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A. Descripció dels sectors de la indústria 
agroalimentària a Catalunya 

En aquest annex es descriu detalladament cadascun dels 9 sectors en que es divideix la 
indústria agroalimentària. Aquesta descripció es realitza a partir de la informació obtinguda a 
l’informe anual de la indústria i el consum agroalimentaris a Catalunya, el qual ha estat 
elaborat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya. 

 

A.1. La indústria càrnia 

Seguint la tendència dels últims anys, el sector transformador de la carn és el que més 
contribueix a les vendes netes de la indústria agroalimentària catalana. A més a més se situa 
com sector capdavanter quant al nombre d’ocupats i obté la segona posició pel que fa als 
establiments. 

Dins del conjunt d’Espanya, la indústria catalana continua mantenint la posició capdavantera 
representant un 35,1% de les vendes totals i un 32,4% dels ocupats en aquest sector. A 
continuació, molt distanciades, es troben les comunitats de Castella-Lleó, el País Valencià i 
Andalusia. 

Fent una anàlisi de l’estructura subsectorial, el subsector predominant és el de la carn de 
porcí fresca i refrigerada. Aquest representa més de la meitat del volum de producció. És 
important l’increment de la producció de les peces de pollastre fresc i refrigerat i el dels 
pernils assaonats. En menor mesura també destaca l’augment dels embotits. Les cadenes 
de distribució han decidit apostar per l’estratègia de les carns fresques envasades, i un bon 
nombre dels principals escorxadors i sales d’especejament de porcí ja s’han compromès o 
estan en procés de començar les inversions necessàries per proveir aquests nous productes 
de lliure servei, obtenint així noves sortides a un mercat madur com és el carni. 

En canvi, la producció de carn de boví i d’oví, fresca i refrigerada, dels pollastres sencers, 
frescos i refrigerats, i dels pernils cuits s’ha vist reduïda. El sector carni d’oví ha continuat 
amb el procés de modernització iniciat els darrers anys, instal·lant centres de tipificació i 
modernes indústries que han renovat els seus catàlegs, tot creant economies d’escala. 
Finalment, cal remarcar que la producció del conjunt d’altres productes carnis, que inclou 
despulles comestibles de bestiar, carn de cavall, carn de conill i gall d’indi, entre d’altres, 
també ha mostrat un decrement important. 
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A.2. Elaboració i conservació de peix 

L’elevat dèficit de peix a Catalunya no facilita l’existència d’una indústria important en aquest 
sector. En línies generals, la producció del sector del peix es manté estable, mostrant una 
disminució quasi inapreciable. Però, s’observa una evolució diferent segons els tipus de 
productes. El peix dessecat o en salaó augmenta en més d’un 70%. Mentrestant el sector de 
fumats manté la tendència alcista que ve registrant en els darrers anys. 

El sector del peix es caracteritza per localitzar-se en establiments de reduïdes dimensions. El 
27,3% dels ocupats del sector treballen en establiments de menys de 20 treballadors, que 
són el 64% del total. Això mostra que la indústria transformadora del peix és un dels 
segments menys polaritzats dins el conjunt agroalimentari. Quant a la seva distribució 
territorial, les comarques del Barcelonès i del Baix Llobregat acaparen més del 53% 
d’ocupats que hi ha a Catalunya en aquest sector. Si s’hi sumen l’Alt Empordà i el Vallès 
Occidental, aquest percentatge augmenta fins a arribar a més d’un 78%. Finalment, cal 
assenyalar que una part significativa d’aquesta indústria és transformadora de peix d’aigua 
dolça. Pel que fa a les principals catalanes, les que tenen major facturació es dediquen a la 
comercialització de peix i marisc congelat. 

 

A.3. Preparació i conservació de fruites i hortalisses 

Múrcia, amb un important potencial productiu hortofructícola, és, amb diferència, la principal 
comunitat autònoma de la indústria transformadora d’aquest sector, amb un a quarta part del 
total de les vendes d’Espanya. La segueixen el País Valencià, Andalusia i Navarra, mentre 
que Catalunya se situa en cinquè lloc. 

El consum en les llars és similar entre Catalunya i Espanya en el cas de les patates 
congelades, dels tomàquets transformats, de la fruita/hortalisses/llegums conservats i dels 
sucs de fruita i d’hortalisses. En canvi, difereix de manera significativa en el conjunt de la 
fruita seca de la fruita/hortalisses/llegums congelats i de les patates processades, pels quals 
el consum tendeix a ser major a Catalunya. Finalment, cal assenyalar que dins el conjunt 
hortifructícoles, els grups alimentaris més consumits són els sucs de fruita i hortalisses, els 
tomàquets transformats i la fruita/hortalisses/llegums conservats. 
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A.4. Fabricació de greixos i olis 

La indústria de matèries greixoses inclou principalment l’oli d’oliva i l’oli de llavors. En relació 
a aquest darrer subsector cal destacar que la necessitat d’aprovisionament de la cabana 
ramadera ha fet desenvolupar una important indústria transformadora d’oli de soja destinada 
a l’alimentació animal. 

