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ESTUDIS DE REFERÈNCIA COMPETITIVITAT

La Situació de la Innovació a Catalunya és un
estudi que es publica biennalment i que està
integrat dintre de la col·lecció d'Estudis de
Referència d'ACC1Ó. Aquesta és la segona
edició de l'estudi, el qual va ser guardonat en la
seva primera edició amb l'XIè Premi Catalunya
d'Economia de la Societat Catalana d'Economia
(SCE), filial de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC),
i Caixa Catalunya al 2007. En aquesta ocasió,
ha estat elaborat per dos equips de treball, sota
la coordinació de Planificació i Anàlisi d'ACC1Ó,
responsable d'aquesta col·lecció.

L'estudi es divideix en dos eixos principals, una
primera part que contextualitza Catalunya a
Europa i aprofundeix en el paper que tenen les
empreses i els centres de recerca en la innovació,
i una segona part més centrada en l'entorn de
les empreses, que analitza les condicions en
què actuen els agents econòmics en temes
d'innovació.

Finalment, també s'ha dut a terme un estudi
DELPHI i una sèrie d'entrevistes personals a un
grup d'experts en la matèria.

L'objectiu final de l'estudi és el d'obtenir no
només una descripció de la situació del sistema
d'innovació català sinó també avaluar les políti-
ques públiques que hi incideixen i, en aquest
sentit, fer una sèrie de reflexions i recomanacions
que poden ajudar a fomentar la innovació entre
els agents públics i privats catalans.
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7ACC1Ó

La situació de la innovació a Catalunya

INTRODUCCIÓ

1
1.1.

Consideracions preliminars

“La Situació de la Innovació a Catalunya” és un estudi que
es publica biennalment i que està integrat dins de la col·lecció
d'Estudis de Referència d'ACC1Ó. Aquesta és la segona edi-
ció de l'estudi, guardonat en la seva primera edició amb l'XI Pre-
mi Catalunya d'Economia  de la Societat Catalana d'Economia
(SCE), filial de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) i Caixa Catalun-
ya, el 2007. En aquesta ocasió, el present estudi ha estat ela-
borat per dos equips de treball, sota la coordinació de l’Àrea de
Planificació i Anàlisi d'ACC1Ó responsable d'aquesta col·lec-
ció. 

L'objectiu principal del mateix és obtenir les dades d'R+D i
innovació més rellevants a Catalunya i en aquest sentit, ampliar
l'anàlisi cap a les actuacions dels diferents agents econòmics
que intervenen en sistema català d'innovació, tanmateix, alguns
comentaris de caire econòmic que apareixien en l'estudi tenen
l'únic propòsit d'enriquir la informació obtinguda. 

D'una banda, els capítols que fan referència a la situació de
la innovació, des del punt de vista de les polítiques públiques i
l'efecte que aquestes tenen en la configuració d'un entorn per
a la innovació, han estat elaborats per un equip de treball de la
Fundación Privada de Economía Analítica, sota la direcció de
la Dra. Rosella Nicolini. 

I, de l'altra, els capítols d'aquest estudi que analitzen la qües-
tió de la innovació i les empreses i els centres de recerca han
estat elaborats per un equip de treball conjunt del Centre Tec-
nològic de Manresa (CTM) i la consultora Sineria.

Tecnio

L'any 2009, ACC1Ó ha creat TECNIO, la xarxa que aglu-
tina els principals centres i agents de transferència tecnològi-
ca de Catalunya, en total més de 100, amb l'objectiu d'acos-
tar-los a l'empresa i afavorir així la competitivitat i la projecció
internacional del teixit empresarial català.

TECNIO neix amb dues missions:

- Consolidar i potenciar el model de transferència tecno-
lògica per generar un mercat tecnològic català que apor-
ti competitivitat a l'empresa.

- Dotar de tecnologia les empreses per aportar valor afe-
git als seus projectes i esdevenir un trampolí de projec-
ció exterior per a les mateixes. 

Més concretament, els membres de TECNIO ofereixen a
l'empresa:

- Tecnologies diferencials 
- Projectes d'R+D
- Projectes d'innovació
- Serveis tecnològics avançats
- Recolzament en la gestió d'ajuts i projectes

Per àmbit tecnològic, els membres s'agrupen en: centres
tecnològics avançats, centres tecnològics i centres d'innova-
ció tecnològica.

Anteriorment a la creació de TECNIO, existien diverses Xar-
xes a ACC1Ó: Trampolins Tecnològics (XTT), Centres Tecno-
lògics (XCT), Centres de Difusió Tecnològica (XDT), entre d'al-
tres. Per tant, atès que aquest projecte es va dur a terme durant
l'any 2008, l'orientació i elaboració del mateix es va fer d'a-
cord amb aquella estructura. 

A més a més, des d'un punt de vista global, cal subratllar
que les dades amb què es va treballar i la interpretació de les
mateixes harmonitzen amb la conjuntura del moment d'ela-
boració de l'estudi. 

1.2.

Motivació de l'estudi

L'avaluació de la situació de la Recerca, el Desenvolu-
pament i la Innovació és una manera de mesurar el grau de
competitivitat i, per tant, la capacitat que té un territori per
generar riquesa està essent en aquest moment objecte de
nombrosos estudis. En termes econòmics, la perspectiva
mediàtica, avui en dia, no és tan positiva com caldria es-
perar, malgrat que diferents estudis realitzats mostren que
en diferents sectors, com el sector industrial, la salut eco-
nòmica és bona, encara resten certs aspectes que s’hau-
rien de millorar en el futur. A tall d'exemple, l'Observatori
de la Competitivitat, publicació realitzada pel Col·legi Ofi-
cial d'Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC) i presen-
tada al juny de 2008 com a informe en el qual els enginyers
industrials analitzen la competitivitat de la indústria catala-
na des d'una perspectiva tècnica, mostra de manera clara
com el nivell de competitivitat de les empreses catalanes
ha augmentat i segueix una tendència ascendent en els úl-
tims temps.
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En aquest sentit, cal fer esment molt breument també a
la revista Paradigmes del Departament d'Innovació,
Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya.
Aquesta publicació reflecteix en el monogràfic “Estratègies
per a la innovació” la transformació que s'ha de dur a terme
per avançar cap a la societat del coneixement per mitjà de
la innovació i la generació d'activitats d'alt valor afegit.

