organització CETPD 
Font: Memòria6 CETPD 
 
 
El CETPD – UPC està físicament ubicat a la segona planta de l’edifici Neàpolis de 
Vilanova i la Geltrú, i es recolza en dos grups de recerca, ambdós amb el 
reconeixement de grup de recerca consolidat per part de la Generalitat: 

- Grup de Recerca d’Enginyeria del Coneixement (GREC), grup de recerca 
interuniversitari amb membres de la UPC del departament d’Enginyeria de 
Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial (ESAII) i d’Organització 
d’Empreses (OE) 

- Arquitectures Hardware Avançades (AHA), del departament d’Enginyeria 
Electrònica (EEL). 
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A través del CETPD-UPC, la universitat treballa conjuntament amb la Fundació 
Hospital Comarcal Sant Antoni Abad (FHCSAA) en la recerca, dins l’àmbit de l’atenció 
a la dependència i a la vida autònoma. Així, el CETPD – UPC s’ha unit amb la 
FHCSAA per a constituir el CETPD, dins del qual la UPC aporta un equip humà amb 
experteses tecnològiques diversificades (enginyers, informàtics, experts en electrònica, 
expertes en ciències del comportament, etc.), i la FHCSAA aporta les competències i 
l’experiència d’un equip de metges geriatres. La col·laboració entre ambdues entitats 
s’ha regulat a través de la signatura del conveni marc de col·laboració signat entre la 
UPC i la FHCSAA amb data 1 d’abril de 2007, i codi de CTT A-744. 
 
Els àmbits d’actuació en què treballa  el CETPD són: 

• Tecnologies assistencials i d’ajut a les persones  

• Millora de l’autonomia personal i la dependència  

• Treball i activitat en entorns intel·ligents  

• Seguiment de malats crònics i postoperatoris al propi domicili  

• Usabilitat i experiència d’usuari  

• Robòtica social i assistencial (amb èmfasis en la rehabilitació)  

• Gerontecnologia  

• Aplicació de tècniques de intel·ligència artificial  
 
 
Tanmateix, el CETPD forma part de l’estructura del Consorci del Servei per a les 
Persones de Vilanova i la Geltrú (CSP), el patronat del qual està format per la 
Universitat Politècnica de Catalunya, la Fundació Hospital Comarcal Sant Antoni Abat, 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i pel Consorci Hospitalari de Catalunya. Aquest 
patronat organitza un gran ventall de serveis de tipus social, assistencial i sanitari a les 
persones, i dins del qual el CETPD n’és la divisió tecnològica. La incorporació de la 
UPC dins el CSP tingué lloc en el Consell de Govern del dia 28 de febrer de 2006, a 
través de l’acord número 26/2006 del mateix. 
 
Així, l’esquema 1.3 mostra l’estructura actual dins la qual s’engloba el CETPD.  
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Esquema 1.3 Estructura CETPD 
Font: Memòria6 CETPD 
 
 
 
Pel que fa als aspectes formatius, es vol potenciar els estudis de màster, postgrau i 
doctorat, relacionats amb les temàtiques que són pròpies del Centre. En aquest sentit 
el Centre disposa d’un programa de doctorat propi concedit per part de la UE, amb 
el títol “Joint Doctoral Programme in Cognitive Interactive Environment (CIE) 2010-
2015” dins de l’apartat ERASMUS MUNDUS JOINT DOCTORAL (EMJD), que 
conjuntament amb les universitats de UNIVERSITY OF GENOA (Italy), UNIVERSITY 
OF KLAGENFURT (Àustria), QUEEN MARY UNIVERSITY OF LONDON (United 
Kingdom), EINDHOVEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (Netherlands) facilitaran la 
integració d’estudiants a les activitats pròpies del Centre. 
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Laboratoris CETPD 
 
L’activitat del CETPD-UPC està essencialment basada en una estructura de diferents 
laboratoris: 
 
 
4all – L@b 
 
Descripció 
El 4all-L@b és la divisió del CETPD-UPC orientada al coneixement dels processos 
psicosocials relacionats amb l’ús de la tecnologia. 

Es tracta d’un laboratori d’usabilitat integrat en el disseny i desenvolupament en equip, 
que té com objectiu extreure informació rellevant sobre les expectatives, les capacitats 
i les preferències dels usuaris, per tal d’assegurar que els productes i serveis que 
s’obtinguin, s’adaptaran a les necessitats funcionals i afectives de l’usuari final. 

L’entorn experimental es basa en l’observació sistemàtica, controlada i no intrusiva de 
persones fent servir objectes. La seva finalitat és proposar indicacions pel disseny de 
sistemes interactius que siguin segurs, satisfactoris i eficients, basades en l’evidència 
de l’experiència d’ús. El laboratori permet l’observació i anàlisi de l’activitat i dels estats 
psicològics associats, informació que es complementa amb els informes i opinions dels 
propis usuaris. La configuració del 4all-L@b permet fer l’observació de les seqüències 
d’ús tant al propi laboratori com als entorns naturals. 

Si bé els estudis d’experiència d’usuari es realitzen sobre qualsevol tipus d’eina o 
dispositiu que les persones utilitzen, el 4all-L@b està pensat especialment per 
l’optimització de sistemes pensats per a persones que veuen compromesa la seva 
autonomia personal per tenir algun tipus de discapacitat o a causa d’altres 
circumstàncies, com l’envelliment. 

Aquest laboratori rep retroalimentació de l’experiència dels usuaris que han estat 
participant en el procés en què intervé el producte objecte d’estudi i el 
desenvolupament del servei. 
 
Àrees tecnològiques 

a. Instrumentació específica no intrusiva. 

b. Software no intrusiu. 
 
Ubicació: Segona planta de l’edifici Neàpolis. 
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Laboratori de Computació Ubicua (LabCU) 
 
Descripció 

El LabCU és un espai dedicat al disseny i la realització de components i sistemes de 
software i hardware, i que permet el disseny i realització dels dispositius derivats de les 
investigacions que es realitzen al CETPD. El LabCU és un laboratori amb capacitat per 
a la creació de prototipus i petites sèries de dispositius.  

Dins del LabCU s’hi engloben una sèrie d’activitats molt diverses, des del disseny de 
circuits tant analògics com digitals, fins el desenvolupament d’algoritmes avançats de 
classificació i control, passant per programació de microprocessadors.  

En el Laboratori es treballa amb dispositius electrònics embebids, com poden ser 
microprocessadors ARM i DSPIC amb tots els sistemes auxiliars associats (bateries, 
comunicacions, etc.). També es testen i dissenyen diverses tecnologies de 
comunicació sense fils com són Bluetooth o Zigbee. Per últim, i com a tercera gran 
àrea tecnològica de Hardware, dins del LabCu es dissenyen elements amb tot tipus de 
sensors inercials. 

Dins de l’àmbit del desenvolupament software, s’estan desenvolupament algoritmes de 
classificació i control avançats (per exemple, SVM) i s’estan incorporant en el firmware 
alguns dispositius amb la intenció d’aconseguir que els elements que es desenvolupen 
siguin capaços d’un processament on-line de la informació que capturen i siguin 
capaços d’actuar en conseqüència. 

 
Àrees tecnològiques 

a. Tecnologia i comunicació sense cables (wireless) 

b. Disseny de circuits i sistemes Analògics i Digitals 

c. Programació de microprocessadors i microcontroladors 

d. Comunicacions 

e. Sensors 

f. Bateries 

g. Estudi d’algoritmes avançats 

h. Integració d’algoritmes en sistemes embebids 

 
Ubicació Segona planta de l’edifici Neàpolis. 
 
 
Laboratori de Mobilitat i Marxa (MoMa) 
 
Descripció 

El MoMA, sota la direcció i coordinació de l’equip geriàtric de la Fundació Hospital 
Comarcal Sant Antoni Abat (FHCSAA) disposa de les infraestructures necessàries per 
a l’estudi dels problemes relacionats amb la mobilitat i la discapacitat funcional, a 
través de tecnologies com acceleròmetres i posturòmetres. 

Dins el marc de l’acord signat entre la FHCSAA i el CETPD-UPC, aquestes 
instal·lacions són compartides i emprades per estudis comparatius i col·laboratius. Els 
aparells del MoMa s’usen per finalitats de posta a punt d’altres sistemes electrònics i 
de mesura desenvolupats. 
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Àrees tecnològiques 

a. Estudis de la marxa i equilibri 

b. Monitorització de la mobilitat de gent gran 

c. Desenvolupament d’un mètode simple i efectiu per l’estudi de la marxa al 
propi domicili 

d. Adaptació de sistemes basats en tecnologies WII a l’estudi de l’equilibri 
 
Ubicació:  Edifici de la Fundació Hospital Comarcal Sant Antoni Abat. 
 
 
 
Recursos humans 
 
 Direcció   2 doctors 
 Staff:   3 doctors 
 Col·laboradors 2 
 PAS   2 
 Investigació   5 
 Doctorands  8 
 Becaris  10 
 Externs  4 
 
 
 

Projectes desenvolupats pel CETPD 
 
Relació de projectes competitius aconseguits 
 
 EXODUS.   MEC. 2007-09      98.615€  
 SIRAU   MTAS IMSERSO 2006-07     78.000€  
 CAALYX.   STREP. ICT.6FP. 2007-08   167.000€  
 INREDIS.   CENIT. MTAS. 2007-10   150.000€  
 Ageda.   Avanza. MTAS. 2008-10   170.000€  
 Living Lab.   Catlab. SI.GENCAT.2008-09     18.000€  
 HELP.    ICT.7FP.AAL. 2009-11   600.000€  
 e-CAALYX.   ICT.7FP.AAL. 2009-11   300.000€  
 MOMOPA.   FIS.ISCIII. 2009-10    126.000€  
 Beques   UPC 2007-09     250.000€  
 Beques   FIE. GENCAT 2007-09   250.000€  
 ACROSS.   Avanza. M. INDUSTRIA. 2009-11  280.000€  

 
Relació de subvencions aconseguides 
 
 Subvenció CETPD. Cons. ASiC. GENCAT.2007-08  200.000€  
 Subvenció CETPD. Fundació La Caixa.2007-08  120.000€  

 
Total finançament aconseguit pel període 2007-2011: 2.721.000€ 
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5.-Línies de recerca similar en altres centres 
 
En aquest punt avaluarem altres centres que desenvolupin activitats que puguin ser 
similars a les que desenvolupa el CETPD.  A nivell català, s’analitzaran els centres que 
formin part de la xarxa TECNIO i la filosofia de la fundació TICSalut. També 
s’analitzaran les xarxes que puguin existir a nivell Espanyol i internacional. 

Centres amb recerca similar en l’àmbit de Catalunya 
 
 
Tecno Campus de Mataró  
http://www.tecnocampus.cat/  

 

El TecnoCampus Mataró-Maresme és un parc científic i de la innovació amb seu a la 
ciutat de Mataró, a la comarca del Maresme (Catalunya-Espanya). Amb vocació de ser 
un projecte nacional i internacional, el TecnoCampus Mataró-Maresme és la gran 
aposta del territori per contribuir decisivament a la seva transformació econòmica i 
social.  

La missió del TecnoCampus Mataró-Maresme és actuar com a principal motor a nivell 
territorial per crear, captar, potenciar i retenir el talent necessari pel desenvolupament 
econòmic i social de l’entorn d’influència. Per aconseguir-ho, fomenta una cultura 
emprenedora a tots els nivells formatius amb programes d'incubadora i preincubadora 
de projectes empresarials. L'objectiu és esdevenir un focus d’atracció d’inversions per 
a l’activitat empresarial, amb l'objectiu de configurar un parc científic i de la innovació 
amb transcendència universitària. 