Andalusia és líder amb molta diferència en el rànquing de vendes de greixos i olis dins de 
l’Estat, mentre que Catalunya, amb una producció molt més reduïda però clarament 
orientada a la qualitat es manté en la segona posició. 

En el 2004 la producció de greixos i olis va ser un 8% superior a la del 2003. La indústria 
catalana està encapçalada per la producció d’oli refinat de gira-sol que ha experimentat un 
augment important, seguida de l’oli d’oliva. En canvi, l’oli refinat de soja, que era capdavanter 
en el 2003, ha disminuït la producció. 

Cal remarcar que el consum d’oli en les llars és molt similar en el cas d’Espanya i de 
Catalunya. A Catalunya, a més a més, tal i com passa en el conjunt d’Espanya, l’oli d’oliva 
és, amb una gran diferència, el preferit pels consumidors. 

 

A.5. Indústries làcties 

El mercat de la llet i els seus derivats s’està configurant al voltant de dos pols ben 
diferenciats. En un extrem, hi ha els llançaments de productes cada cop més sofisticats i 
innovadors, basats majoritàriament en raonaments de salut. En canvi, l’altre extrem és 
ocupat per les marques de distribució. Aquestes segueixen guanyat terreny en totes les 
categories del producte fins a acumular més del 35% de les unitats totals venudes. 

Catalunya, juntament amb Castella i Lleó, Galícia i Astúries, acapara durant l’any 2004 més 
de la meitat del total de vendes netes. D’una banda, Galícia i Castella i Lleó compten amb 
una important cabana lletera i una indústria més orientada a les llets líquides, mentre que, 
d’altra banda, Catalunya aporta els principals establiments especialitzats en productes 
transformats. 

El sector lleter viu una constant renovació de la seva oferta amb llançaments de productes 
que, en molts casos, superen el propi concepte de llet. En canvi, de manera oposada, els 
productes més bàsics pateixen un retrocés. 
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Segons revistes especialitzades, el volum de la llet bàsica al 2004 va experimentar una 
disminució de dos punts percentuals respecte al 2003. Les dues categories principals (bàsica 
i amb calci) suposen, aproximadament, el 90% de litres venuts i, a més, formen el 88% dels 
ingressos obtinguts en aquest sector. 

Referent al mercat de les postres làcties i els iogurts, aquest ha repartit protagonisme entre 
les natilles i els flams, i ha obtingut un comportament positiu, a causa de la conjunció de les 
seves característiques principals: la salut, la contenció del preu mitjà i el desenvolupament de 
la marca de distribució. Finalment, s’ha d’assenyalar que la categoria dels batuts ha 
protagonitzat una important recuperació. 

El consum de les llars a Catalunya i Espanya segueixen un comportament molt similar. Dins 
del conjunt de llet i productes làctics, el grup alimentari més consumit és la llet líquida, 
malgrat la disminució de la seva demanda. Altres productes que també són importants, però 
en menor grau són els iogurts i el formatge. 

 

A.6. Fabricació de productes de molineria, midons i productes 
amilacis 

El conjunt de la molineria, midons i productes amilacis manté, durant l’any 2004, el seu pes 
en el conjunt de l’agroindústria catalana. Pel que fa a la seva evolució ressalta l’augment de 
les vendes netes i el dels ingressos d’explotació. 

A l’any 2004, Catalunya va tornar a ser la comunitat autònoma amb una aportació més 
elevada en la indústria de la molineria espanyola, i cal assenyalar l’augment d’aquesta 
participació. La segueixen el País Valencià i Andalusia. 

Destaca l’augment en el cas dels cereals d’esmorzar i d’altres productes de gra de cereals. A 
més també cal destacar l’elaboració de farina de cereals, de llegums, de les seves mescles i 
les sèmoles vegetals. L’any 2004 la producció d’arròs closca experimenta un lleuger 
creixement. 

 

A.7. Fabricació de productes per a l’alimentació animal 

El pes específic del sector de l’alimentació animal sobre les vendes totals del sector 
agroalimentari és força elevat derivat de la nombrosa cabana ramadera del Principat. A l’any 
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2004, Catalunya va gaudir d’un creixement important tant pel que fa a les vendes com a 
l’ocupació consolidant la seva posició capdavantera dins els sectors de l’alimentació animal. 
A més posicions, la segueixen les regions amb un gran pes ramader històric com Castella i 
Lleó, Aragó i Galícia. 