D'altra banda, la inversió de les empreses en R+D
(Recerca i Desenvolupament) i Innovació és un factor clau
per a la competitivitat dels territoris i les societats modernes,
ja que els resultats de la recerca no només aporten un retorn
directe a l'empresa sinó que, també, tenen un valor intangi-
ble que de vegades no es té present: l'efecte multiplicador
per atraure talent, així com un augment substancial en la
nostra societat global. 

D'altra banda, si bé Catalunya s'ha caracteritzat fins ara
per una situació de relativa bonança que queda reflectida en
la majoria dels indicadors econòmics, és cert que estem
assistint a un canvi del cicle econòmic, que coincideix amb
un canvi del nostre model de creixement i que apunta cap a
un avanç econòmic més sa i equilibrat. En aquest nou model
de creixement, el paper de la Recerca, el Desenvolupament
i la Innovació seran cabdals per situar Catalunya en una
posició capdavantera. La capacitat de la nostra societat de
generar coneixement i crear riquesa està arribant ràpida-
ment a la seva edat adulta. Amb aquesta habilitat recent
adquirida, podem tenir la confiança que el futur serà, en part,
decidit i creat per nosaltres mateixos.

Com a mostra de la importància de l'empresa catalana en
la inversió en R+D i Innovació a Catalunya, l'estudi d'ACC1Ó
'Informe Anual de l'R+D i la Innovació a Catalunya, 2008' ha
publicat una dada que trenca amb un paradigma: 'Pel que fa
a la inversió en R+D empresarial en aquesta dècada (1997-
2006), el sector empresarial ha aportat dues terceres parts de
les despeses en R+D'.

En un altre ordre de coses, cal afegir que el full de ruta
per seguir en matèria d'R+D i Innovació a Catalunya s'em-
marca mitjançant tota una sèrie d'acords, pactes i plans que
cal citar com a referents per a aquest estudi i que marquen
el camí per seguir en aquest sentit:

a) En primer lloc, el Pacte Nacional per a la Recerca i la
Innovació (PNRI), signat el passat 21 d'octubre de
2008, és un document de referència a l'hora de conèi-
xer les línies de futur i accions a emprendre per asso-
lir-les, des d'un punt de vista global de tots els agents
involucrats en el sistema d'R+D i Innovació català.
Així, el PNRI constata que Catalunya ha d'afrontar
tota una sèrie de reptes en un context de canvis com-
plexos tant a nivell polític, com social i econòmic.
Davant d'aquest context, s'obren noves oportunitats
que cal aprofitar per tal que Catalunya esdevingui
l'any 2020 un pol internacional de referència en recer-
ca i innovació. 

b) En segon lloc, l'Acord Estratègic per a la internacionalit-
zació, la qualitat de l'ocupació i la competitivitat de l'e-
conomia catalana 2008-2011, renova les bases de la
tasca iniciada amb l'Acord Estratègic del mateix nom
signat per al període 2005-2008. Així, es tracta d'un
pacte d'actuacions estructurals que incideixen en l'ofer-
ta i la capacitat productiva més que en la demanda, de
tal manera que estableix els punts fonamentals de l'es-
tratègia de política econòmica com a clau per a la millo-
ra de la productivitat i la competitivitat catalana.

c) A continuació, el Pla de Recerca i Innovació 2005-2008
es va dissenyar amb l'objectiu d'esdevenir el principal
instrument del Govern de la Generalitat de Catalunya
per avançar en l'economia basada en el coneixement.
Amb un paquet de mesures molt ambiciós i a punt de
finalitzar el seu període de vigència, en l'actualitat s'es-
tà treballant per tal d'elaborar el nou Pla de Recerca i
Innovació que ha de regir el sistema català d'innovació
en el període 2009-2013.

d) Finalment, com a part del marc de referència en matèria
d'innovació a Catalunya, cal també esmentar el mateix
Pla de Govern 2007-2010 de la Generalitat de
Catalunya. En particular, cal recordar que l'eix 3 d'a-
quest pla inclou la raó de ser de potenciar una econo-
mia plena i dinàmica en un territori sostenible. Així, din-
tre d'aquest eix s'inclou l'objectiu de seguir apostant
per la internacionalització, la recerca i la innovació com
a elements clau de la competitivitat catalana. D'aquesta
manera, el Govern farà una aposta clara per la recerca i
la innovació, centrada sobretot a incrementar la inversió
privada en aquest terreny amb l'objectiu de superar el
2% del PIB en despesa en R+D l'any 2010. 

1.3.

Objectiu i estructura de l'estudi

L'objectiu de l'estudi és facilitar un coneixement deta-
llat de l'estat de la innovació a Catalunya, utilitzant les fonts
estadístiques principals disponibles, completades amb l'o-
pinió i la valoració personal dels principals actors del siste-
ma. Així, en aquest estudi no ens limitem només a descriu-
re les principals dades d'R+D del sistema, sinó que s'hi
descriuen les polítiques públiques adoptades per promou-
re la millora del sistema d'innovació a Catalunya i es valora
si el seu funcionament és l'adequat i està obtenint els
resultats més reeixits.

Així, mitjançat aquest estudi empíric, es pretén conèixer
en detall fins a quin punt la innovació constitueix un factor
estratègic dins de la gestió de les empreses i com avaluen
les empreses els programes de suport a la innovació.
D'aquesta manera, l'estudi complementa altres estudis
recents que analitzen l'activitat en R+D a l'àmbit empresa-
rial, sobretot, segons estadístiques oficials. 
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D'altra banda, el tret característic d'aquest estudi és el fet
que, per tal d'abordar la qüestió de la situació de la innovació
a Catalunya, l'informe no se centra exclusivament en l'anàlisi
de l'R+D o en la innovació, sinó que també tracta altres temes
com, per exemple, els factors que poden afectar de manera
clara l'èxit (o el fracàs) dels processos d'innovació. 