A nivell d’especialització sectorial, les línies prioritàries d'acció són: benestar i salut; 
turisme i oci; audiovisuals; electrònica, e-wellness, telemedicina; i smart textils (roba 
intel·ligent, teixits amb biotecnologia i teixits amb nanotecnologia). 

El TecnoCampus és membre de la Xarxa de Parcs Tecnològics de Catalunya 
(XPCAT), de l’Associació de Parcs Científics i Tecnològics d’Espanya (APTE) i de 
l’International Association of Science and Technology Parks (IASP), entre d’altres. 

Centres i organismes que allotja: CETEMMSA, la Fundació TIC Salut i la Fundació 
El Maresme Pro Persones amb Disminució Psíquica-CITAP 

Estudis: Centres universitaris: 
• Escola Superior de Ciències de la Salut (ESCS)  
• Escola Universitària Politècnica de Mataró (EUPMt)  
• Escola Universitària del Maresme (EUM)  

 
 

 
 
 

Interès: El TecnoCampus és un parc científic, per tant, només s’ha de tenir en 
compte a nivell d’infraestructura. En qualsevol cas, una línea clara del parc és la de 
benestar i família. S’ha de tenir en compte que allotja el centre CETEMMSA i la 
fundació TIC Salut. 

http://www.tecnocampus.cat/�
http://www.tecnocampus.cat/web/estudis-universitaris/126�
http://www.tecnocampus.cat/web/estudis-universitaris/245�
http://www.tecnocampus.cat/web/estudis-universitaris/246�
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Àmbit Biotecnologia i Ciències de la Salut 
 
 
 
LEITAT Centre Tecnològic  
 

 
http://www.leitat.org/  
 
Àmbits: 
Biotecnologia i Ciències de la Salut  

• Oncologia (diagnòstic, prognosi, i teràpia) i anticossos monoclonals (New 
Biological Entities - NBEs) 

• Biosensors, Biotecnologia Industrial 
• Disseny i caracterització d’enzims i sistemes biològics 
• Estudi de l’impacte toxicològic dels nanomaterials 
• Aplicació de nanomaterials en medicina 
• Impacte de contaminació atmosfèrica i desenvolupament de mètodes analítics 

Projectes R+D+I 

Projectes per empreses, projectes del Plan Nacional I+D+i (transferència tecnològica, 
internacionalització, recursos humans, R+D+i), nuclis col·laboratius de ACC10, 
projectes europeus i internacionals (7PM, CIP, JTI, ERA-NET, COST ACTION, ENPI, 
LIFE, INTERREG), projectes CENIT 

Sectors en els que s'ha treballat 

Transport, salut i biotecnologia, químic 

 
 
 
 
 
  

Interès: El centre té experiència en el camp de la salut i la biomedicina. 
Tenir en compte la línia de biosensors ja que podria complementar-se amb el 
CETPD. També tenen una línia d’investigació en tèxtils intel·ligents amb integració 
electrònica que pot ser una línia interessant. 

http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/capacitats/biotecnologia.jsp�
http://www.leitat.org/�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/capacitats/biotecnologia.jsp�
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CREB UPC Centre de Recerca 
en Enginyeria biomèdica 
 
http://www.creb.upc.es/ 
 
Dins de les divisions del CREB destaquem: 
 
Instrumentació i Bioenginyeria 

• Ajuts per a discapacitats 
• Assessorament en el compliment de normes i directives de compatibilitat 

electromagnètica (EMC) 
• Assessorament sobre l'efecte de les radiacions no ionitzants 
• Automatització de tests i mesures. Disseny d'instrumentació virtual (LabView) 
• Calibratge d'aparells elèctrics i electrònics 
• Caracterització i avaluació d'elèctrodes d'ECG, EEG, EMG i de bioimpedàncies 
• Disseny d'instrumentació biomèdica per a diagnosi, teràpia i monitorització 
• Disseny i caracterització de transductors d'ultrasons 
• Formació a mida en el disseny d'instrumentació electrònica, sensors, sistemes 

basats en microcontroladors i DSP, instrumentació virtual, processament 
• Pre-avaluació de seguretat elèctrica (directiva de baixa tensió) 
• Redisseny d'equips i instal·lacions per al compliment de normes i directives 

d'EMC 
• Sistemes de processament de senyals: electrocardiografia d'alta resolució, 

anàlisi de la variabilitat del ritme cardíac. Processament en temps real 
• Tècniques de bioimpedància: anàlisi de composició corporal, monitorització 

durant hemodiàlisi 
• Assessorament en l'adquisició d'equipament biomèdic d'hospitals 

Robòtica i Visió 
• Adaptació i robotització d'instal·lacions 
• Assessorament en l'automatització de processos 
• Assessorament i desenvolupament de sistemes avançats de control 
• Desenvolupament de sistemes d'anàlisi d'imatges mèdiques: ressonàncies 

magnètiques, radiografies, tomografies, imatges de microscòpia... 
• Desenvolupament de sistemes de visió per a la inspecció i guiatge de robots 
• Estudi i disseny d'ajudes tècniques per a discapacitats físics i sensorials 

Senyals i Sistemes Biomèdics 
• Anàlisi i desenvolupament de tècniques de software per al processament de 

senyals biomèdics 
• Desenvolupament d'instrumentació biomèdica basada en PC per al diagnòstic 
• Anàlisi de sons respiratoris 
• Anàlisi i control de sistemes biològics mitjançant la simulació per ordinador 
• Sistema per a la mesura i avaluació de senyals ECG Holter 
• Desenvolupament de sistemes per a la electrocardiografia de alta resolució 

 
 
  

Interès: Destaquem que dins d’aquestes divisions del CREB, hi ha moltes 
possibilitats d’aplicació en projectes relacionats amb la dependència i la vida 
autònoma. A priori, sembla que es podrien establir bastantes sinèrgies. 

http://www.creb.upc.es/�
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ATIC 
 
http://www.atic-innovacio.com 
 
 
 
Biomedicina: enginyeria de teixits, dispositius biomèdics, implants biològics, teranostic 
i nutrinostic 
 
Àrea de Salut  

L’Àrea de Salut està certificada fins el març de l’any 2012 per la normativa ISO 
13485:2003 per al disseny i la producció de productes mèdics i sanitaris. Actualment 
es disposa de dos productes que estan sota aquesta normativa: 

1.Disseny i producció d’electrodes serigrafiats per a medicions electroquímiques per a 
equips mèdics. 

2.Producció de polímers redox amb capacitat de transferència d'electrons d'enzims 
redox 

El principal objectiu d’aquesta àrea és desenvolupar nous coneixements en les àrees 
de confluència de la bio-, micro- i nanotecnologia, amb perspectives de desenvolupar 
sistemes de diagnòstic econòmics, no invasius i alhora intel·ligents, potencialment 
aplicables a l'anàlisi clínic, mediambiental i/o d'aliments. La investigació es centra, a 
més, en la preparació de nous sensors i sistemes d'amplificació de senyal per a 
aplicacions en bio-xips. Destaca el treball realitzat en sistemes de detecció de gluten 
en aliments i la identificació de la celiaquia en individus. 

La investigació es completa en els següents camps: 

• Desenvolupar sistemes de diagnòstic econòmics, no invasius i alhora 
intel·ligents.  

• Bioenginyeria: sistemes biològics, interfície neuro/electrònica, i enginyeria de 
teixits. 

• Desenvolupament de processos de síntesi de productes de química fina i 
farmacèutics amb microreactors. 

• Sistemes de detecció ràpida de patògens, compostos tòxics, al·lèrgens, 
antibiòtics, biotoxines per biosensors. 

 

 

  

Interès: Una línia a tenir en compte és la investigació en nous sensors i sistemes 
d’amplificació del senyal. També pot ser interessant pel CETPD la línia de sistemes 
de diagnòstic econòmics, no invasius i intel·ligents, i la línia de bioenginyeria. 

http://www.atic-innovacio.com/�
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CD6 Centre de Desenvolupament de 
Sensors, Instrumentació i Sistemes 

 

 
http://www.cd6.upc.edu/ 
 
 
Biotecnologia i Ciències de la Salut  

• Instrumentació biomèdica 

L'òptica és una tecnologia present en àmbits tan dispars com poden ser la nostra vida 
quotidiana o la recerca més avançada, passant per innumerables aplicacions en la 
indústria, la medecina, etc. 
 
La seva evolució ha estat una constant en la història i ha acompanyat el 
desenvolupament d’altres disciplines que han repercutit de manera directa en el 
progrés i la innovació. 
 
En l’actualitat i de forma natural, l’òptica es complementa amb l’electrònica, el software 
i la mecànica per donar lloc a aplicacions altament especialitzades (perfilometria sense 
contacte de superfícies, imatge mèdica, etc.) o a productes de gran consum (càmeres 
digitals, etc.). Els avenços que s’han donat en aquestes altres disciplines també han 
permès que la informació que viatja en la llum pugui ser aprofitada per a aquests fins. 
 
En el terreny industrial, trobem tecnologia òptica en aplicacions que ajuden a millorar 
la qualitat dels productes finals a partir del control de la producció i dels processos 
productius, i també incorporada en productes finals. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Interès: Observem que el camp més desenvolupat és el de l’òptica. Tenen una 
secció específica d’instrumentació biomèdica. Un punt a desenvolupar podria ser el 
de sistemes aplicats a persones grans amb problemes visuals. 

http://www.cd6.upc.edu/�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/capacitats/biotecnologia.jsp�
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CEPHIS Centre de Prototips i Solucions 
Hardware Software 
 
http://cephis.uab.cat/  
 
 
Biotecnologia i Ciències de la Salut  

• Plataformes embedded, protocols i subsistemes de comunicacions. 
Acceleració de Computació DSP 

Presentació 

• El Centre de Prototips i Solucions Hardware-Software investiga i desenvolupa 
les metodologies de codisseny concurrent de hardware i software, basades en 
l'ús de components virtuals (IP cores) per a l’increment de la productivitat en el 
disseny de sistemes electrònics a mida. 

• El centre està format per professors, doctors, enginyers i tècnics de reconegut 
prestigi nacional i internacional i experts en l’especificació, disseny i realització 
de prototips i la seva integració en tot tipus solucions microelectròniques. 

• Els prototips i solucions es desenvolupen mitjançant l'ús de llenguatges 
d’especificació d'alt nivell (VHDL, SystemC, C++, C, Java, UML, XML) i les 
metodologies de Codisseny i eines més actuals. Per aquests motius, el centre 
disposa d’una elevada flexibilitat i capacitat d’integració de nous dispositius 
(components i subsistemes) a entorns d'aplicació i productius. 