L’estructura sectorial de la indústria de l’alimentació animal a Catalunya està molt 
relacionada amb la cabana ramadera. Segons una enquesta realitzada als fabricants a l’any 
2004 la producció de pinso era de 7,1 milions de tones. El bestiar porcí, amb més del 56% 
del consum de pinsos a Catalunya, és el que ocupa el principal destí d’alimentació animal, 
seguit de les aus, que representen el 21,6%, la qual cosa reflecteix la importància de la 
ramaderia intensiva a Catalunya. En tercer lloc es troba el bestiar boví, contribuint amb un 
15,5% del total. Per últim, i ja amb xifres inferiors, se situen els conills i el bestiar oví. 

La principal matèria primera utilitzada en la fabricació de productes per a l’alimentació 
animal, en un 49% del total, són els cereals com l’ordi, el blat de moro, la civada i altres. En 
segon lloc, però en menor grau, es troben altres subproductes agrícoles. Destaca l’augment 
de la utilització de les lleguminoses i els seus derivats com a font proteica. Aquest augment 
es pot atribuir a la prohibició, l’any 2001, de l’ús de les proteïnes animals elaborades per 
totes les espècies. 

 

A.8. Fabricació d’altres productes alimentaris 

A causa de la gran diversitat sectorial, l’anàlisi global del sector d’altres productes alimentaris 
no té gaire significat.  

La majoria de les empreses incloses en aquest sector concentren la principal font d’ingressos 
en el pa i les galetes. El subsector del pa i les galetes és el segment de la indústria 
agroalimentària amb major nombre d’establiments però la tendència és una disminució en 
els darrers exercicis. Els motius d’aquest fet són, sobretot, l’existència de nombrosos forns 
de pa i d’una major competència al llarg dels anys. No obstant, també hi ha un grup reduït de 
grans multinacionals que dominen una bona part del mercat. 

Altres tipus d’indústries que s’inclouen en aquest sector són les següents: les indústries del 
cacau, la xocolata i la confiteria, les indústries de pastes alimentoses, les indústries del cafè, 
el te i les infusions, les indústries d’aliments infantils i dietètics i altres. 
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A.9. Elaboració de begudes 

El pes del subsector vi té una gran importància en el territori català i és Catalunya és líder en 
el conjunt d’Espanya superant Castella - la Manxa i La Rioja. Però a més del subsector del vi, 
el sector de la indústria d’elaboració de begudes inclou altres subsectors com les begudes 
alcohòliques destil·lades, l’alcohol etílic procedent de fermentació, la sidra i altres begudes 
fermentades a partir de fruites, vermut i altres vins aromatitzats de raïm fresc, cervesa, malta 
i aigües minerals i begudes analcohòliques. 

A l’any 2004, Catalunya continuava sent la comunitat líder en el nivell de vendes i d’ocupats 
de la indústria de begudes respecte el total d’Espanya. L’augment de vendes va ser molt 
superior al del nombre d’ocupats i això va provocar que la productivitat per treballador s’hagi 
incrementat considerablement. A continuació, amb una quota més reduïda, es troben les 
comunitats d’Andalusia i de Madrid. 
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B. Qüestionari 

 

QÜESTIONARI SOBRE GESTIÓ DEL CONEIXEMENT, TECNOLOGÍES DE LA 
INFORMACIÓ I INNOVACIÓ 

 

BLOC: GESTIÓ DEL CONEIXEMENT  

 

1. Els conceptes de Gestió del Coneixement son familiars per a vostè? 

 No, en absolut 

 

 He sentit alguna cosa sobre ells 

 

 Els conceptes són familiars per a mi, però no es coneixen a la nostra empresa 

 

 Sí, i l’empresa ha començat a treballar amb ells sense considerar-los a la seva 
estratègia 

 

 Sí, i la nostra empresa treballa activament amb aquests conceptes i fins i tot els 
considera dins de la seva estratègia 
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2. Valoració d’actituds deutes a terme en la seva empresa 

Assenyali en les següents afirmacions el valor que millor mostri la situació en la seva 
empresa, considerant una escala de respostes del 1 al 5, on 1 equival a totalment en 
desacord i 5 equival a totalment d’acord. 