L'elecció ha estat guiada en molts aspectes per l'estudi
“La situació de la innovació a Catalunya” dirigit per la profes-
sora Isabel Busom, publicat el 2006. En certa manera,
aquest estudi es pot considerar com una continuació d'a-
quell, ja que presenta una actualització de les dades inclo-
ses en la publicació així com una extensió del contingut, i
tracta apartats més amplis sobre temes com la immigració o
les infraestructures, sobre els quals es passava molt per
sobre en l'estudi precedent. Com a novetat més rellevant
d'aquesta contribució, s'apunta la incorporació d'un capítol
en què s'analitzen amb detall les dades que fan referència a
una enquesta feta amb una mostra aleatòria d'empreses
espanyoles (i de les quals hi ha gairebé 200 de catalanes).
Aquesta enquesta havia estat elaborada a nivell estatal per a
un estudi realitzat per l'equip de la Fundació Privada
d’Economia Analítica que ha participat en el present estudi1. 

L'estudi està estructurat al voltant d'un total de 9 capí-
tols. El primer capítol correspon a la introducció en la qual
s'abordaran els objectius, l'estructura i la metodologia de
l'estudi, entre d'altres. El segon capítol analitza el posicio-
nament de Catalunya en el context europeu, tot estudiant
una sèrie de dades econòmiques i estadístiques rellevants.
A continuació, el tercer capítol aborda la qüestió de la inno-
vació i les empreses, grans impulsores dels processos
d'innovació al nostre territori. En quart lloc, el següent capí-
tol analitza el posicionament dels centres de recerca cata-
lans com a part del sistema d'innovació del nostre territori.
Més endavant, el cinquè capítol s'ha dedicat a l'estudi dels
elements de l'entorn econòmic en què operen les empre-
ses catalanes, siguin o no innovadores. Considerarem com
a part de l'entorn tot el conjunt de factors institucionals i
econòmics que influeixen en les decisions de les empreses
a l'hora de començar i desenvolupar processos d'innova-
ció. El sisè capítol obre la part més qualitativa d'aquest
estudi, ja que recull una sèrie de comentaris efectuats per
part de les empreses sobre l'entorn innovador a Catalunya.
A continuació, el setè capítol ens exposa les conclusions
extretes de l'anàlisi Delphi que s'ha emprat per dur a terme
una de les parts de l'estudi tal com s'exposarà a l'apartat
metodològic que trobareu a continuació. El vuitè capítol
recull el contingut de les entrevistes fetes a una mostra
seleccionada de representants d'institucions i de promo-
tors o coordinadors d'activitats de suport (complementà-
ries) a l'activitat d'innovació empresarial, les quals contri-
bueixen a crear un entorn favorable al clima d'innovació a
Catalunya. Finalment, el novè capítol de l'estudi inclou les
seves conclusions finals. 

Així, tots els resultats inclosos en l'estudi coincideixen
a apuntar la importància de l'entorn econòmic regional i

local com a element crucial en els processos de decisió
empresarials. Les empreses es mostren més sensibles cap
a la qualitat de l'entorn, representada pels serveis oferts
(per part de les institucions) i accessibles a elles a l'hora de
fer els seus processos d'innovació. En l'estudi es recullen
també les preocupacions i les expectatives de les empre-
ses mateixes que permeten fer una pinzellada sobre uns
punts de reflexió interessants per a qualsevol agent econò-
mic amb interessos en els processos d'innovació a
Catalunya. Amb la comparació de totes dues postures es
fa molt evident que el sistema innovador català és molt
actiu i té unes idees molt clares sobre les seves necessitats
per crear un entorn fecund per als processos d'innovació.
Per la seva banda, el conjunt institucional autonòmic (inclo-
ent-hi també el sistema de les universitats) sembla haver
percebut aquesta necessitat i es fa promotor de diverses
iniciatives que aspiren a trobar la demanda empresarial. 

Les iniciatives actuals satisfan suficientment els opera-
dors? De moment no emergeix una resposta rotunda. Els
temes continguts en aquest estudi faciliten el coneixement
de la situació actual i amb això s'aposta per facilitar ele-
ments que puguin servir en el debat entre les empreses i les
institucions per fomentar polítiques més dirigides a les
expectatives d'ambdues parts. 

Finalment, des d'aquesta seu, l'equip de treball de la
Fundació Privada d’Economia Analítica, coautor de l'estudi,
vol fer arribar el seu agraïment a les persones que han
col·laborat en la seva realització. En primer lloc, volem agrair
particularment a  ACC1Ó, en concret, a Joan Romero,
Immaculada Rodríguez i Marta Navarro per haver-nos donat
suport al llarg de la realització d'aquest estudi. Donem les
gràcies a David Rodríguez Borràs per la seva tasca de
col·laborador i assistent de l'estudi. Fem un reconeixement
especial a tots els interlocutors que hem entrevistat per
haver-nos permès aprofundir amb ells uns aspectes desta-
cats de l'entorn productiu català. Així mateix, volem agrair a
Ferran Sancho, de la Universitat Autònoma de Barcelona, el
seu ajut per orientar-nos cap a l'organització de les institu-
cions universitàries. Agraïm a Isabel Busom els seus sugge-
riments a l'hora de redactar el projecte d'estudi, i també
donem les gràcies al personal administratiu de la Fundación
de Economia Analítica (FEA) i de l'Institut d'Anàlisi
Econòmica (IAE) i, en particular, a Rita Arias i Angela
Hernández, pel suport material ofert per a la realització de
l'estudi.
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1.4.