Projectes relacionats: 

Gem-med: desenvolupament d'un electrocardiògraf portàtil amb connectivitat wireless 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

Interès: És un centre especialitzat en solucions hardware – software. La seva 
experiència en aquest camp pot ajudar al CETPD en el desenvolupament de 
prototips. 
L’electrocardiògraf portàtil pot tenir aplicació al camp de la dependència. 

http://cephis.uab.cat/index.ml�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/capacitats/biotecnologia.jsp�
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CISTIB Grup de Recerca en Imatge 
Computacional i Tecnologies de Simulació en 
Biomedicina 
  
http://www.cistib.upf.edu/ 
 
 
Àmbits: Biotecnologia i Ciències de la Salut  

• Mètodes i Sistemes de Diagnòstic Multimodalitat 
• Mètodes i Sistemes de Planificació i Guiatge Terapèutics 
• Optimització de Dispositius i Implants Mèdics 
• Anàlisi d’Imatges d’Alt Rendiment en Estudis de Fàrmacs 
• Serveis de Core Lab i Imatge Experimental 
• Gestió i Sistemes d’Informació Biomèdica 

Projectes R+D+I 

• cvREMOD (Convergencia de Tecnologías Médicas para la Gestión Integral del 
Remodelado Cardiovascular), Programa CENIT, MICINN, 2010 

• 3D- Fem OS (Reconstrucción 3D y predicción para fracturas por osteoporosis), 
Programa VALTEC, ACC1Ó, 2009 

• RICORDO (Researching Interoperability using Core Reference Datasets and 
Ontologies for the Virtual Physiological Human), Programa FP7-ICT, EC, 2009 

• MSV (Multiscale Spatiotemporal Visualisation: Development of an Open-Source 
Software Library for the Interactive Visualisation of Multiscale Biomedical Data), 
Programa FP7-ICT, EC, 2009 

• IberoQCM (Análisis Cuantitativo y Caracterización de la Función Cardíaca a 
partir de Imágenes Médicas Multimodalidad orientado a Miocardiopatías) 
certificado IBEROEKA , 2009 

• MEDIATE (Patient Friendly Medical Intervention) certificado ITEA. 
• Stimath (Análisis de imágenes de alto rendimiento mediante modelos 

estadísticos de forma, apariencia y deformación), Plan Nacional de I+D+i 
• EuHeart (Persolized & Integrated Cardiac Care), FP7, Programa ICT, EU, 2007 

 

 
 
 
  

Interès: Observem que la seva especialització és en imatge mèdica. De totes 
formes han treballat en algun projecte com ara EuHeart que podria ser interessant 
pel CETPD. 

http://www.cistib.upf.edu/�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/capacitats/biotecnologia.jsp�
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NETS Network Technologies and Strategies 
 
http://www.nets.upf.edu 
 
 
Biotecnologia i Ciències de la Salut  

• Aplicacions de xarxes de sensors en l'àmbit de la salut 

Tecnologies de la Informació i la Comunicació  

• Xarxes i aplicacions mòbils 
• Xarxes de sensors 
• Protocols multimèdia 
• Regulació i models de negoci 
• Tecnologia i societat 
• Innovació oberta 

 
Projectes R+D+I 

El Grup té experiència en convocatòries de recerca finançada, bé sigui estatal o 
internacional. Destaquen els projectes col·laborant amb petites i mitjanes empreses. 

Serveis tècnics 

• Laboratori de sensors 
• Mesures de tràfic 
• Disseny de protocols de baix consum 
• Innovació oberta tecnològica 

Formació tècnica no acadèmica 

• Seminaris especialitats en xarxes 
• Formació en aplicacions de sensors 

 

 
 
  

Interès: Dins de TECNIO està classificat en el camp de la biotecnologia i ciències 
de la salut, però han treballat poc en aquest camp 
 

http://www.nets.upf.edu/�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/capacitats/biotecnologia.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/capacitats/tic.jsp�
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Àmbit Tecnologies de la Informació i la Comunicació 
 
 
BDIGITAL Barcelona Digital Centre 
Tecnològic 
 
 
 
http://www.bdigital.org 
 
Àmbits: 
Tecnologies de la Informació i la Comunicació  

• Salut, seguretat, mobilitat, agroalimentari, educació, eficiència energètica. 

Relació dels projectes més rellevants 

• Neurorehabilitación 3E+D: sistemes de rehabilitació funcional (Nuclis). 
• Neurolearning: telemedicina per al tractament de pacients en entorns visuals 

interactius (realitat virtual i augmentada) – (Avanza). 
• Rehabilita: aplicació de tecnologies disruptives per a personalitzar les teràpies 

de rehabilitació (CENIT). 
• Círculos de Salud: xarxa social avançada de persones amb problemes de salut 

(Avanza). 
• BrainAble: projecte europeu per millorar l'autonomia de els persones amb 

discapacitats físiques mitjançant interfícies Persona-Ordinador (7PM). 
• Recerca antifrau a Internet (Nucli). 
• INREDIS: tecnologies de base per crear canals de comunicació entre l’entorn i 

les persones amb discapacitat (CENIT). 

 

 
 
 
 
 
  

Interès: Observem que dins de l’àmbit de les TIC han treballat molt en el camp de 
la salut. Destaquem la seva participació al projecte INREDIS. Poden ser un bon 
complement pel CETPD en projectes específics en el camp del Centre. 

http://www.bdigital.org/�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/capacitats/tic.jsp�
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CETEMMSA Fundació Privada Cetemmsa 
 
 
http://www.cetemmsa.com 
 
 
 
 
Àmbits 
Tecnologies de la Informació i la Comunicació  

• RFID -Tecnologia d’Identificació per Radiofreqüència. 

Projectes R+D+I 
• REHABILITA. R+D en nous materials per a la utilització en la rehabilitació 

funcional i cognitiva.  
• TELEREHA. Sensorització de moviments en els processos de rehabilitació.  
• INFINITEX. Teixits intel·ligents per a la seva aplicació en diferents sectors 

industrials.  
• eCAALYX. Integració de fils sensors en una samarreta per mesurar i 

monitoritzar constant vitals.  
• HOPE. Integració de tecnologies TI en entorns intel·ligents per a malalts 

d'Alzheimer.  
• HAPPY AGEING. Integració de tecnologia RFID per la monitorització de les 

accions quotidianes de la gent gran.  
• SAFEPROTEX. Roba protectora per a operacions d'emergència complexes. 
• INREDIS (CENIT). Desenvolupament de tecnologies de base que permetin 

crear canals de comunicació i interacció entre les persones amb algun tipus de 
necessitat especial i el seu entorn. Empreses: Technosite, La Caixa, Vodafone, 
Barclays, Tmt Factory, Sabia, Alma Technologies, Inabensa, Moviquity, Smart 
Business, Ibermática, Iris.com 

Altres innovacions destacades: 
• Desenvolupament de sistemes de sensorització en l'àmbit sanitari  
• Desenvolupament d'indumentària intel·ligent per a sectors d'activitat diversa  

 
 

 
 
 
 
  

Interès: CETEMMSA ja és un centre conegut pel CETPD. S’ha participat 
conjuntament al projecte eCAALYX. També destaquem la seva participació al 
projecte INREDIS.  

http://www.cetemmsa.com/�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/capacitats/tic.jsp�
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CTMedia Centre de Tecnologies Mèdia 
 
http://www.salle.url.edu/ctmedia 
 
Àmbits: 
Tecnologies de la Informació i la Comunicació  

• Processat Multimodal: transformació de veu, conversor text a parla, detecció 
d’emocions, síntesi de llenguatge de signes, síntesi audiovisual expressiva. 

• Acústica: acústica estructural, àudio digital, mecànica teòrica, experimental i 
computacional, transductors, ultrasons. 

• Televisió Digital: digitalització de sistemes audiovisuals i gestió de contingut 
audiovisual (MPEG-7,MPEG-21,TV-Anytime), capçaleres de TV digital (DVB-T, 
DVB-H/SH, DVB-IP), gestió de SI, multiplexació, injectors de dades, televisió 
interactiva, MHP, Personal Video Recorders (PVR), proves d’interoperabilitat 
de receptors. 

• Multimèdia: realitat Virtual, simulació física, programació gràfica, animació i 
cinemàtica inversa, anàlisi del moviment, programació multiplataforma i 
multidispositiu (Java, Mòbils, PDA, iphone), servidors de comunicacions 
(MMORPG) , motion capture. 

• Usabilitat/experiència d’usuari: estudis d’usabilitat de producte, estudis 
d’accessibilitat, consultoria, eyetracking, formació d’equips d’I+D. 

Sectors d’interès en els que ha treballat 

• Tecnològic. Totes les nostres àrees de coneixement: Processat Multimodal, 
Comunicacions multimèdia, Acústica i Multimèdia poden tenir un gran impacte 
en la innovació i transferència de tecnologia en diferents empreses del sector 
tecnològic. De fet, actualment dins del centre es realitzen projectes transversals 
sota el paraigües de les diferents àrees clarament enfocats a la innovació 
empresarial. 

• Mèdic. La nostra expertesa en entorns de realitat virtual, simulació física, 
programació gràfica, animació i cinemàtica inversa i anàlisi del moviment ens 
permet oferir tecnologia al sector mèdic per tal de facilitar la automatització i 
millora dels seus processos de diagnòstic i tractament. 

 
 
  

Interès: Estan treballant en tecnologies que es poden aplicar al camp de la 
dependència i la vida autònoma. Destaquem per exemple la part de processat 
multimodal, conversor de text a parla, detecció d’emocions etc. 

http://www.salle.url.edu/ctmedia�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/capacitats/tic.jsp�
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GRIHO Grup de Recerca en Interacció 
Persona Ordinador i Integració de Dades 
 
http://www.griho.net 
 
Àmbits:Tecnologies de la Informació i la Comunicació  

• Interacció Persona-Ordinador (IPO) 
• Usabilitat i Accessibilitat 
• Disseny Centrat en l'Usuari (DCU) 
• Arquitectura de la informació, enginyeria del coneixement 
• Paradigmes d'Interacció 
• Ontologies, Web Semàntica i integració de dades 
• Descobriment de Coneixement en Bases de Dades i aportació a la IPO 

Projectes R+D+I 
GRIHO té una trajectòria des de 1994 amb uns 50 convenis signats amb empreses per 
desenvolupar projectes de transferència de tecnologia. En l'últim any, s'han signat 
diversos convenis amb la Paeria, El parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida 
(PCiTAL), la Llotja Agropecuaria Mercolleida y també el grup de comunicació Segre. 

A banda des de l'any 2000 també ha participat amb uns 10 projectes de recerca 
PROFIT i CICYT. A continuació es destaquen alguns d'aquests projectes: 
TELEVISIÓN PROVINCIAL INTERACTIVA: Desenvolupament del projecte d'un 
Sistema de Producció i de Gestió d'un canal de Televisió Provincial Interactiva 
(PROFIT 2000); NEPTUNO: Nous Entorns de Publicació digital amb Tècniques 
d'adaptació a l'Usuari i Navegació sobre Ontologies (PROFIT 2003); ADACO: 
Sistemes Col·laboratius i Adaptatius en Entorns Web (CICYT 2004-07); DESACO: 
DEsarrollo de Sistemas Adaptativos y COlaborativos (Plan Nacional de I+D+I 2008-
11); i OMediaDis: Plataforma Abierta para la Gestión de la Distribución Multicanal de 
Contenidos (NTIN 2008 – 11). 

Serveis tècnics 
• Consultoria, assessorament i auditoria Usabilitat i Accessibilitat (u+a) amb el 

suport de les últimes tecnologies i en la realització de projectes utilitzant el 
Disseny Centrat en l'Usuari (DCU). 

• Realització de projectes de disseny d'usabilitat i d'accessibilitat. 
• Consultoria, assessorament i auditoria de l'Arquitectura de la Informació (AI); 

de projectes d'Integració de Dades i de Web Semàntica (Web 3.0). 
• Realització de projectes de sistematització de la informació. 
• Realització de tests d'usuaris amb software, personal i equipament 

especialitzat. EyeTracking propi. 
• Formació ‘in company’ : Cursos a mida per a empreses amb possibilitat de 

gaudir del laboratori UsabiliLAB. 
 

 
  

Interès: Grup específic de recerca en interacció persona – ordinador. En aquest 
sentit treballen en línies molt similars a les del CETPD, a més disposen d’un 
laboratori d’usabilitat. S’ha de trobar la manera de complementar-se amb ells a 
través de l’especialització. 

http://www.griho.net/�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/capacitats/tic.jsp�
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Altres ens a tenir en compte. 
 