Actituds 1 2 3 4 5 

La nostra gestió de recursos humans funciona bé      

El nostre personal és, en un alt percentatge, competent i professional      

Els nostres treballadors estan altament motivats i compromesos amb les 
seves tasques 

     

Els nostres treballadors són estimulats contínuament per a generar i 
compartir nous coneixements i idees 

     

Tots els nostres treballadors juguen un paper important en la innovació en 
el nostre negoci al ser considerats els seus coneixements i idees 

     

L’estratègia, la missió, els valors, els objectius i les normes estan 
clarament definides i tots els nostres treballadors en són conscients 

     

Els llocs de treball i les línies de comandament estan clarament definits      

La cultura de l’empresa és positiva      

A l’empresa es fomenta la seguretat en el treball i l’existència de poca 
incertesa 

     

La nostra comunicació es oberta i involucra a tots i cadascun dels 
treballadors 

     

El treball en equip és típic per a nosaltres      

És important per a nosaltres estar en contacte constant amb tot el nostre 
entorn i desenvolupar les nostres xarxes de comunicació (clients, 
proveïdors, competidors, govern...) 
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3. Valoració de les activitats dutes a terme a la seva empresa: 

Assenyali en les següents afirmacions el valor que millor mostri la situació en la seva 
empresa, considerant una escala de respostes del 1 al 5, on 1 equival a totalment en 
desacord i 5 equival a totalment d’acord. 

 

3.1. Activitats de Socialització (coneixement tàcit a tàcit) 1 2 3 4 5

Es promouen les visites als clients que permeten conèixer in situ les 
necessitats, usos actuals, queixes, etc. de la gamma de productes de la 
nostra empresa (encara que no siguin produïts per nosaltres) 

     

L’entrenament informal dels treballadors es realitza mitjançant l’observació 
de la realització d’activitats d’experts de la nostra pròpia empresa  

     

Es busca visitar als competidors que permetin conèixer in situ els seus 
processos i productes 

     

Es permet i s’encoratja a la simulació i/o disseny de processos o productes 
com a resultat de les visites als clients 

     

Es permet i s’encoratja la simulació i/o disseny de processos o productes 
com a resultat de l’observació feta als experts de la nostra empresa 

     

Es permet i s’encoratja la simulació i/o disseny de processos o productes 
com a resultat de l’observació feta als competidors 

     

 

 

3.2. Activitats d’Exteriorització (coneixement tàcit a explícit) 1 2 3 4 5

El diàleg creatiu i l’intercanvi d’idees a tots els nivells és habitual a 
l’empresa 

     

L’ús de pensament deductiu i inductiu és comú entre els treballadors       

Els nostres treballadors utilitzen metàfores i analogies en els diàlegs per a 
la creació de conceptes o idees 
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La opinió subjectiva és permesa a tots els nivells      

És indispensable la creació de manuals, documents i best practices de 
productes i processos 

     

Es disposa de bases de dades de productes i processos que s’actualitzen 
constantment 

     

 

 

3.3. Activitats de Combinació (coneixement explícit a explícit) 1 2 3 4 5 

El diàleg amb els clients i la documentació de queixes, suggeriments, 
peticions d’ajuda, etc., es una pràctica comú 

     

La nostra empresa busca i obté el diàleg amb els seus competidors      

L’educació i entrenament formals amb cursos és proporcionada per 
personal de la mateixa empresa 

     

Els nostres treballadors són actualitzats constantment mitjançant cursos 
realitzats per agents externs a l’empresa (universitats, centres tecnològics, 
congressos, seminaris, etc.) 

     

Els Nostres treballadors tenen accés a informació especialitzada 
mitjançant revistes, manuals, llibres, fòrums, cursos, etc. 

     

Les estratègies de l’empresa són dissenyades utilitzant la literatura 
publicada (interna i externa) 

     

Publiquem contínuament informació interna de l’empresa per a tots els 
nostres treballadors 

     

Publiquem contínuament informació interna de l’empresa per al públic en 
general 

     

 

 

3.4. Activitats de Interiorització (coneixement explícit a tàcit) 1 2 3 4 5 
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Es permet habitualment la simulació i/o experimentació amb processos i/o 
productes a partir de manuals, best practices, històries orals, documents, 
etc. 

     

La simulació i/o experimentació amb mètodes i procediments d’altres 
competidors (benchmarking) és habitual a l’empresa 

     

S’encoratja i és pràctica habitual la simulació i/o experimentació amb 
processos i/o productes a partir de queixes, suggeriments, preguntes i 
peticions d’ajuda de clients 

     

 

4. Si és el seu cas, assenyali les raons por les quals no ha implementat un programa 
de Gestió del Coneixement a la seva empresa: 

 No té la seguretat de beneficis potencials 

 

 Mai ha sentit a parlar de Gestió del Coneixement 

 

 Resistència del personal 

 

 Falta de temps 

 

 No entén el què és la Gestió del Coneixement 

 

 Falta de recursos financers 

 

 Falta d’interès 
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 Falta de necessitat 

 

 Falta de suport de l’alta direcció 

 

 Falta d’eines i tecnologies 

 

 Altres motius. 
Anomeni’ls: 

 

 

 

BLOC: INNOVACIÓ 

 

5. Paper de la innovació i la I+D a l’empresa 

Assenyali el valor que consideri millor per a avaluar el paper que juga la innovació i la I+D a 
la seva empresa, considerant una escala de respostes del 1 al 5, on 1 equival a un paper nul 
i 5 equival a l’idea de que la innovació i la I+D és el cor de l’empresa. 