Metodologia

Com hem comentat anteriorment, l'estudi “La Situació
de la Innovació a Catalunya” pretén aportar una perspecti-
va de l'estat de la innovació al nostre territori, tant des d'un
punt de vist quantitatiu com qualitatiu. En conseqüència,
per tal d'aportar aquesta doble visió, la metodologia
emprada per a l'elaboració de l'estudi ha estat àmplia tal
com s'especifica a continuació. 

En primer lloc, per tal d'afegir a l'estudi els indicadors
més rellevants en matèria d'R+D i innovació  i el seu
entorn, s'han fet servir les fonts estadístiques oficials dis-
ponibles en aquest aspecte. L'esforç dels autors en aquest
sentit ha estat seleccionar i analitzar uns quants aspectes
de l'economia catalana que poden tenir un efecte més
directe i tangible en les estratègies innovadores empresa-
rials, encara que la llista de factors pogués ser molt més
àmplia que la que s'inclou en aquest estudi. 

En segon lloc, com també s'ha comentat anteriorment,
aquest estudi d'innovació s'ha basat també en dades
empíriques provinents d'una enquesta virtual a responsa-
bles d'R+D /direcció d'empreses realitzada l'any 2008 en
el marc de l'estudi “Investigación y Desarrollo más innova-
ción: recomendaciones para políticas públicas más cerca
de las necesidades de las empresas” (R. Nicolini i L. Artige,
2008). Per tant, es pot dir que els resultats de l'estudi pro-
cedeixen de dades força recents. 

En tercer lloc, tal com s'ha comentat anteriorment, l'es-
tudi ha pretès analitzar la inversió i la visió dels sectors tant
empresarials com dels Centres de Recerca en R+D. És per
això que, per tal de dur a terme aquesta anàlisi de les acti-
vitats en Recerca, Desenvolupament i innovació de les
empreses i Centres de recerca catalans, el grup de treball
del CTM i Sineria que ha participat en l'elaboració d'aquest
estudi va realitzar una enquesta virtual a empreses i cen-
tres de recerca a la primavera de l'any 2008. Aquestes
dades també s'incorporen, especialment als capítols 3 i 4
del present informe. A la vegada, aquestes dades han estat
parcialment contrastades i comparades amb estadístiques
provinents de l'enquesta sobre la innovació tecnològica en
les empreses (EIT) que duu a terme l'Institut Nacional
d'Estadística (INE), l'Enquesta comunitària d'innovació
(CIS) coordinada per EUROSTAT i l'enquesta d'innovació
empresarial de la UE (EU Industrial R&D Investment
Scoreboard 2007).

En un últim estadi, la darrera font metodològica utilitzada
en l'estudi ha estat l'elaboració d'un qüestionari DELPHI que
s'ha distribuït a un comitè d'experts seleccionats pel seu grau
de coneixement elevat en matèria d'innovació. Posteriorment,
s'ha portat a terme una taula de debat per tal d'assolir una
imatge, el més acurada possible, de la situació de l'estat de la
innovació a Catalunya. Els resultats d'aquesta metodologia
s'exposen al capítol setè de l'estudi.

1.5.

Mesurar la Recerca, el Desenvolupament i la
Innovació a l'àmbit empresarial - Concepte i
sistemes

Per mesurar el grau d'innovació (incloent R+D) a nivell
territorial, es fan servir una sèrie d'estadístiques a diferents
estrats geogràfics. L'objectiu final de la majoria d'aquestes
estadístiques és conèixer la competitivitat d'un territori, així
com l'impacte de les mesures públiques de suport a la inno-
vació. La majoria de sistemes d'avaluació de la innovació que
s'han anat aplicant a l'àmbit nacional als anys noranta prove-
nen del Sistema Públic d'R+D i innovació, un Sistema que té
un finançament i una gestió diferent a la recerca i la innovació
privada. Per tant, els sistemes de mesura de l'activitat d'R+D
i innovació s'han hagut d'adaptar als canvis, per tal de reflec-
tir millor la realitat d'un concepte gens fàcil de mesurar i aco-
tar (vegeu Taula 1.1). 

L'objectiu d'aquestes modificacions en els sistemes de
mesura de la innovació és reflectir millor la realitat innovadora a
l'entorn empresarial, que no sempre ha d'estar limitada a con-
tractes externs amb agents d'R+D (mesura clàssica de l'activi-
tat d'R+D en empreses) i personal al 100% dedicat a l'activitat
d'R+D, sinó que, sovint, ve acompanyada per una sèrie d'es-
tratègies empresarials per millorar el posicionament de l'em-
presa dins del seu mercat. Moltes empreses no subcontracten
tota l'activitat d'R+D i innovació, sinó que sovint fan millores
internes que no sempre són clarament mesurables mitjançant
la comptabilitat analítica corresponent. Aquesta situació ha
impulsat organismes com AENOR a publicar una sèrie de nor-
mes de gestió de la innovació (vegeu Annex 1).

Tot i que aquestes normes han ajudat substancialment a
gestionar i fer més tangible l'R+D i innovació, encara roma-
nen dubtes sobre molts conceptes en la gestió de l'R+D i
innovació que enquestes com aquesta posen de manifest
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(com es veurà en algunes respostes que es presenten en els
següents capítols), però que també ajuden a aclarir cada
cop més aquests conceptes.

En aquest estudi, els termes d'R+D i innovació s'han utilit-
zat de forma molt intrínseca, ja que la Gestió de la Innovació és
la conseqüència de la Recerca, el Desenvolupament i la inno-
vació (tecnològica i de procés) -d'ara en davant R+D i innova-
ció; a l'inrevés, moltes activitats d'R+D vénen impulsades per
polítiques de Gestió de la Innovació a les organitzacions. 

Per tant, per aquest estudi s'ha decidit agafar una defi-
nició per a la Innovació que inclou totes les activitats d'R+D
i innovació a no ser que es pregunti estrictament per activi-
tats d'R+D d'una banda, i per activitats d'innovació, de l'al-
tra (vegeu Annex 1). 