Fundació TIC Salut 
 
http://www.ticsalut.cat/  
 
 
La Fundació TicSalut no és un centre com a tal, és una fundació que està formada per 
les diverses administracions públiques involucrades en els àmbits de la salut i les 
tecnologies de la informació i la comunicació així com les diverses agrupacions 
d’hospitals i centres sanitaris. La fundació disposa de tres consells assessors que són 
el consell assessor d’empreses, el consell de professionals i ciutadans i el consell 
científic. Les actuacions que realitza van dirigides a quatre objectius principals que són 
la funció d’observatori elaborant un mapa de tendències, la innovació amb un pla de 
telemedicina i teleassistència, la normalització amb l’oficina d’interoperabilitat i 
estàndards i les relacions amb projectes internacionals.  
 
Patrons de la fundació 
Generalitat de Catalunya 

- Departament de Salut 
- Departament de la Presidència 
- Departament de Innovació, Universitat i Empreses 
- Departament de Governació i Administracions Públiques 
- Ajuntament de Mataró  
- Servei Català de la Salut 
- Institut Català de la Salut 
- Consorci Hospitalari de Catalunya 
- Unió Catalana d'Hospitals 
- Agrupació Catalana d'Establiments Sanitaris 

Missió  
TicSalut té la missió d’assolir la plena incorporació del sistema sanitari català a la 
societat del coneixement. 

Objectiu general 
Impulsar el desenvolupament i la utilització de les tecnologies de la informació i la 
comunicació (TIC) i el treball en xarxa en l'àmbit de la salut, avançant cap a un model 
basat en l'atenció personalitzada i humana per a tota la ciutadania. 

Objectius específics 

• Elaborar criteris, orientacions estratègiques i informació útil per a la presa de 
decisions sobre tecnologies de la informació i la comunicació en l'àmbit de la 
salut. 

• Oferir suport tècnic a l'Administració, els usuaris i els proveïdors de solucions 
tecnològiques. 

• Introduir aplicacions tecnològiques capdavanteres en l'àmbit de salut que 
facilitin la transferència ràpida de coneixements entre els centres de salut i els 
professionals, permetent la millora dels serveis sanitaris dirigits a ciutadans i 
ciutadanes. 

• Promoure el moviment d'informació abans que el moviment de persones, 
assolint el més alt grau d'eficiència en el diagnòstic. 

• Esdevenir un centre de referència a Catalunya, treballant en xarxa amb altres 
entitats d'Espanya, Europa i d'arreu del món. 

 

http://www.ticsalut.cat/�
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Centres de referència estatal 
 
Existeix una xarxa de centres que es dediquen a la recerca dins del camp de la 
dependència, concretament de suport a la discapacitat i gent gran 
A continuació es descriu aquesta xarxa i es llisten els membres que la composen. 
 
RETADIM  Red Tematica de Tecnologias de Apoyo a la DIscapacidad y 
Mayores 
 
http://www.retadim.org/ 
 

 
 
L’objectiu d’aquesta xarxa consisteix en millorar el nivell de coneixements i augmentar 
les activitats d’un nombre important de grups d’investigació que treballen a Espanya en 
diferents tecnologies complementaries respecte a problemes de la discapacitat i gent 
gran, propiciant la implementació de noves solucions tecnològiques per cobrir 
aquestes necessitats especials que precisen d’un entorn científic i tecnològic altament 
multidisciplinari. 
 
Els objectius de la xarxa són: 

1. Generar un intercanvi de sinèrgies, coneixements i avenços entre investigadors 
i professionals d’aquest camp. 

2. Fomentar accions de col·laboració entre grups afins i complementaris. 
3. Aconseguir una massa crítica en R+D+I per aquesta àrea. 
4. Estendre la col·laboració a altres agents implicats. 
5. Difondre els avenços en aquest camp. 
6. Establir ponts cap al sector productiu 

 

A continuació es llisten els integrants d’aquesta xarxa. 

Institució   Grup  
CEAPAT-IMSERSO  CEAPAT-IMSERSO  
DTE: Dept. Tecnología 
Electrónica.Universidad de Málaga.  

DIANA  

E.T.S.I.Industriales. Univ.Castilla-La Mancha  Ingeniería de la Rehabilitación  
E.T.S.I.Telecomunicación. UPM  Grupo de Tecnología del Habla  
E.T.S.I.Telecomunicación. Universidad 
Valladolid  

Grupo de Ingeniería Biomédica (GIB)  

Escuela Politécnica Superior Castelldefels  Grupo de Instrumentación, Sensores e 
Interfaces  

Escuela Politécnica Superior.Univ.Carlos III  RoboticsLab  
Escuela Politécnica Superior.Univ. de Alcalá  Ayuda a la Movilidad  
Escuela Superior de Ingeniería . Univ. de 
Sevilla  

Grupo de Ingeniería Biomédica  

Facultad de Informática. Univ.País Vasco  Laboratorio Interacción Persona-

http://www.retadim.org/�
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Computador Necesidades Especiales  
Fundación Fatronik  Fundación Fatronik  
Fundación INGEMA  Fundación INGEMA  
Fundación INTRAS-Valladolid  Fundación INTRAS-Valladolid  
Fundación PROMI  Fundación PROMI  
Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo 
(SESCAM)  

Unidad I+D+I de Biomecánica y 
Ayudas Técnicas  

Hospital Perpetuo Socorro de Albacete 
(SESCAM)  

Asociación Sociedad de Geriatría de 
Albacete  

IKERLAN  Área de Tecnologías de Software  
Inst.Investigación Ingeniería Aragón 
Univ.Zaragoza  

Robótica, Percepción y Tiempo Real  

Instituto de Automática Industrial- CSIC  Grupo de Bioingeniería  
Instituto de Biomecánica de Valencia  Instituto de Biomecánica de Valencia  
Instituto de Filosofía, CSIC  Departamento de Ciencia, Tecnología 

y Sociedad  
Instituto Itaca. Univ. Politécnica Valencia  Tecnologías para la Salud y el 

Bienestar (TSB)  
Real Patronato sobre Discapacidad  Real Patronato sobre Discapacidad  
ROBOTIKER-TECNALIA  ABLE – Tecnología Accesible  
Universidad Autónoma de Madrid  MOVUAM  
Universidad de La Laguna  DiverTIC - Tecnologías de la 

Información y las Com.  
Universidad de Zaragoza  Tecnodiscap  
Universidade Federal do Espírito Santo  Departamento de Engenharia Elétrica - 

Grupo de Robótica de Reabilitação  
Universidad Miguel Hernández de Elche  Virtual Reality and Robotics Lab  
Universidad nacional de Educación a 
Distancia (UNED)  

Psicobiotecnomedicina sobre 
Discapacidad  

Universidad Politécnica de Cartagena  
(UPCT)  

Electrónica Industrial y Médica - 
EIMED  

Universidad Politécnica de Cataluña  Divisón de Robótica y Visión del CREB  
Universidad Politécnica de Cataluña  Centro de Estudios Tecnológicos para 

la Dependencia (CETPD)  
Universidad Politécnica de Madrid  ETSI Telecomunicación - GBT  
Universidad Publica de Navarra  Sensores de fibra óptica y aplicaciones 

domóticas  
Universidad de Sevilla  Facultad de Informática  
Vicomtech-IK4  eSalud & Aplicaciones Biomédicas  
 
 
 
 
 
IMSERSO 
 

 
 
S’ha avaluat el que s’està portant a terme des de l’IMSERSO i trobem una sèrie de 
Centres de Referència Estatal amb línies similars a les del CETPD. 
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A continuació es llisten els centres: 
 
Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas 
(Ceapat) 

 

El Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas és un 
centre tecnològic dependent del l’Imserso, Ministerio de Sanidad y Política Social, 
creat a partir de l’Ordre Ministerial de 7 de abril de 1989. La missió del Ceapat és 
contribuir a fer efectius els drets de las persones amb discapacitat i persones majors, a 
través de l’accessibilitat integral, els productes i tecnologies de suport i el disseny 
pensat per totes les persones. 

http://www.ceapat.es/ 
 
Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral (Ceadac) 

 

El Ceadac és un Centre de Referència Estatal dependent del l’Imserso dedicat a la 
rehabilitació integral i intensiva de persones amb lesió cerebral adquirida i no 
progressiva. 

http://www.ceadac.es 
 
Centro de Referencia Estatal para la Atención a Personas con Grave 
Discapacidad y Dependencia 

 

El Centre de Referencial Estatal de San Andrés del Rabanedo (León) dependent de 
l’Imserso, es configura com un centre especialitzat i avançat en investigació, innovació, 
informació i documentació sobre persones amb greu discapacitat física, intel·lectual o 
sensorial amb risc o situació de dependència, i per a la seva atenció personal, 
habilitació o rehabilitació, formació i integració psicosocial. 

http://www.crediscapacidadydependencia.es/ 
 
Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de 
Alzheimer y otras Demencias 

 

El CRE d’Alzheimer de Salamanca dependent de l’Imserso, es configura com un 
centre sociosanitari especialitzat i avançat en investigació, anàlisi, coneixement, 
avaluació i formació sobre l’Alzheimer i altres demències i en atenció i intervenció amb 
les persones afectades i les seves famílies. 

http://www.crealzheimer.es 

http://www.ceapat.es/�
http://www.ceadac.es/�
http://www.crediscapacidadydependencia.es/�
http://www.crealzheimer.es/�
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Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades 
Raras (Creer) 

 

El Centre de Referència Estatal d’Atenció a Persones amb Malalties Estranyes i les 
seves famílies de Burgos (Creer), dependent de l’Imserso, es configura com un centre 
avançat en la promoció, desenvolupament i difusió de coneixements, experiències 
innovadores i mètodes d’atenció a persones amb malalties estranyes, i d’alta 
especialització en serveis de suport a famílies i cuidadors i en serveis de prevenció, 
promoció de la autonomia personal i participació social de les persones amb aquestes 
malalties. 

http://www.creenfermedadesraras.es/ 
 
 
CENTAC 

 
http://www.centac.es 
 

El CENTAC és un centre dedicat a promoure el desenvolupament de les 
tecnologies de l’accessibilitat en els àmbits empresarial, industrial i de serveis, amb 
la finalitat de facilitar-hi l’accés i de millorar la qualitat de vida de:  

• Les persones grans 
• Les persones amb discapacitats 
• Els seus familiars 

La constitució del CENTAC s’inscriu en el marc de les polítiques d’integració i 
igualació dels drets de totes les persones, amb independència de la seva condició 
física i social. Aquestes polítiques han estat empreses pels diferents governs 
d’Espanya en els últims anys. 

El CENTAC és una iniciativa conjunta de: 

• La Secretaria d’Estat de Serveis Socials, Famílies i Discapacitat. 
• El Reial Patronat sobre Discapacitat. 
• La Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació. 

La seva posada en marxa i gestió ha estat encomanada a l’Institut Nacional de 
Tecnologies de la Comunicació (INTECO). 

 
 
 

http://www.creenfermedadesraras.es/�
http://www.centac.es/�
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http://www.tecforlife.eu/ 
 
Tecforlife és un projecte del 7é Programa Marc EU que té l’objectiu d’establir les bases 
per la creació d’un clúster d’investigació en Tecnologies per l’assistència a San 
Sebastian, País Basc, per tal de millorar la coordinació dels agents locals que treballen 
en aquest camp i maximitzar els esforços i les infraestructures per millorar i potenciar 
el desenvolupament i la capacitat d’innovació no només de la ciutat sinó també a nivell 
regional. 
 