 

 1 2 3 4 5

Paper de la innovació i la I+D      

 

 

6. Context en el qual treballa l’empresa 
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Assenyali en les següents afirmacions el valor que millor mostri el context de la seva 
empresa, considerant una escala de respostes del 1 al 5, on 1 equival a totalment en 
desacord i 5 equival a totalment d’acord. 

 

Context 1 2 3 4 5

Els clients juguen el rol més important a la nostra empresa      

El cicle de vida dels nostres productes és normalment llarg      

Les preferències dels nostres clients són estables      

En el nostre camp de negocis, per a tenir èxit s’ha de llançar nous productes 
constantment 

     

En el nostre camp de negocis s’ha de modificar contínuament els processos 
operatius (producció, comercialització, etc.) 

     

El nostre ambient operacional de negocis canvia lentament      

En el nostre camp de negocis, el coneixement i el know how s’han 
d’actualitzar constantment 

     

Els nostres competidors tenen un know how superior al nostre      

El desenvolupament tecnològic és ràpid en el nostre camp de negocis      

El desenvolupament tecnològic ofereix notables possibilitats en el nostre 
camp de negocis 

     

 

 

 

 

 

7. Valoració d’activitats dutes a terme a la seva empresa 
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Assenyali en les següents afirmacions el valor que millor mostri la situació a la seva 
empresa, considerant una escala de respostes del 1 al 5, on 1 equival a totalment en 
desacord i 5 equival a totalment d’acord. 

Activitats 1 2 3 4 5 

Contínuament modifiquem (desenvolupem i millorem) els nostres 
productes 

     

Contínuament modifiquem (desenvolupem i millorem) els nostres 
processos de treball (producció, comercialització, etc.) 

     

Contínuament modifiquem (desenvolupem) la nostra organització 
(estructures, llocs de treball i responsabilitats) 

     

Tenim patents, llicències i copyrights      

Existeixen relacions intenses amb universitats, centres d’investigació, 
associacions industrials i similars  

     

Utilitzem intensivament les patents, llicències i copyrights d’altres      

Identifiquem i adoptem les millors pràctiques (best practices) del nostre 
sector de manera contínua 

     

Establim joint venture per a obtenir i utilitzar els actius complementaris que 
necessitem; o bé, realitzem aliances estratègiques per a obtenir i explotar 
mercats 

     

Utilitzem molt temps a la nostra empresa per a investigar i desenvolupar 
els nostres propis coneixements i habilitats 

     

La retroalimentació dels nostres clients és positiva sense excepció i es 
considerada invariablement en decisions relatives a productes i processos 

     

 

 

 

BLOC: TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ (TI) 
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8. Les TI com a font d’avantatge competitiu 

Assenyali el valor que consideri millor per a avaluar el paper que juguen les TI en el seu 
sector econòmic com a font important d’avantatge competitiu, on 1 equival a un paper nul i 5 
equival a l’idea de que les TI desenvolupen un rol imprescindible. 

 1 2 3 4 5

Paper de les TI      

 

9. Valoració de l’actitud de l’empresa cap a les TI  

Assenyali en les següents afirmacions el valor que millor mostri la situació a la seva 
empresa, considerant una escala de respostes del 1 al 5, on 1 equival a totalment en 
desacord i 5 equival a totalment d’acord. 

Valoració de l’actitud 1 2 3 4 5

Les TI són imprescindibles en les activitats diàries de l’empresa      

Les TI i les seves aplicacions van ser i són adquirides i/o dissenyades amb 
una clara visió de les necessitats de l’organització 

     

En el disseny de l’estratègia de l’empresa, es considera la inversió i l’ús de 
les TI 

     

L’empresa actualitza/reemplaça el hardware/software constantment      

Els treballadors que utilitzen les TI reben entrenament específic del seu ús      

Els nostres treballadors tenen accés a les TI des dels seus llocs de treball      

 

 

 

10. Valoració de la inversió en TI feta por l’empresa  
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Assenyali en les següents afirmacions el valor que millor mostri la situació a la seva 
empresa, considerant una escala de respostes del 1 al 5, on 1 equival a un descens 
substancial i 5 equival a un creixement espectacular. 

Valoració de la inversió 1 2 3 4 5 

El comportament mitjà de la inversió feta en hardware (considerant 
compra i/o renda d’ordinadors, implantació de xarxes locals, etc.) en els 
últims 3 anys 

     

El comportament mitjà de la inversió feta en software (aplicacions, 
Internet) en els últims 3 anys 

     

El comportament mitjà de la inversió feta en capacitació i entrenament 
del personal per a ús de les TI en els últims 3 anys 

     

 

11. Valoració de l’ús de les TI a la seva empresa  

Assenyali en les següents afirmacions el valor que millor mostri l’ús de les TI en les activitats 
diàries de la seva empresa, considerant una escala de respostes del 1 al 5, on 1 equival a un 
ús nul i 5 equival a un ús intens. 