Un exemple il·lustratiu seria la mesura de la despesa de
personal d'R+D en empreses. A nivell públic, existeixen indica-
dors clars per mesurar la inversió en personal d'R+D per acti-
vitat, com ara les EDP (Equivalència Dedicació Plena), compro-
meses i finançades mitjançant recursos públics del personal. A
l'àmbit empresarial, en canvi, les persones sovint es dediquen
a l'R+D de forma espontània i puntual, per millorar un produc-
te, ampliar un servei o estudiar la viabilitat d'un nou desenvolu-
pament. Les estadístiques no contemplen aquesta realitat i
demanen directament per la despesa demostrable en R+D
que té l'empresa. La introducció creixent de la comptabilitat
analítica que permet comptabilitzar projectes interns ajuda a
millorar la mesura d'aquest esforç. 

Tot i això, a l'hora de definir la despesa aplicable a R+D,
diverses empreses de base tecnològica han respost a l'en-
questa que el 100% de la despesa és d'R+D, fet que es
qüestiona ja que les empreses tenen una sèrie de despeses
administratives que no es poden vincular a la definició des-
crita a la Taula 1.1 (vegeu també Capítol 3). 

1.6.

Concepte de Recerca, Desenvolupament i
Innovació 

Els conceptes de Recerca, Desenvolupament i Innovació
són difusos, i la frontera que els separa ho és encara més.
En la realització d'aquest estudi s'han considerat aquests
termes en un sentit ampli. En aquest sentit, en la darrera
actualització del manual d'Oslo publicat per l'OCDE, de
finals del 2005, es preveia ja de manera explícita l'existència
de processos d'innovació no tecnològica, i es feia palesa la
imminent necessitat de mesurar també els factors d'innova-
ció no directament relacionats amb l'R+D.

Segons aquest manual, la innovació «és la implementació
d'un producte (bé o servei) o un procés nou o amb un elevat
grau de millora, o un mètode d'organització o comercialització
nou aplicat a les pràctiques del negoci, el lloc de treball o les
relacions externes».

Les tipologies d'innovació recollides al Manual d'Oslo són:

1. Innovació de procés: representada per l'aplicació de
coneixement o tecnologia al procés de producció o distri-
bució, aconsegueix la creació d'economies en la cadena
de valor. Es tracta de fer el mateix de manera més eficient.
Significa, per tant, una modalitat eminentment defensiva
de la innovació.

La innovació de procés productiu és una manera
d'innovar profundament arrelada en el nostre pensa-
ment directiu que es realitza en moltes ocasions de
manera rutinària. Bàsicament, perquè està íntimament
lligada a metodologies de gestió que han predominat en
la base industrial manufacturera catalana, que s'han
estès verticalment en tota la cadena de valor (sovint per-
què les exigia el client), i s'han difós horitzontalment cap
a d'altres cadenes de valor a partir, fonamentalment, del
sector d'automoció. 

2. Innovació de producte: representa la generació i intro-
ducció en el mercat d'un nou producte o un producte
significativament millorat.

La introducció d'un nou producte suposa una
modalitat ofensiva de la innovació. Tenir producte propi
implica passar de ser una part de la cadena de valor
(subcontractista, fabricant, distribuïdor) a dominar de
veritat el negoci i escollir el propi destí empresarial. 

La generació de nous productes ofereix grans pos-
sibilitats creatives. Permet desenvolupar autèntics oce-
ans blaus, concepte utilitzat pels professors de l'escola
de negocis francesa INSEAD, Kim i Maugborgne, per
descriure aquells espais de valor nous i inexplorats, lliu-
res de la sang dels competidors. 

3. Innovació en màrqueting: és la implementació d'un
nou mètode de comercialització que implica canvis sig-
nificatius en el disseny (orientat a l'estètica, la funciona-
litat o l'ergonomia) del producte o en les seves políti-
ques de promoció, distribució i fixació de preus.

El disseny, que en aquesta nova versió del Manual
d'Oslo es circumscriu a l'àmbit de la innovació en màr-
queting, és probablement la vessant més humana de la
innovació: l'ergonomia, la funcionalitat i l'estètica del
producte confereixen avantatges competitius indubta-
bles. A l'hora de decidir la compra d'un nou automòbil,
el seu disseny i la seva línia són sovint decisius. I si es
desitja adquirir un termòstat per regular la temperatura
de casa, possiblement l'elecció vindrà determinada per
l'aparença estètica, més enllà que la seva sensibilitat en
dècimes de grau sigui inferior.

4. Innovació organitzativa: és la implementació d'un nou
mètode d'organització aplicat a les pràctiques del negoci,
al lloc de treball o a les relacions externes de l'empresa. 
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Les veritables innovacions de ruptura en un sector tan
competitiu i intensiu en R+D com l'automoció han estat, para-
doxalment, innovacions organitzatives: la cadena de muntatge
lineal de Henry Ford, a principis del segle XX, que va permetre
fabricar vehicles en gran massa, a baix cost, per a la classe
mitjana nord-americana (es diu que va democratitzar, de fet, el
sector); i el just-in-time japonès de mitjans del segle passat,
que va permetre a un país tan poc dotat d'avantatges compe-
titius com el Japó fer-se amb una bona part del mercat de l'au-
tomoció mundial mitjançant la capacitat organitzativa de servei
a la carta i reducció extrema d'estocs a través de la sincronit-
zació de la línia amb les línies de muntatge dels proveïdors.

L'enquesta realitzada per l'equip de CTM i Sineria a
Empreses i Centres de Recerca per a l'elaboració de l'estu-
di ha tingut en compte aquests diversos nivells d'innovació
(vegeu Gràfic 1.1), que ja venen recollits per sistemes de
mesura de l'R+D i innovació a nivell europeu.

Per integrar les activitats d'innovació empresarial a l'es-
tudi i conèixer de primera mà el grau d'innovació a l'entorn
de les empreses catalanes, l'estudi ha inclòs una pregunta
on es demanava informació sobre innovació a nivell de pro-
ducte i de procés. (Figura 1.1). 