 
Internacional 
 
A nivell internacional trobem que hi ha molta recerca i desenvolupament en aquest 
camp. 
No en farem un anàlisi exhaustiu, ja que el sentit del projecte és veure l’encaix dins del 
context català per tal de poder arribar a ser un referent en aquest camp 
 
Com a tall d’exemple a nivell de tecnologies assistencials trobem la AAATE, que és 
una associació a nivell Europeu que engloba tots els agents en aquest àmbit.  
 
http://www.aaate.net/ 
 

 
 
 
  

http://www.tecforlife.eu/�
http://www.aaate.net/�
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6.-Evolució del CETPD 
 
Analitzades les categories dels diferents agents que constitueixen la Xarxa TECNIO, 
observem dos possibles camins a seguir: 
 

1. Continuar sent un grup de recerca depenent de la UPC 
2. Consolidar el Centre establint una entitat amb personalitat jurídica pròpia. 

 
A continuació analitzarem els requeriments per cada possibilitat i avaluarem les 
possibilitats que ens ofereix. 
 

1.-Continuar sent un grup de recerca depenent de la UPC 
 
L’objectiu hauria de ser aconseguir la inscripció a la Xarxa TECNIO com a centre de 
suport a la innovació. 
En aquest cas, no és necessària la figura d’entitat jurídica pròpia, ja que s’inscriu la 
pròpia universitat de la qual depèn el grup de recerca.  
A continuació avaluarem quins requeriments és compleixen i quins no per a ser un 
centre de suport a la innovació CIT: 
 
Les condicions pels Centres de suport a la innovació tecnològica (Centres IT) 
són: 
 
1. Ser o formar part d’un grup de recerca universitari o d’un organisme públic de 
recerca amb seu d’operacions a Catalunya. 
 
Aquest punt es compleix ja que el CETPD es recolza en dos grups de recerca, ambdós 
amb el reconeixement de grup de recerca consolidat per part de la Generalitat: 

• Grup de Recerca d’Enginyeria del Coneixement (GREC), grup de recerca 
interuniversitari amb membres de la UPC del departament d’Enginyeria de 
Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial (ESAII) i d’Organització 
d’Empreses (OE) 

• Arquitectures Hardware Avançades (AHA), del departament d’Enginyeria 
Electrònica (EEL). 

 
2. Que les tasques desenvolupades pel centre satisfacin les necessitats de les 
empreses mitjançant: 

a. El foment de la recerca aplicada i el desenvolupament tecnològic en les 
tecnologies pròpies de l’àmbit d’actuació del centre. 
b. El foment de la cooperació en la transferència de resultats de R+D entre 
els centres de recerca. 
c. L’impuls de la transferència de tecnologia i innovació a les empreses. 

 
Aquest requeriment s’està començant a traçar tot i que el grau de maduresa és molt 
baix. Fins a data d’avui han estat molt pocs els projectes realitzats amb empreses, per 
tant, és difícil dir que el Centre satisfà les necessitats de les empreses. Possiblement 
aquest sigui el punt que més s’hagi de treballar. Es pot dir que és una de les debilitats 
del Centre. 
 
3. Que disposi d’un pla de negoci que asseguri la viabilitat del centre per a tres 
anys. 
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Actualment el Centre no disposa de cap pla de negoci. Fins a data d’avui, el Centre 
s’ha finançat a través de la UPC i a través de projectes i subvencions. Per garantir la 
viabilitat del Centre, s’ha de definir una política de serveis de transferència per tal que 
els ingressos no depenguin de subvencions o projectes competitius. 
 
4. Que disposi d’una cartera de clients suficientment diversificada i d’acord amb 
l’estructura del sector o l’àmbit tecnològic on realitza la seva activitat de 
transferència tecnològica. 
 
Actualment són molt pocs els clients dels que disposa el Centre i no es pot dir que 
sigui suficientment diversificada. 
 
5. Que disposi de recursos suficients per a oferir directament a les empreses 
prestacions de caràcter tecnològic i suficients per garantir els objectius de 
transferència de tecnologia. En particular, haurà de comptar amb els següents 
recursos mínims: 

a. Recursos humans: 
i. Ha de disposar d’un equip mínim de 10 persones, amb un mínim 
de 3 doctors. 
ii. Ha de disposar d’un gestor - promotor tecnològic, responsable 
de les tasques de gestió i promoció del centre entre les empreses. 

b. Recursos materials: 
Ha de disposar dels recursos materials suficients per a garantir les 
seves finalitats en matèria de transferència de tecnologia. 

 
Pel que fa a quantitat de recursos humans, es podria dir que si que es compleix el 
requeriment ja que l’equip, segons la memòria 2007-2009 del CETPD, està composat 
per: 
 Direcció   2 doctors 
 Staff:   3 doctors 
 Col·laboradors 2 
 PAS   2 
 Investigació   5 
 Doctorands  8 
 Becaris  10 
 Externs  4 
 
Per tant, es supera el mínim de 10 persones d’entre els quals 3 siguin doctors. 
 
El que no és compleix és el fet de disposar d’un promotor tecnològic que faci la gestió i 
promoció del Centre entre les empreses. 
 
6. Que els ingressos anuals totals imputables al grup siguin iguals o superiors a 
400.000 euros, amb uns ingressos mínims relacionats amb transferència 
tecnològica a les empreses de 200.000 euros i uns ingressos mínims relacionats 
amb recerca de 100.000 euros. 
 
Els ingressos provinents de projectes competitius i subvencions pel període 2007-2011 
han estat de 2.721.000€ per tant fan una mitja de més de 500.000€ a l’any complint 
així el requeriment d’ingressos superiors a 400.000€. El que no es compleix en canvi, 
és el requeriment d’haver facturat un mínim de 200.000€ a l’any a les empreses. 
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7. Disposar d’un pla de màrqueting i de gestió de la qualitat, així com d’un 
sistema de gestió de la valorització tecnològica enfocat a l’increment de 
l’explotació de patents i la creació d’empreses de base tecnològica. 
 
El Centre no disposa de cap pla de màrqueting ni de gestió de la qualitat. 
Actualment s’està desenvolupant el primer sistema anomenat Sistema inercial per la 
monitorització del moviment en el qual el grup investigador ha realitzat accions per tal 
de protegir la tecnologia 
 
Sense perjudici del que es preveu sota els punts 1 a 7 anteriorment descrits, per 
a poder optar al reconeixement com a Centre de suport a la Innovació 
Tecnològica, el centre que presenti la sol·licitud i que no hagi gaudit prèviament 
d’aquest reconeixement, haurà de complir els següents requisits: 
Acomplir amb els punt 1, 2, 3 i 4 anteriorment descrits. 
Tenir identificat un gestor-promotor en el moment de la sol·licitud. 
Tenir una facturació mínima anual en el moment de la sol·licitud de 150.000 
euros, amb uns ingressos mínims relacionats amb recerca de 50.000 euros. 
 
Observem que en el moment de la inscripció els requeriments de facturació són una 
mica més baixos, però el CETPD no arriba als ingressos mínims exigits provinents de 
la recerca de 50.000€ 
 
 
 
Resum de mancances per ser un centre de suport a la innovació tecnològica: 
1.-Satisfer necessitats de les empreses. 
2.-Pla de negoci que asseguri la viabilitat a tres anys. 
3.-Cartera de clients diversificada. 
4.-Ingressos per transferència o serveis a les empreses. 
5.-Disposar d’un promotor tecnològic que faci la gestió i promoció del Centre entre les 
empreses. 
6.-Pla de màrqueting i gestió de la qualitat i sistema de valorització tecnològica. 
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2.-Constituir una entitat amb personalitat jurídica pròpia. 
 
Aquest segon camí obre les possibilitats a fer un recorregut més llarg. 
El primer objectiu a assolir hauria de ser la inscripció dins de la xarxa TECNIO a la 
categoria d’altres agents tecnològics. Aquest camí obre possibilitats a llarg termini 
per a poder arribar a ser un Centre Tecnològic CT o inclús un Centre Tecnològic 
Avançat CTA. 
 
A continuació avaluarem quins requeriments és compleixen per optar a formar part 
dels agents que estan incorporats a la Xarxa Tecnològica de Catalunya, TECNIO a la 
categoria d’altres agents tecnològics (agents de Recerca, Instituts 
hospitalaris,....) 
 
1. Que tingui personalitat jurídica pròpia, domicili social a Catalunya i no tingui 
afany de lucre. 
 
Actualment no és compleix aquest requeriment. S’hauria de crear una fundació sense 
afany de lucre. 
 
2. Que la seva activitat tecnològica estigui enquadrada en un dels 7 àmbits 
tecnològics que es relacionen a continuació: 

 Biotecnologia i ciències de la Salut 
 Tecnologies de la Informació i la Comunicació 
 Tecnologies de la Producció 
 Tecnologies de l’Alimentació 
 Tecnologies dels Materials 
 Tecnologies Energètiques i del Medi Ambient 
 Tecnologies Químiques 

 
El Centre treballa en activitats que es podrien enquadrar tant dins de la secció de 
biotecnologia i ciències de la Salut com en la de Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació. 
 
3. Que el centre hagi incorporat dins dels seus objectius estratègics les 
polítiques de gestió de la propietat intel·lectual i la seva explotació en el mercat. 
 
Tal i com hem avaluat en l’altre camí, actualment s’està desenvolupant el primer 
sistema anomenat Sistema inercial per la monitorització del moviment en el qual el 
grup investigador ha realitzat accions per tal de protegir la tecnologia  
 
4. Que el centre o les persones que formen part de la plantilla del centre puguin 
demostrar experiència prèvia en activitats de transferència de tecnologia havent 
realitzant en els darrers 3 anys al menys 2 de les següents activitats: 

• projectes d’R+D+i amb participació empresarial, 
• creació de noves empreses de base tecnològica, 
• gestió de la propietat intel·lectual industrial via llicencia, venda o alguna 

altre modalitat de cooperació. 
 
Actualment s’està treballant el primer projecte d’R+D amb participació empresarial. 
Fins a data d’avui no s’ha creat cap empresa de base tecnològica i com hem comentat 
en el punt anterior, s’està treballant en el primer sistema on hi haurà gestió de la 
propietat intel·lectual industrial. 
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5.-Que el centre disposi d’una unitat especialitzada en transferència i valorització 
de tecnologia amb una metodologia contrastada que permeti assegurar que es 
disposen de les capacitats, voluntats i experiència necessàries per assegurar les 
possibilitats d’èxit en aquest procés de transferència de tecnologia. En aquest 
sentit, el centre haurà de tenir personal capacitat i amb dedicació exclusiva junt 
amb les aliances necessàries amb generadors i demandants de recerca i 
tecnologia. 
 
El Centre no disposa d’aquesta unitat. 
 
 
 
Resum de mancances per accedir a la categoria d’altres agents tecnològics: 
1.-Tenir personalitat jurídica pròpia 
2.-Objectius estratègics de gestió de la propietat intel·lectual. 
3.-Projectes amb participació empresarial. 
4.-Creació d’empreses de base tecnològica. 
5.-Unitat de transferència tecnològica. 
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Anàlisi de les mancances. 
 
Resum de mancances per ser un centre de suport a la innovació tecnològica.: 
 
1.-Satisfer necessitats de les empreses. 
2.-Pla de negoci que asseguri la viabilitat a tres anys. 
3.-Cartera de clients diversificada. 
4.-Ingressos per transferència o serveis a les empreses. 
5.-Disposar d’un promotor tecnològic que faci la gestió i promoció del Centre entre les 
empreses. 
6.-Pla de màrqueting i gestió de la qualitat i sistema de valorització tecnològica. 
 