 

Valoració de uso 1 2 3 4 5 

Per a tasques de gestió, administració i comptabilitat      

Per a tràmits i gestions bancàries i financeres      

Per a consultar i accedir al coneixement (mitjançant Internet, correu 
electrònic i accés a bases de dades externes i internes) del propi personal 
de l’empresa, dels clients, dels proveïdors, dels competidors, etc. 

     

Per a compartir, publicar i transmetre el coneixement (mitjançant Internet, 
correu electrònic i accés a bases de dades externes i internes) al propi 
personal de l’empresa, als clients, als proveïdors, als competidors, etc. 

     

Per a marketing (pàgina Web)      
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Per a comerç (e-commerce)      

 

12. Valoració de l’ús de les TIC en les activitats de GC dutes a terme a la seva empresa 

A continuació s’anomenen 9 activitats per a la gestió del coneixement: 

- Activitat 1: Observació, ja sigui del comportament dels clients, de les activitats dels 
experts de la pròpia empresa i/o de les activitats i processos dels competidors. 

- Activitat 2: Experimentació i/o simulació de processos o productes. 

- Activitat 3: Diàleg creatiu i intercanvi d’idees a tots els nivells de l’empresa. 

- Activitat 4: Elaboració de manuals, documents i best practices de productes i 
processos. 

- Activitat 5: Actualització constant de bases de dades de productes i processos. 

- Activitat 6: Diàleg i la seva corresponent documentació amb elements de l’entorn 
(clients, competidors, proveïdors, etc). 

- Activitat 7: Educació i entrenament formals amb cursos, ja sigui proporcionat per 
personal de la mateixa empresa o per agents externs a l’empresa (universitats, 
centres tecnològics, congressos, seminaris, etc.) 

- Activitat 8: Accés a informació especialitzada mitjançant revistes, manuals, llibres, 
fòrums, etc. 

- Activitat 9: Publicació de informació interna de l’empresa per als treballadors i per al 
públic en general. 

Assenyali en el quadre següent amb una “x” les TIC que utilitzi per a realitzar cadascuna 
d’aquestes activitats. 

 

 

 

 Act. 1 Act. 2 Act. 3 Act. 4 Act. 5 Act. 6 Act. 7 Act. 8 Act. 9 
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C. Regressions simples entre les valoracions 
globals 

A continuació es presenten els resultats del programa Minitab al realitzar les regressions 
simples següents: la valoració global de la innovació (VIN) en funció de la valoració global de 
la gestió del coneixement (VGC), la valoració global de la innovació (VIN) en funció de la 
valoració global de les tecnologies de la informació i les comunicacions (VTIC) i, finalment, la 
valoració global de la gestió del coneixement (VGC) en funció de la valoració global de les 
tecnologies de la informació i les comunicacions (VTIC). 

 

C.1. VIN en funció de VGC 

La regressió simple següent explica la valoració global de la innovació en funció de la 
valoració global de la gestió del coneixement.  

 
 
The regression equation is 
VIN = 0,910 + 0,654 VGC 
 
Predictor        Coef     SE Coef          T        P 
Constant       0,9103      0,4045       2,25    0,028 
VGC            0,6540      0,1139       5,74    0,000 
 
S = 0,5678      R-Sq = 33,3%     R-Sq(adj) = 32,3% 
 
Analysis of Variance 
 
Source            DF          SS          MS         F        P 
Regression         1      10,636      10,636     33,00    0,000 
Residual Error    66      21,275       0,322 
Total             67      31,912 
 
Unusual Observations 
Obs        VGC        VIN         Fit      SE Fit    Residual    St Resid 
  2       4,05     4,7667      3,5605      0,0932      1,2062        2,15R  
 17       1,41     1,5333      1,8334      0,2476     -0,3001       -0,59 X 
 49       1,94     2,2889      2,1775      0,1908      0,1114        0,21 X 
 65       3,65     1,5556      3,2982      0,0709     -1,7426       -3,09R  
 66       1,78     2,8889      2,0719      0,2081      0,8170        1,55 X 
 

 

Fig C.1. Regressió simple que explica la VIN en funció de VGC 
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C.2. VIN en funció de VTIC 

La regressió simple següent explica la valoració global de la innovació en funció de la 
valoració global de les tecnologies de la informació i les comunicacions. 