Enquestes empíriques com aquesta poden patir errades
d'interpretació, ja que la logística, en termes generals, pot
ser que no es consideri innovació quan, per exemple, la cre-
ació d'un sistema de control de gestió de flotes per a la ges-
tió del servei en temps real en seria un exponent clar. 

1.7.

Descripció de la mostra

Tal com s'ha indicat anteriorment a l'apartat metodològic
de l'estudi, per tal d'extreure les conclusions a què s'arriba als
capítols 3 i 4 de l'estudi (situació de la innovació des del punt
de vista de les empreses i dels centres públics de recerca), l'e-
quip de treball del CTM-Sineria ha fet arribar una enquesta a un
gran nombre d'empreses i centres públics de recerca per tal
d'extreure resultats d'una mostra d'aquesta enquesta. 

Un repte important per un estudi empíric com aquest és la
grandària de la mostra i la seva representativitat arreu de: a) els
diversos sectors industrials, b) la magnitud de les empreses, i
c) dels territoris catalans. Per realitzar l'enquesta virtual en
empreses i centres, s'han enviat aproximadament 2.000
correus electrònics a empreses i 150 a Centres de Recerca,
amb un seguiment posterior tant electrònic com telefònic. S'ha
obtingut una taxa de resposta de més del 20%. No obstant
això, per raons de qualitat, s'han incorporat a la següent anà-
lisi d'estadístiques empíriques només aquelles empreses que
han contestat amb un mínim del 70% del qüestionari. La resta
han estat desestimades per entendre que no han aportat prou
dades per tal de poder avaluar correctament les seves respos-
tes. Finalment, s'han processat 160 formularis d'empresa
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degudament respostos (taxa de resposta: 7,3%) i 36 formula-
ris de Centres de Recerca degudament respostos (taxa de res-
posta 24%). 

Origen de les dades de les empreses i centres de recerca:

- Llistat d'empreses que han rebut ajuts d'ACC1Ó el 2007.
- Directori propi de SINERIA i de CTM.
- Directori de Centres Tecnològics i de Recerca d'ACC1Ó,

DURSI i l'Associació de Centres Tecnològics (ACT). 

1.7.1. Enquesta realitzada a les empreses

Atès que una part important de les dades provenen
d'empreses que ja han realitzat activitats d'R+D (en tractar-
se d'empreses que han sol·licitat prèviament un ajut a
ACC1Ó), es dóna que un percentatge força alt d'empreses
de la mostra han declarat realitzar activitats d'R+D i innova-
ció (Gràfic 1.2). 

És per aquest motiu  que aquesta proporció s'ha d'inter-
pretar tenint en compte que, per a la mostra, una part con-
siderable de les empreses (aproximadament, un 75%) pro-
venien del llistat aportat per ACC1Ó. D'aquesta relació s'ha
de deduir la relació de les empreses que han respost, per
interpretar correctament aquesta relació.

Tal com es descriurà més en detall als resultats de l'anàli-
si DELPHI, les dades obtingudes a l'enquesta s'han avaluat

en relació a la mostra teòrica d'empreses subjectes a realitzar
activitats d'R+D i innovació, provinents sobretot dels sectors
industrials i de serveis, amb més de 10 persones en plantilla i
no a totes les empreses a Catalunya, ja que llavors la mostra
perdria tota representativitat i tampoc seria prou útil per ana-
litzar mesures de suport. 

Analitzant l'activitat d'R+D i innovació per sectors (Gràfic
1.3), es pot veure que destaquen els sectors corresponents
al CNAE 72 (Informàtica), 73 (Recerca) i 74 (Altres, inclou
consultories).
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D'altra banda, un escull per mesurar de forma fefaent la
innovació a l'àmbit empresarial consisteix en aquesta anàlisi
de la innovació empresarial a nivell de sectors segons el codi
CNAE. Una ullada crítica a aquest codi CNAE mostra que
s'han classificat en detall les indústries manufactureres i
d'extracció, però les empreses basades en el coneixement  i
de base tecnològica només troben cabuda sota 'altres acti-
vitats' i 'activitats d'informàtica'.

Actualment, aquesta codificació, que es va revisar l'últim
cop el 1993, s'està revisant per tal d'incloure empreses de
creació recent. Ni el sistema CNAE s'ha adaptat amb prou
rapidesa a les noves tipologies d'empreses per analitzar-les
en més detall ni es preveu que una empresa pugui estar en
diversos sectors segons el sistema CNAE. 

Si comparem aquesta distribució sectorial amb dades
europees (vegeu Gràfic 1.4), s'observa que són sectors bas-
tant similars. Tant a Catalunya com a Europa els sectors que
més inverteixen en R+D són el sector químic farmacèutic i el
sector d'informàtica, amb una diferència notable (entre les
dues estadístiques) pel que fa al sector de l'automòbil.

També caldria ressaltar que el sistema de mesura de
l'R+D i innovació no preveu per a aquestes estadístiques que
una empresa estigui en diferents sectors d'activitat. Com a
exemple, una de les empreses que han contestat l'enquesta
ha indicat dos codis:  alimentació (15) i venda a l'engròs (51).

Tant la grandària de les empreses que han participat a
l'enquesta com la facturació està força distribuïda (Gràfic
1.5, - Facturació 2007 i Gràfic 1.6 - Plantilla 2007).  

A l'Annex 2 s'inclou un extracte del rànquing de les prin-
cipals empreses europees que es llista a les empreses
espanyoles. 

1.7.2. Enquesta realitzada als Centres Públics de
Recerca

Pel que fa a la participació de Centres de Recerca, mal-
grat la poca resposta obtinguda en nombre, s'han cobert
tots els diferents agents del sistema públic català d'R+D. Pel
que fa a la participació, s'ha comptat amb representants del
món Universitari, Centres Tecnològics i Centres públics de
recerca, com es pot veure al Gràfic 1.7.
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Des del punt de vista de sectors de treball en Recerca i
Desenvolupament, novament, com es pot apreciar al Gràfic
1.8 s'ha comptat amb representants per a tots els principals
sectors de l'R+D catalana.