Resum de mancances per accedir a la categoria d’altres agents tecnològics: 
 
1.-Tenir personalitat jurídica pròpia 
2.-Objectius estratègics de gestió de la propietat intel·lectual. 
3.-Projectes amb participació empresarial. 
4.-Creació d’empreses de base tecnològica. 
5.-Unitat de transferència tecnològica. 
 
Si observem les mancances en els dos casos, podem observar que, excepte la decisió 
de tenir personalitat jurídica pròpia o no, la resta són bastant similars. En ambdós 
casos, la principal mancança actual és la transferència tecnològica cap a les empreses 
i la recepció d’ingressos per aquest tipus de serveis. 
 
A continuació analitzarem les variables que hauria de treballar el Centre per decidir el 
camí més adient. 
 
1.-Personalitat jurídica pròpia  
 
La decisió de que el Centre tingui personalitat jurídica pròpia dona més llibertat al 
Centre per poder operar, que tal i com és ara sent un centre depenent de la UPC. Per 
contra, implica que el Centre haurà de tenir el seus propis medis de finançament, cosa 
que actualment només es finança a través de projectes competitius i subvencions. 
 
Centrant-nos en el fet de crear una entitat amb personalitat jurídica pròpia, observem 
que els requeriments són que no tingui afany de lucre, per tant la forma més adient 
seria la creació d’una fundació sense afany de lucre. A més, una fundació ens 
permetria constituir un patronat on hi haurien d’estar representats la Universitat, 
l’administració, i el sector privat. 
 
L’última llei relativa a les fundacions 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, publicada en el DOGC Núm. 5123 – 
2.5.2008 estableix que: 

1. Les fundacions són entitats sense ànim de lucre, constituïdes per un o diversos 
fundadors, mitjançant l’afectació d’uns béns o d’uns drets de contingut 
econòmic i la destinació de llurs rendiments o dels recursos obtinguts per altres 
mitjans al compliment de finalitats d’interès general. 

2. S’entén per fundadors les persones físiques o jurídiques que han aportat, en 
concepte de dotació, béns o drets avaluables econòmicament que consten en 
la carta fundacional. 

3. La fundació ha d’actuar amb criteris d’imparcialitat i no-discriminació en la 
determinació dels beneficiaris. En cap cas no es poden constituir fundacions 
amb la finalitat principal de destinar les prestacions als fundadors o als patrons, 
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a llurs cònjuges o a les persones lligades per una relació d’afectivitat anàloga, o 
a llurs parents fins al quart grau, ni a persones jurídiques singularitzades que 
no persegueixin fins d’interès general. 

4. Les fundacions adquireixen personalitat jurídica definitiva amb la inscripció de 
la carta fundacional en el Registre de Fundacions. 

5. Les fundacions poden ésser de durada indefinida o temporals. En el segon cas, 
la durada ha d’ésser suficient per a complir la finalitat fundacional 

 
Dotació inicial i increments de dotació 

1. La dotació inicial de la fundació ha de consistir en diners o altres béns 
fructífers. La dotació inicial no pot ésser inferior a 60.000€. En tot cas, els béns 
de la dotació inicial han d’ésser adequats per a iniciar o dur a terme les 
activitats fundacionals i han d’estar lliures de càrregues que n’impedeixin o en 
limitin d’una manera significativa la utilitat per a la fundació. 

2. La dotació inicial de la fundació es pot incrementar posteriorment amb 
aportacions fetes pels fundadors o per altres persones. Els augments de 
dotació, que han de respectar les normes sobre aplicació obligatòria de rendes 
i altres ingressos, s’han de fer constar en els comptes anuals que es presentin 
al protectorat.  

3. En els increments de dotació, l’aportació, si no és una aportació dinerària 
procedent del fundador o de tercers, s’ha de fer constar en una escriptura 
pública, en la qual s’han de descriure els elements següents: 

a) Els béns i drets aportats. 
b) Les dades registrals i el títol o concepte de l’aportació. 
c) L’informe de valoració corresponent, si escau. 
d) La manifestació de la voluntat de l’aportant en el sentit que l’aportació 

formi 
a. part de la dotació 

 
Finançament de les activitats 

1. Els mitjans de finançament de les activitats fundacionals han d’ésser suficients, 
tant si es tracta del rendiment dels béns com del resultat d’activitats 
econòmiques o de donacions o subvencions. 

2. A fi de verificar la suficiència del finançament de les activitats fundacionals, s’ha 
de presentar al protectorat, com a requisit per a la inscripció en el Registre de 
Fundacions, un projecte de la viabilitat econòmica dels dos primers anys 
de funcionament de la fundació i de les activitats previstes 

 
Per tant, observem que el capital fundacional (mínim 60.000€) ha de garantir poder dur 
a terme les activitats fundacionals. Per altra banda, també s’exigeix un pla de viabilitat 
per als dos primers anys de funcionament.  
 
En els següents punts avaluarem com traçar el camí cap a intentar aconseguir una 
viabilitat del Centre. 
 
2.-Transferència tecnològica 
 
Fins a data d’avui, el CETPD s’ha finançat amb recursos de la Universitat, a través de 
projectes competitius de finançament públic, i a partir d’algunes subvencions rebudes. 
 
Tal i com hem vist a l’anàlisi de la xarxa d’innovació de Catalunya, els objectius actuals 
es centren en aconseguir que els centres de recerca realitzin transferència tecnològica 
cap al teixit productiu.  
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Si el CETPD vol formar part d’aquesta xarxa, haurà de trobar la forma per tal 
d’incorporar recursos per acomplir amb aquest objectiu. Això passa per traçar 
polítiques enfocades a aconseguir involucrar l’empresa en les línies de recerca del 
Centre, i aconseguir que les empreses, que són els capitalitzadors del sistema 
d’innovació, paguin per aquests serveis.  
 
Analitzant els requeriments veiem que tant si seguim un camí com un altre, per una 
banda se’ns exigeix tenir una unitat especialitzada en transferència i per l’altra 
haver de disposar d’un gestor - promotor tecnològic, responsable de les tasques 
de gestió i promoció del Centre entre les empreses. 
 
 
3.-Pla de viabilitat 
 
Model d’ingressos 
 
La font d’ingressos fins el moment ha estat a través de projectes competitius i 
subvencions. Durant el període 2007-2011 s’han aconseguit 2.721.000€. 
 
Per ser capaços de definir un model d’ingressos diferent on es rebin ingressos 
provinents de les empreses, haurem de definir uns serveis quantificables. 
Per definir aquests serveis, hem de definir el nostre mercat objectiu en funció de la 
tecnologia o servei a desenvolupar ja que els segments poden ser diferents: 
 Persones majors amb dependència. 
 Persones dependents per motius de discapacitat o altres. 
 Hospitals o centres sanitaris 
 Residències de gent gran. 
 Empreses proveïdores del sector. 
S’hauran de valorar les experteses que el Centre ha assolit en la recerca d’aquests 
anys per ser capaços de definir un pla de comercialització de serveis o tecnologies. 
 
Amb uns serveis o productes definits en funció del mercat objectiu les categories 
d’ingressos haurien de ser: 
 Per projectes competitius 
 Per serveis a les empreses 
 Per explotació de drets. 
 Per participació a empreses de base tecnològica. 
L’objectiu hauria de ser que la meitat dels ingressos provinguessin del sector privat, és 
a dir, de les tres últimes categories. 
 
Per tal de poder desenvolupar el pla de viabilitat es proposa el següent pla d’accions: 
 
1.-Incorporació a l’equip d’un responsable de transferència tecnològica. 
 
Aquesta figura ha d’ajudar a definir i comercialitzar els serveis cap a les empreses 
segons el comentat anteriorment. La seva funció ha de ser desenvolupar el pla de 
viabilitat del Centre. 
El problema actual del Centre és la manca de recursos econòmics per contractació de 
personal, ja que el personal d’investigació prové de la universitat, i el contractat pel 
projecte ha de realitzar les funcions pròpies del projecte en qüestió. 
Donat que l’objectiu del CETPD és consolidar-se dins de l’àmbit de Catalunya, un 
primer pas hauria ser parlar amb ACC1Ó per veure les possibles línies de finançament 
per contractació d’aquest tipus de perfil. 
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Una segona opció és recórrer a l’administració local, Ajuntament, Consell Comarcal, 
Diputació, justificant que el Centre és un motor de desenvolupament del territori i que 
aquests recursos són els indispensables en aquest estadi per la supervivència del 
Centre.  
 
 
2.-Implicació de l’administració local en el projecte 
 
El paper de l’administració en aquest procés és detectar les necessitats del sector 
empresarial, integrar-les dins de l’estratègia de desenvolupament del territori i implicar-
se activament per aconseguir els recursos que puguin facilitar la millora dels factors 
que intervenen en el sistema d’innovació local. Això es tradueix en la aplicació de 
polítiques a mig termini que permetin posicionar el territori dins l’ecosistema 
d’innovació, mitjançant: 

• La implantació en el territori de centres de recerca 
• La presència al territori de centres universitaris 
• La implantació al territori d’agents locals que facilitin la transferència de 

coneixement a les empreses 
• La implantació al territori d’agents locals que donin suport a les empreses per 

aplicar el coneixement i innovar. 
• La presència al territori d’empreses que puguin ser un referent nacional o 

internacional en el seu segment de negoci. 
 
El CETPD ofereix al territori la possibilitat de propiciar la innovació a nivell local, per 
tant es justifica que les administracions formin part del projecte aportant capital per 
desenvolupar-lo 
Per la comarca del Garraf, aquest és l’únic centre de recerca amb potencial, per tant, 
tindria sentit que les administracions locals aportessin un capital per aconseguir la 
viabilitat del Centre. 
 
L’escenari ideal per implicar a l’administració al projecte, seria un cop desenvolupat el 
pla de viabilitat del Centre, ja que es podria parlar d’un pressupost concret amb unes 
accions concretes. Si no és així, és més difícil defensar la viabilitat del projecte, tot i 
que el Centre és innegable que pot ser un motor de desenvolupament del territori. 
 
 
3.-Implicació del sector privat en el projecte 
 
A banda de ser necessari obtenir ingressos provinents de serveis o projectes amb les 
empreses, un aspecte important per si es planteja el camí de ser un centre amb 
personalitat jurídica pròpia, és el fet que dins dels òrgans de govern hi hagi representat 
el sector privat.  
És important plantejar una estratègia inicial per tal d’arribar al sector privat, i ser 
capaços d’involucrar-lo al projecte. 
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Anàlisi DAFO. 
 
 
 
 

Debilitats 
El Centre actualment no disposa de pressupost 
propi. 

Els ingressos es reben per projectes 
competitius i a través de subvencions. 

No es disposa d’un catàleg de serveis de tot el 
Centre. Només s’han definit alguns serveis del 
4all-L@b. 

No hi ha recursos humans dedicats a la 
transferència cap a les empreses. 

No està definida una política de transferència 
tecnològica. 
 

Amenaces 
Tot i que a Catalunya no existeix un altre 
centre específic en el mateix camp que el 
CETPD, el Tecnocampus de Mataró està 
apostant molt fort per les tecnologies 
aplicades en el camp de la salut. Actualment 
allotja la Fundació TICSalut, creada pel propi 
govern amb l’objectiu d’incorporar les TIC al 
sector. 

Bastants centres han obert línies de recerca 
similars a les que està treballant el Centre. 

A nivell Espanyol si que existeixen altres 
centres similars al CETPD. 

 
Fortaleses 

Pertany a la UPC 

Està format per dos grups de recerca 
consolidats 

El Centre té experiència. Ha participat en 
projectes importants a nivell Europeu i ha estat 
reconegut internacionalment. 