 
 
The regression equation is 
VIN = 1,69 + 0,394 VTIC 
 
Predictor        Coef     SE Coef          T        P 
Constant       1,6922      0,5470       3,09    0,003 
VTIC           0,3944      0,1416       2,79    0,007 
 
S = 0,6578      R-Sq = 10,5%     R-Sq(adj) = 9,2% 
 
Analysis of Variance 
 
Source            DF          SS          MS         F        P 
Regression         1      3,3576      3,3576      7,76    0,007 
Residual Error    66     28,5541      0,4326 
Total             67     31,9117 
 
Unusual Observations 
Obs       VTIC        VIN         Fit      SE Fit    Residual    St Resid 
 17       1,42     1,5333      2,2509      0,3499     -0,7175       -1,29 X 
 59       4,13     1,7222      3,3190      0,0905     -1,5967       -2,45R  
 65       3,96     1,5556      3,2532      0,0820     -1,6977       -2,60R  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. C.2. Regressió simple que explica la VIN en funció de VTIC 
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C.3. VGC en funció de VTIC 

La regressió simple següent explica la valoració global de la gestió del coneixement en 
funció de la valoració global de les tecnologies de la informació i les comunicacions. 

 
 
The regression equation is 
VGC = 2,35 + 0,301 VTIC 
 
Predictor        Coef     SE Coef          T        P 
Constant       2,3495      0,4900       4,80    0,000 
VTIC           0,3011      0,1268       2,37    0,020 
 
S = 0,5892      R-Sq = 7,9%      R-Sq(adj) = 6,5% 
 
Analysis of Variance 
 
Source            DF          SS          MS         F        P 
Regression         1      1,9575      1,9575      5,64    0,020 
Residual Error    66     22,9086      0,3471 
Total             67     24,8661 
 
Unusual Observations 
Obs       VTIC        VGC         Fit      SE Fit    Residual    St Resid 
 17       1,42     1,4115      2,7761      0,3134     -1,3647       -2,74RX 
 49       2,83     1,9375      3,2027      0,1444     -1,2652       -2,22R  
 66       3,13     1,7760      3,2905      0,1137     -1,5145       -2,62R  
 67       2,83     4,7865      3,2027      0,1444      1,5838        2,77R  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. C.3. Regressió simple que explica la VGC en funció de VTIC 
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D. Regressions simples per a explicar la innovació 
respecte cadascuna de les activitats de GC 

A continuació es presenten les quatre regressions simples corresponents per a explicar la 
valoració global de la innovació en funció de cadascuna de les activitats per a la gestió del 
coneixement per separat. Les activitats del procés de creació i gestió del coneixement són: 
socialització, exteriorització, combinació i interiorització. 

 

D.1. VIN en funció de la valoració de les activitats de 
socialització 

En primer lloc es mostra la regressió simple que explica la variable dependent VIN en funció 
de la variable de valoració de les activitats de socialització (GC3.1). Els resultats obtinguts 
són els següents: 

 
 
The regression equation is 
VIN = 2,70 + 0,153 GC3.1 
 
Predictor        Coef     SE Coef          T        P 
Constant       2,6987      0,3615       7,46    0,000 
GC3.1          0,1528      0,1073       1,42    0,159 
 
S = 0,6849      R-Sq = 3,0%      R-Sq(adj) = 1,5% 
 
Analysis of Variance 
 
Source            DF          SS          MS         F        P 
Regression         1      0,9517      0,9517      2,03    0,159 
Residual Error    66     30,9600      0,4691 
Total             67     31,9117 
 
Unusual Observations 
Obs      GC3.1        VIN         Fit      SE Fit    Residual    St Resid 
  2       3,00     4,7667      3,1571      0,0883      1,6095        2,37R  
 17       1,33     1,5333      2,9024      0,2247     -1,3691       -2,12RX 
 59       4,00     1,7222      3,3100      0,1135     -1,5877       -2,35R  
 65       3,50     1,5556      3,2335      0,0864     -1,6780       -2,47R  
 
 

Fig. D.1. Regressió simple que explica la VIN en funció de VGC3.1 
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D.2. VIN en funció de la valoració de les activitats 
d’exteriorització 

Tot seguit, se segueix el mateix procediment i es presenta la regressió simple que explica la 
variable dependent VIN en funció de la variable de valoració de les activitats d’exteriorització 
(GC3.2). Els resultats obtinguts són els que es mostren en el quadre següent: 

 
 
The regression equation is 
VIN = 1,13 + 0,566 GC3.2 
 
Predictor        Coef     SE Coef          T        P 
Constant       1,1263      0,3903       2,89    0,005 
GC3.2          0,5663      0,1049       5,40    0,000 
 
S = 0,5791      R-Sq = 30,6%     R-Sq(adj) = 29,6% 
 
Analysis of Variance 
 
Source            DF          SS          MS         F        P 
Regression         1      9,7797      9,7797     29,16    0,000 
Residual Error    66     22,1321      0,3353 
Total             67     31,9117 
 