Finalment, des del punt de vista dels agents del sistema
de transferència de tecnologia encabits dins de les Xarxes
d'ACC1Ó, també s'ha comptat amb resultats dels diferents
actors encabits en cadascuna de les diferents xarxes. El grà-
fic 1.9 mostra el percentatge de participants en l'enquesta
de cada una de les xarxes ACC1Ó, tal i com hem comentat
a la introducció, prèvies a la creació de TECNIO.

En el capítol 3 de l'estudi s'avaluen en major profunditat
les respostes obtingudes per empreses que han declarat fer
R+D (i innovació), és a dir, el 71,78% dels enquestats, com-
parant-les amb dades d'altres fonts. Mentre que en el capí-
tol 4 es fa una avaluació de les respostes dels diferents
Centres de Recerca, fent-ne alhora una comparació amb
dades aportades des de diferents fonts.
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FACTURACIÓ 2007
Facturació de les empreses enquestades

Font: Elaboració pròpia segons les dades obtingudes a l'enquesta realitzada.
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Font: Elaboració pròpia segons les dades obtingudes a l'enquesta realitzada.
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Font: Elaboració pròpia segons les dades obtingudes a l'enquesta realitzada.
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Font: Elaboració pròpia segons les dades obtingudes a l'enquesta realitzada.
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CATALUNYA
EN EL CONTEXT
EUROPEU

2
En aquest capítol intentem oferir una descripció de l'en-

torn econòmic de Catalunya per mitjà d'uns indicadors eco-
nòmics de rellevant importància. 

Aquests indicadors resumeixen els diferents aspectes de
l'economia catalana i permeten enfocar el tipus d'entorn que
acull totes les empreses que operen a Catalunya. 

La nostra estratègia no és tan sols oferir una col·lecció
de dades actuals, sinó també unes sèries històriques que
permetin seguir l'evolució temporal d'aquest entorn. 

2.1. 

Posicionament de Catalunya en el context europeu
en relació amb el seu Producte Interior Brut

La posició de Catalunya dins de l'Estat és relativament
estable des de fa 30 anys. L'activitat econòmica de Catalunya
(mesurada pel seu Producte Interior Brut, PIB) contribueix al
18-19% del PIB d'Espanya i Barcelona (amb la seva àrea)
concorre a formar el 14% del PIB de tot Espanya.

L'estabilitat de la posició de Catalunya coincideix també
amb una relativa estabilitat d'altres comunitats, mentre que
hi ha casos particulars com el País Basc (la seva quota s'ha
reduït) i la Comunitat de Madrid, la participació de la qual al
PIB espanyol va pujar de manera relativament important
(Taula 2.1). 

Encara que tots dos moviments van ser relativament dis-
juntius en el període 1997-2000, l'evolució de les taxes de
creixement anuals de l'economia catalana reflecteix molt la
tendència estatal. En el cas d'Espanya, la taxa de creixe-
ment de l'economia catalana s'ha trobat per sobre del
mateix valor de la UE i de la zona euro (Gràfic 2.1). Aquest
moviment ha permès a Catalunya seguir un important pro-
cés de convergència en termes de PIB per càpita cap al
terme mitjà dels altres països de la Unió Europea (Gràfic 2.2)
i sempre per sobre del terme mitjà d'Espanya.
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2 CATALUNYA 
EN EL CONTEXT
EUROPEU 

2.2.

Competitivitat de Catalunya

Un altre indicador molt important del tipus de teixit indus-
trial d'un territori com Catalunya és el grau d'obertura de l'eco-
nomia; una economia que registra fluxos importants d'inter-

canvis internacionals, sobretot d'exportacions. Pel que fa a
importacions, és considerada una economia competitiva, en
què les seves empreses disposen de sistemes de producció i
de comercialització capaços de penetrar en els mercats
estrangers sent més eficients que la competència en les fases
de producció i comercialització. 
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A continuació, analitzarem la composició dels fluxos
d'intercanvi a l'entrada i a la sortida de Catalunya i els
compararem amb els mateixos valors per a Espanya
(Taules 2.2 i 2.3). 

La contribució de Catalunya a la balança comercial
d'Espanya ha anat variant des de 1993. El volum de partici-
pació de les seves importacions sempre ha estat més gran
que la de les seves exportacions.
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ACC1Ó

ANY TOTAL

Exportacions

prod. industr.

90,2

90,5

91,3

91,1

90,7

90,2

89,8

91,6

91,3

89,4

89,5

89,2

88,1

88,1

12,7

12,1

12,1

12,3

12,3

11,1

11,1

11,1

11,5

11,4

11,5

11,5

11,2

11,0

41,9

44,1

44,6

43,8

43,7

43,2

43,7

46,2

45,0

43,4

44,2

43,1

42,9

45,0

17,9

16,7

16,1

15,7

15,3

16,6

16,6

14,9

14,9

14,9

14,5

14,6

14,0

12,8

17,7

17,6

18,5

19,2

19,4

19,3

18,3

19,5

19,8

19,7

19,3

20,0

20,0

19,2

Export. nivell

tecnol. alt

Export. nivell

tecnol. mitjà alt

Export. nivell

tecnol. mitjà baix

Export. nivell

tecnol. baix

Catalunya

Catalunya com a percentatge d'Espanya

ANY TOTAL

Exportacions

prod. industr.