Disposa de 3 laboratoris específics. 

Disposa d’un programa de doctorat propi 

S’està desenvolupant un prototip de sensor 
amb una empresa. 
 

 
Oportunitats 

Les TIC aplicades a la salut son el futur 

L’envelliment de la població incrementarà la 
dependència de les persones, per tant les 
tecnologies en aquest sentit tenen un gran 
potencial. 

La baixa natalitat farà que els sistemes de 
seguretat social i sanitat actuals siguin 
insostenibles, per tant, s’hauran d’investigar 
tecnologies per tal de reduir els costos. 

Oportunitat de poder oferir serveis a altres 
centres per tal de complementar-se. 

El Centre està totalment alineat amb 
l’estratègia de país segons el pla de recerca i 
innovació. 

 
 
  



 

 
Pla estratègic del CETPD  70 

7.-Conclusions i perspectives de futur. 
 
Posicionament del Centre dins de la Xarxa de Recerca de Catalunya 
 
En l’anàlisi realitzat del PRI, s’observa la clara voluntat del govern en potenciar la 
recerca com a base pel desenvolupament futur de Catalunya. Es veu clara l’aposta per 
millorar el talent científic, creatiu, innovador i emprenedor i professionalitzar la gestió i 
direcció de l’R+D+I. El pla vol incrementar el nombre d’investigadors postdoctorals i 
consolidar un sistema públic de recerca fort, connectat a la creació de valor, reforçant i 
consolidant el finançament dels agents públics de recerca. Tanmateix es vol 
incrementar el finançament per a infraestructures científiques.  
 
L’objectiu final ha de ser potenciar el teixit productiu amb empreses que innoven 
sistemàticament i que s’internacionalitzen. Per això, es vol potenciar el 
desenvolupament de la xarxa tecnològica de Catalunya TECNIO. S’han d’impulsar 
partenariats publicoprivats estratègics d’R+D+I i aconseguir la integració dels agents 
de la recerca i la innovació a les xarxes globals. Part del fruit de la recerca ha de 
recaure en la creació i desenvolupament de noves empreses de base tecnològica. 
 
A nivell de sector públic es vol promoure la innovació en els serveis públics i també es 
vol promoure una ciutadania activa per a la creativitat i la innovació. 
Dins del propi pla es transmet la voluntat de mobilitzar més recursos i més eficientment 
per a l’R+D+I i consolidar el marc de finançament de la Generalitat. En aquest sentit el 
govern vol diversificar les fonts de finançament per a l’R+D+I per garantir-ne els 
recursos. 
 
Dels esforços en R+D+I i els reptes definits en el PRI se’n detecten tres que reforcen 
el valor del Centre: 

• Reptes ambientals, de l’entorn i territorials: 
o Edificis, ciutats i territoris per viure, generar valor i conviure 

• Reptes per a les persones i la societat  
o Prevenció i cura per a la salut de les persones 

• Reptes científics, productius o organitzatius  
o Recerca i tecnologia d’excel·lència i de frontera 

 
Com a conclusió, s’observa l’esforç del govern per posar ordre a tot el sistema. No es 
volen molts centres fent el mateix tipus de recerca, sinó que es vol potenciar aquells 
diferencials i que entre ells es complementin. Per tant s’ha de potenciar 
l’especialització per posicionar el Centre dins del context de Catalunya, i que aquest es 
pugui complementar amb els altres centres establerts. En definitiva s’ha d’aconseguir 
ser una peça més de la xarxa. 

 

La consolidació del Centre, pot atraure i afavorir la creació d’empreses de l’àmbit de 
les línies de recerca del CETPD. Per tant, com objectiu estratègic, el Centre pot 
propiciar la creació d’algun clúster a llarg termini. A l’anàlisi d’altres centres hem vist el 
projecte Tecforlife, que és un projecte del 7é Programa Marc EU que té l’objectiu 
d’establir les bases per la creació d’un clúster d’investigació en Tecnologies 
assistencials a San Sebastian (País Basc).  

 
De l’anàlisi de la xarxa TECNIO es conclou la importància pel CETPD de formar-ne 
part per tal de poder rebre finançament i utilitzar el potencial de les eines de promoció i 
difusió que la xarxa ofereix. 
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Dins dels àmbits d’actuació de la xarxa TECNIO, el CETPD s’engloba en: 

• Biotecnologia i ciències de la salut 

• Tecnologies de la informació i la comunicació 
 
 
Tendències que justifiquen el camp de la dependència i la vida autònoma. 
 
L’envelliment global representa un triomf dels avenços mèdics, socials i econòmics 
però a la vegada implica canvis en els sistemes de seguretat social i de pensions. 
S’hauran de modificar els models socials i econòmics per poder fer front a aquest 
envelliment. 
 
Molt aviat, i per primera vegada a la història, les persones de +65 anys excediran el 
nombre de menors per sota de 5 anys. Aquesta és una tendència emergent global ja 
que actualment aproximadament 500 milions de persones tenen +65 anys, és a dir, un 
8% de la població mundial. 
 
La pèrdua d’autonomia personal implica una disminució de l’autoestima que té com a 
conseqüència un major deteriorament de la qualitat de vida, de forma que, es produeix 
una espiral negativa a l’estat de salut de la persona dependent. És tant important 
l’assistència a una persona dependent com intentar prevenir o endarrerir aquesta 
dependència al màxim. 
 
Les mesures que s’adoptin hauran d’orientar-se cap a la conservació de 
l’autosuficiència, un manteniment de la independència econòmica, una millora de 
l’estat del benestar així com la promoció de programes de suport social. 
 
Per tant, tots aquells camps de recerca orientats a desenvolupar tecnologies 
assistencials i d’ajut a les persones, i la millora de l’autonomia personal i la 
dependència prendran més protagonisme amb el pas del temps. 
 
Un altre aspecte a tenir en compte serà la difícil sostenibilitat del sistema sanitari i de 
la seguretat social, per tant, totes aquelles tecnologies que puguin ajudar a reduir 
costos en aquest sentit, tenen un gran potencial. 
 
Posicionament del Centre al mercat 
 
Fet l’anàlisi dels centres registrats dins de la xarxa TECNIO, s’ha vist que tot i que hi 
ha bastants centres que han realitzat o estan realitzant algun tipus de recerca o 
projecte similar a les línies que desenvolupa el CETPD, no hi ha cap centre 
especialitzat en dependència i vida autònoma.  
 
Una bona oportunitat de posicionament del Centre és la complementació amb altres 
centres. En aquest sentit, el CETPD ha de realitzar una tasca comercial cap als altres 
centres oferint els seus serveis i la possibilitat de realització de projectes conjunts. 
Aquesta estratègia pot fer que el Centre arribi al mercat de forma indirecta a través de 
clients que els altres centres ja tenen. 
 
Hem vist també, que el Tecnocampus de Mataró té una línia específica de salut i 
benestar, i a més, allotja la fundació TICSalut, que ha estat l’aposta del govern per tal 
d’assolir la plena incorporació del sistema sanitari català a la societat del coneixement. 
De totes formes s’ha de dir que les línies prioritàries d’aquesta fundació van més 
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encaminades a la incorporació de les TIC al sistema sanitari que no pas en la recerca 
en els àmbits del CETPD.  
 
El CETPD s’ha de posicionar com el Centre de recerca especialitzat en l’àmbit de la 
dependència i la vida autònoma i ser un proveïdor de solucions a la Fundació 
TICSalut. 
 
A nivell espanyol i internacional s’observa que hi ha altres de centres amb línies de 
recerca similars a les del CETPD. De totes maneres el camp de treball és prou ampli 
com per justificar el CETPD, i la finalitat important és situar el Centre dins del context 
de Catalunya per poder competir tant a nivell nacional com internacional. 
 
 
Evolució del CETPD 
 
Analitzades les categories dels diferents agents que constitueixen la Xarxa TECNIO, 
es plantegen dos possibles camins: 
 

1. Continuar sent un grup de recerca depenent de la UPC 
2. Consolidar el Centre constituint una entitat amb personalitat jurídica pròpia. 

 
Si observem les mancances en els dos casos, podem observar que excepte la decisió 
de tenir personalitat jurídica pròpia o no, la resta són bastant similars. En ambdós 
casos, la principal mancança actual és la transferència tecnològica cap a les empreses 
i la recepció d’ingressos per aquest tipus de serveis. 
 
Pel que fa a la decisió de que el Centre tingui personalitat jurídica pròpia, l’avantatge 
principal és la llibertat per poder operar de forma independent. Per contra, implica que 
el Centre haurà de tenir el seus propis mitjans de finançament. 
 
Fins a data d’avui, el CETPD s’ha finançat amb recursos de la Universitat, a través de 
projectes competitius de finançament públic, i a partir d’algunes subvencions rebudes. 
 
Tal i com hem vist a l’anàlisi de la xarxa d’innovació de Catalunya, els objectius actuals 
es centren en aconseguir que els centres de recerca realitzin transferència tecnològica 
cap al teixit productiu.  
 
Si el CETPD vol formar part d’aquesta xarxa, haurà de trobar la forma d’incorporar 
recursos per acomplir amb aquest objectiu. Això passa per traçar polítiques enfocades 
a aconseguir involucrar l’empresa en les línies de recerca del Centre, i aconseguir que 
les empreses, que són els capitalitzadors del sistema d’innovació, paguin per aquests 
serveis.  
 
Per ser capaços de definir un model d’ingressos diferent on es rebin ingressos 
provinents de les empreses, s’hauran de definir uns serveis quantificables a partir de 
les experteses que el Centre ha assolit en la recerca d’aquests anys i ser capaços de 
definir un pla de comercialització de serveis o tecnologies per a cada possible segment 
de mercat: 
 Persones majors amb dependència. 
 Persones dependents per motius de discapacitat o altres. 
 Hospitals o centres sanitaris 
 Residències de gent gran. 
 Empreses proveïdores del sector 
 Altres centres de recerca 



 

 
Pla estratègic del CETPD  73 

 
Amb uns serveis o productes definits en funció del mercat objectiu les categories 
d’ingressos haurien de ser: 
 Per projectes competitius 
 Per projectes amb altres centres 
 Per serveis a les empreses 
 Per explotació de drets. 
 Per participació a empreses de base tecnològica. 
 
Per tal de poder tendir cap a la viabilitat del Centre, aquest s’haurà de gestionar des de 
l’òptica empresarial. És per aquest motiu, que es proposa al Centre que el primer pas 
sigui la incorporació a l’equip d’un responsable de transferència tecnològica. La 
funció d’aquesta figura ha de ser precisament la d’aportar al projecte una visió 
empresarial per tal de definir els serveis o productes que el Centre pot oferir. A més, 
ha de realitzar una funció clara de comercialització i difusió del Centre segons 
l’estratègia definida. 
 
Un altre aspecte important es la implicació de l’administració local en el projecte. 
El CETPD ofereix al territori la possibilitat de propiciar la innovació a nivell local, per 
tant, es justifica que les administracions formin part del projecte aportant capital per 
desenvolupar-lo.  
Per la comarca del Garraf, aquest és l’únic centre de recerca amb potencial, per tant, 
tindria sentit que les administracions locals aportessin un capital per aconseguir la 
viabilitat del Centre. 
 
L’escenari ideal per implicar a l’administració en el projecte, seria un cop desenvolupat 
el pla de viabilitat del Centre, ja que es podria parlar d’un pressupost concret amb unes 
accions concretes. Si no és així, és més difícil defensar la viabilitat del projecte, tot i 
que el Centre, és innegable que és un potencial motor de desenvolupament del 
territori. 
 