Unusual Observations 
Obs      GC3.2        VIN         Fit      SE Fit    Residual    St Resid 
  2       4,00     4,7667      3,3914      0,0787      1,3753        2,40R  
 17       1,83     1,5333      2,1645      0,2042     -0,6311       -1,16 X 
 49       1,50     2,2889      1,9757      0,2373      0,3132        0,59 X 
 65       3,50     1,5556      3,1082      0,0722     -1,5527       -2,70R  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. D.2. Regressió simple que explica la VIN en funció de VGC3.2 
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D.3. VIN en funció de la valoració de les activitats de 
combinació 

 

Pel que fa a la regressió simple que explica la variable dependent VIN en funció de la 
variable de valoració de les activitats de combinació (GC3.3) s’obtenen els resultats que es 
mostren a continuació: 

 
 
The regression equation is 
VIN = 1,36 + 0,591 GC3.3 
 
Predictor        Coef     SE Coef          T        P 
Constant       1,3632      0,3555       3,84    0,000 
GC3.3          0,5909      0,1121       5,27    0,000 
 
S = 0,5833      R-Sq = 29,6%     R-Sq(adj) = 28,6% 
 
Analysis of Variance 
 
Source            DF          SS          MS         F        P 
Regression         1      9,4577      9,4577     27,80    0,000 
Residual Error    66     22,4540      0,3402 
Total             67     31,9117 
 
Unusual Observations 
Obs      GC3.3        VIN         Fit      SE Fit    Residual    St Resid 
  2       3,75     4,7667      3,5789      0,1009      1,1878        2,07R  
 17       1,13     1,5333      2,0279      0,2333     -0,4946       -0,93 X 
 59       2,75     1,7222      2,9880      0,0813     -1,2658       -2,19R  
 65       2,88     1,5556      3,0619      0,0754     -1,5063       -2,60R  
 67       4,63     3,9556      4,0959      0,1841     -0,1403       -0,25 X 
 
 

 

 

 

 

 

Fig. D.3. Regressió simple que explica la VIN en funció de VGC3.3 
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D.4. VIN en funció de la valoració de les activitats de 
interiorització 

 

Finalment, es realitza la regressió simple que explica la variable dependent VIN en funció de 
la variable de valoració de les activitats de interiorització. 

 
 
The regression equation is 
VIN = 2,37 + 0,278 GC3.4 
 
Predictor        Coef     SE Coef          T        P 
Constant       2,3708      0,2675       8,86    0,000 
GC3.4         0,27816     0,08581       3,24    0,002 
 
S = 0,6458      R-Sq = 13,7%     R-Sq(adj) = 12,4% 
 
Analysis of Variance 
 
Source            DF          SS          MS         F        P 
Regression         1      4,3826      4,3826     10,51    0,002 
Residual Error    66     27,5292      0,4171 
Total             67     31,9117 
 
Unusual Observations 
Obs      GC3.4        VIN         Fit      SE Fit    Residual    St Resid 
  2       3,00     4,7667      3,2053      0,0783      1,5614        2,44R  
 48       1,33     4,2667      2,7417      0,1616      1,5250        2,44R  
 65       3,00     1,5556      3,2053      0,0783     -1,6497       -2,57R  
 
 

 

 

 

 

Fig. D.4. Regressió simple que explica la VIN en funció de VGC3.4 
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E. Anàlisi dels residus 

A continuació, en els apartats següents d’aquest annex, es mostren les anàlisis dels residus 
de les tres regressions múltiples que s’han fet a la memòria. Per a que les regressions siguin 
vàlides és necessari efectuar aquest anàlisi per a comprovar que els residus no segueixin 
cap patró, és a dir, que estiguin distribuïts aleatòriament i, a més, segueixin una llei normal. 
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E.1. Anàlisi dels residus per al primer model. 
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E.2. Anàlisi dels residus per al segon model 

605040302010

1

0

-1

Observation Order

R
es

id
ua

l

Residuals Versus the Order of the Data
(response is VIN)

 

 

432

1

0

-1

Fitted Value

R
es

id
ua

l

Residuals Versus the Fitted Values
(response is VIN)

 

 



Influència de la gestió del coneixement i les tecnologies de la informació  
en la innovació de les petites i mitjanes empreses agroalimentàries de Catalunya Pàg. 33 

 

10-1

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

-0,5

-1,0

-1,5

-2,0

-2,5

N
or

m
al

 S
co

re

Residual

Normal Probability Plot of the Residuals
(response is VIN)

 

 

10-1

10

5

0

Residual

Fr
eq

ue
nc

y

Histogram of the Residuals
(response is VIN)

 



Pàg. 34  Annex 

 

E.3. Anàlisi dels residus per al tercer model 
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