Com a últim punt, a banda de ser necessari obtenir ingressos provinents de serveis o 
projectes amb les empreses, un aspecte important per si es planteja el camí de ser un 
Centre amb personalitat jurídica pròpia, és el fet que dins dels òrgans de govern, hi 
hagi representat el sector privat. És important plantejar una estratègia inicial en aquest 
sentit per tal d’arribar al sector privat, i ser capaços d’involucrar-lo al projecte. 
 
Apunt final 
 
El CETPD té l’oportunitat de consolidar-se com a centre de referència en dependència 
i vida autònoma. La dimensió del projecte dependrà de la capacitat d’arribar al sector 
privat i de la possibilitat de complementar-se amb altres centres que ja estan 
posicionats al mercat. La clau de l’èxit passa per gestionar el Centre des de l’òptica 
empresarial definint una política clara de transferència tecnològica i amb un fort impuls 
comercial del Centre.  
 
L’altre aspecte important és el gran potencial que té el Centre com a motor de 
desenvolupament del territori. El Centre, a banda de generar ocupació qualificada, pot 
contribuir a l’establiment de noves empreses i al desenvolupament d’empreses ja 
constituïdes. 
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Annex 1 Llistat de centres xarxa TECNIO 
 
Acrònim Ciutat Nom 

Barcelona BAPP BioAnalytics, Pharmacology and Proteomics 
Barcelona BDIGITAL Barcelona Digital Centre Tecnològic 
Barcelona BM-CI Barcelona Media-Centre d'Innovació 
Barcelona CDEI-UPC Centre de Disseny d'Equips Industrials 
Barcelona CDIF Centre de Diagnostic Industrial i Fluidodinamica 
Barcelona CELLTEC-UB Celltec-UB 
Barcelona CEMIC Centre d’Enginyeria de Micro-Nanosistemes per a Instrumentació i 

Comunicacions 

Barcelona CENTIC CENTRE DE DIFUSIÓ TECNOLÒGICA DE LA INDÚSTRIA I LA 
COMUNICACIÓ GRÀFICA 

Barcelona Centre QCI Centre de Química Col·loïdal i Interficial 
Barcelona CEQAP Centre d'Enginyeria Química Ambiental i del Producte 
Barcelona CERETOX Centre de Recerca en Toxicologia 
Barcelona CeTEC – La Salle Centre de Tecnologia Electrònica i de Comunicacions 
Barcelona CIEFMA Centre d'Integritat Estructural i Fiabilitat dels Materials 
Barcelona CISTIB Grup de Recerca en Imatge Computacional i Tecnologies de Simulació 

en Biomedicina 

Barcelona CITCEA Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments 

Barcelona CPT Centre de Projecció Tèrmica 
Barcelona CRAHI Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia 
Barcelona CREB Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica 
Barcelona CTMedia Centre de Tecnologies Mèdia 
Barcelona DAMA-UPC Data Management de la Universitat Politècnica de Catalunya 
Barcelona Diopma Centre de Disseny i Optimització de processos i materials 
Barcelona ECOR Grup d'Enginyeria de la Corrosió i dels Materials Metàl·lics 
Barcelona ELECTRODEP Laboratori d’electrodeposició i corrosió 
Barcelona GCEM Grup de Compatibilitat Electromagnètica 
Barcelona GEMAT-IQS Grup d'Enginyeria de Materials - Institut Químic de Sarrià 
Barcelona GEM-IQS Grup d'Enginyeria Molecular - Institut Químic de Sarrià 
Barcelona GRIB  Grup de Recerca en Informàtica Biomèdica 
Barcelona iMat iMat – Centre Tecnològic de la Construcció 
Barcelona LAM Laboratori d'Aplicacions Multimèdia 
Barcelona LEITAT Centre Tecnològic Leitat 
Barcelona MTG Grup de Recerca en Tecnologia Musical 
Barcelona NETS Network Technologies and Strategies 
Barcelona NeuroPhar Laboratori de Neurofarmacologia 
Barcelona SCT-UB Serveis Cientificotècnics de la Universitat de Barcelona 
Barcelona SDM Servei de Desenvolupament del Medicament 
Barcelona SINTEFARMA Centre de Recerca i Desenvolupament en Síntesi Orgànica per a la 

Indústria Quimicofarmacèutica 

Barcelona UQC Unitat de Química Combinatòria 
Bellaterra CEPHIS Centre de Prototips i Solucions Hardware Software 
Bellaterra CERPTA Centre Especial de Recerca Planta de Tecnologia dels Aliments 
Bellaterra CIMITEC Centre d'Investigació en Metamaterials per a la Innovació en Tecnologia 

Electrònica i de Comunicacions 

Bellaterra GTS Grup de Tècniques de Separació en Química 
Bellaterra NANOMOL Centre de Nanotecnologia i Materials Moleculars 
Bellaterra PPF Planta Pilot de Fermentació: Unitat de desenvolupament de 

bioprocessos 

Bellaterra SEPBIO Servei de Proteòmica i Bioinformàtica 
Bellaterra SNIBA Servei de Nutrició i Benestar Animal 

http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/BAPP.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/BDIGITAL.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/BM-CI.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/CDEI-UPC.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/CDIF.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/CELLTEC-UB.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/CEMIC.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/CENTIC.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/CentreQCI.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/CEQAP.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/CERETOX.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/CeTEC.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/CIEFMA.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/CISTIB.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/CITCEA.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/CPT.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/CRAHI.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/CREB.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/CTMedia.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/DAMA-UPC.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/Diopma.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/ECOR.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/ELECTRODEP.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/GCEM.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/GEMAT-IQS.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/GEM-IQS.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/GRIB.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/iMat.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/LAM.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/LEITAT.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/MTG.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/NETS.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/NeuroPhar.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/SCT-UB.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/SDM.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/SINTEFARMA.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/UQC.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/CEPHIS.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/CERPTA.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/CIMITEC.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/GTS.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/NANOMOL.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/PPF.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/SEPBIO.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/SNIBA.jsp�


 

 
Pla estratègic del CETPD  78 

Bellaterra SVGM Servei Veterinari de Genètica Molecular 
Cerdanyola del 
Vallès 

ASCAMM Fundació ASCAMM 

Cerdanyola del 
Vallès 

SAF SERVEI D'ANÀLISI DE FÀRMACS 

Cerdanyola del 
Vallès 

UDT-IA Unitat de Desenvolupament en Intel·ligència Artificial 

Cerdanyola del 
Vallès 

GTQ Grup de Transductors Químics 

Girona AMADE Anàlisi i Materials Avançats per al Disseny Estructural 
Girona Centre CID Centre d’Innovació i Desenvolupament Conceptual de Nous Productes 

Girona CIDSAV Centre d’Innovació i Desenvolupament en Sanitat Vegetal 
Girona EASY Innovació en Informàtica i Electrònica Industrial i Sistemes Intel·ligents 

Girona GEOCAMB Centre de recerca en Geologia i Cartografia Ambiental 
Girona LEPAMAP Laboratori d'Enginyeria Paperera i Materials Polímers 
Girona LEQUIA Laboratori Enginyeria Química i Ambiental 
Girona LIPPSO Laboratori d'Innovació en Productes i Processos en Síntesi Orgànica 

Girona TS TechnoSperm 
Girona ViCOROB Visió per Computador i Robòtica 
Igualada AIICA Asociación de Investigación de las Industrias del Curtido y Anexas 
Igualada FITEX Fundació Privada per a la Innovació Tèxtil 
La Sénia CENFIM Centre de Difusió Tecnològica de la Fusta i el Moble de Catalunya 
Lleida DBA Centre de Desenvolupaments Biotecnològics Agroalimentaris 
Lleida Fundació ITL Fundació Institut Tecnològic de Lleida 
Lleida GREA Grea Innovació Concurrent 
Lleida GRIHO Grup de Recerca en Interacció Persona Ordinador i Integració de Dades 

Lleida INNOPAN Centro de Difusión Tecnológica del Sector Panadero 
Lleida MAQCENTRE Centre d'innovació dels sectors de la maquinaria agrícola i dels equips 

industrial. 

Lleida NUTREN-
nutrigenomics 

Centre de Nutrició i Envelliment 

Manresa CATIC Centre d’Aplicacions TIC de Manresa 
Manresa CIP Centre d'Innovació en Productivitat 
Manresa CTM Fundació CTM Centre Tecnològic 
Mataró CETEMMSA Fundació Privada Cetemmsa 
Mataró TCM Audiovisual Fundació TCM Audiovisual 
Mollet del Vallès GIRO Gestió Integral de Residus Orgànics Centre Tecnològic 
Monells CENTA Centre de Noves Tecnologies i Processos Alimentaris 
Reus CTNS Centre Tecnològic de Nutrició i Salut 
Ripoll FES Fundació Eduard Soler 
Tarragona AMIC Aplicacions Mediambientals i Industrials de la Catàlisi 
Tarragona ATIC ATIC 
Tarragona CITEE Centre d'Innovació Tecnològica en Enginyeria Electrònica 
Tarragona CTQC Cente Tecnològic de la Química de Catalunya 
Tarragona METEOR Centre d'Innovació en Tecnologia de Membranes i Enginyeria de 

Processos 

Tarragona TecaT Centre d'innovació en catàlisi 
Tarragona TECNATOX Centre de Tecnologia Ambiental, Alimentària i Toxicològica 
Terrassa CCP Centre Català del Plàstic 
Terrassa CD6 Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes 

Terrassa CRESCA Centre de Recerca en Seguretat i Control Alimentari 

http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/SVGM.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/ASCAMM.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/SAF.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/UDT-IA.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/GTQ.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/AMADE.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/CentreCID.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/CIDSAV.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/EASY.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/GEOCAMB.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/LEPAMAP.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/LEQUIA.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/LIPPSO.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/TS.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/ViCOROB.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/AIICA.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/FITEX.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/CENFIM.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/DBA.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/ITL.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/GREA.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/GRIHO.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/INNOPAN.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/MAQCENTRE.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/NUTREN.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/NUTREN.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/CATIC.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/CIP.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/CTM.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/CETEMMSA.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/TCMAudiovisual.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/GIRO.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/CENTA.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/CTNS.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/FES.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/AMIC.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/ATIC.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/CITEE.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/CTQC.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/METEOR.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/TecaT.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/TECNATOX.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/CCP.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/CD6.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/CRESCA.jsp�
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Terrassa CRIT Centre de Recerca i Innovació en Toxicologia 
Terrassa CTF Centre d'Innovació Tecnològica 
Terrassa CTTC Centre Tecnològic de Transferència de Calor 
Terrassa FCI Fundació Privada Cecot Innovació 
Terrassa LABSON Laboratori Sistemes Oleohidraulics i Neumatics 
Terrassa LEAM Laboratori d'Enginyeria Acústica i Mecànica 
Terrassa MCIA Centre MCIA Innovation Electronics 
Terrassa SEER Research Center in Renewable Electrical Energy Systems 
Vic SART-Medi Ambient SART-Medi Ambient 
Viladecans CTAE Centre de Tecnologia Aeroespacial 
Vilafranca del 
Penedès 

INCAVI Institut Català de la Vinya i el Vi 

Vilanova i la 
Geltrú 

SARTI Centre de Desenvolupament Tecnològic de Sistemes d'Adquisició 
Remota i Tractament de la Informació. 

 

http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/CRIT.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/CTF.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/CTTC.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/FCI.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/LABSON.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/LEAM.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/MCIA.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/SEER.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/SART-MediAmbient.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/CTAE.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/INCAVI.jsp�
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres/SARTI.jsp�
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