26,4

26,4

27,6

28,3

28,1

28,8

28,1

28,6

29,9

29,7

28,9

28,5

29,1

29,1

23,6

25,2

32,8

34,8

34,3

37,9

36,1

39,7

38,4

38,4

36,9

34,6

38,8

43,0

30,3

30,2

30,7

31,2

31,6

31,0

29,6

30,6

32,4

31,9

30,7

31,1

32,6

32,3

17,1

16,4

17,4

17,9

16,8
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18,2

17,8

19,4

19,8

19,3

18,7

17,7

18,1

29,7

28,7

29,3

30,1

30,0

30,2

30,9

30,6

30,8

30,1

30,4

29,9

29,5

29,4

Export. nivell

tecnol. alt

Export. nivell

tecnol. mitjà alt

Export. nivell

tecnol. mitjà baix

Export. nivell

tecnol. baix

EXPORTACIONS AMB CONTINGUT TECNOLÒGIC

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

18.333,4

22.209,1

25.703,1

27.403,5

31.982,5

36.203,7

40.316,5

48.761,7

50.497,9

51.891,8

54.344,7

60.731

67.813,3

74.815,7

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l'IDESCAT. Unitats: columna Total: milions d'euros, la resta: percentatge.
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24,6

24,9
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26,6
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27,3

26,9

27,5
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Font: elaboració pròpia a partir de dades de l'IDESCAT.  Unitats: percentatges.

TAULA 2.2.

2. Vlaams Gewest (Bèlgica), Région Wallonne (Bèlgica), Baden-
Württemeberg (Alemanya), Lombardia (Itàlia), East-Midland (Regne

Unit),  Wales (Regne Unit), Rhône-Alpes (França), Poitou-Charentes
(França) i Languedoc-Roussillon (França).
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2 CATALUNYA 
EN EL CONTEXT
EUROPEU 

L'any 2006, Catalunya va exportar béns i serveis per un
valor corresponent al 27,7% de totes les exportacions espan-
yoles, mentre que va importar el 30,1% de totes les importa-
cions espanyoles. Ambdós indicadors han anat pujant al vol-
tant de tres punts percentuals des de 1993 fins a avui. Això
indica clarament que Catalunya ha anat prenent importància
en els patrons espanyols d'intercanvi comercial. La gairebé
totalitat de les importacions i les exportacions catalanes deri-
ven de productes industrials, l'aportació principal dels quals
prové dels béns amb un nivell de tecnologia mitjana-alta.
Encara comparant la composició de les exportacions catala-
nes amb les d'Espanya, apareix que Catalunya és exportado-

ra neta de béns a un elevat nivell tecnològic (el 43% el 2006)
els quals superen de molt el valor dels béns amb tecnologia
mitjana alta (el 32,3%, el 2006). A més, mirant la composició
de les exportacions catalanes resulta que l'aportació del sec-
tor intensiu en tecnologia compta poc més del 10% del total
de les exportacions. La interpretació d'aquest resultat és rela-
tivament evident: gairebé la meitat de les exportacions de béns
amb un alt contingut tecnològic s'origina a Catalunya.
Indirectament, es dedueix que les empreses catalanes en sec-
tors de tecnologia elevada mostren una competitivitat particu-
lar entre aquestes empreses, molt major que la de les altres
comunitats espanyoles. A més, és important destacar que
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Importacions
prod. industr.

90,2

90,5

91,3

91,1

90,7

90,2

89,8

91,6

91,3

89,4

89,5

89,2

88,1

88,1

12,7

12,1

12,1

12,3

12,3

11,1

11,1

11,1

11,5

11,4

11,5

11,5

11,2

11,0

41,9

44,1

44,6

43,8

43,7

43,2

43,7

46,2

45,0

43,4

44,2

43,1

42,9

45,0

17,9

16,7

16,1

15,7

15,3

16,6

16,6

14,9

14,9

14,9

14,5

14,6

14,0

12,8

17,7

17,6

18,5

19,2

19,4

19,3

18,3

19,5

19,8

19,7

19,3

20,0

20,0

19,2

Import. nivell
tecnol. alt

Import. nivell
tecnol. mitjà alt

Import. nivell
tecnol. mitjà baix

Import. nivell
tecnol. baix

Catalunya

Catalunya com a percentatge d'Espanya

ANY

31,2

31,3

30,8

30,9

31,4

30,8

30,5

30,1

30,6

30,7

30,8

31,8

31,5

31,7

31,0

28,9

28,7

29,9

29,7

26,1

23,8

24,3

29,1

29,7

28,9

34,4

30,8

29,8

32,9

33,6

31,9

31,3

31,9

31,1

31,3

30,8

30,7

31,2

32,0

32,9

32,9

34,6

27,2

27,7

28,0

28.9

29,6

31,3

31,1

29,2

28,4

28,0

28,0

27,5

28,4

26,4

32,3

31,9

32,4

32,5

33,2

33,3

33,4

33,7

33,1

32,4

31,7

31,8

31,5

31,1

Total
(milions d'e)

Importacions
prod. industr.

Import. nivell
tecnol. alt

Import. nivell
tecnol. mitjà alt

Import. nivell
tecnol. mitjà baix

Import. nivell
tecnol. baix

Total
(milions d'e)

IMPORTACIONS AMB CONTINGUT TECNOLÒGIC

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

18.333,4

22.209,1

25.703,1

27.403,5

31.982,5

36.203,7

40.316,5

48.761,7

50.497,9

51.891,8

54.344,7

60.731

67.813,3

74.815,7

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l'IDESCAT. Unitats: columna Total: milions d'euros, la resta: percentatge.

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

28,8

29,1

29,1

29,4

29,6

29,2

28,8

29,0

29,5

29,2

29,1

30,3

30,0

30,1

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l'IDESCAT. Unitats: percentatges

TAULA 2.3.
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aquesta tendència, que va començar el 2005, s'ha anat refor-
çant al llarg del temps. Pel que fa a les importacions, la posició
de Catalunya enfront de la resta d'Espanya està relativament
ben equilibrada: totes les categories de béns presentades a la
taula 2.3 participen en la mateixa mesura del volum total de les
importacions espanyoles.

Un altre indicador molt important de la qualitat de l'entorn
econòmic en el qual actuen les empreses catalanes són les
inversions estrangeres directes cap a Catalunya, quan es con-
sidera la localització d'empreses estrangeres en el territori
català; i des de Catalunya, quan s'estudia el procés de deslo-
calització d'empreses catalanes fora de Catalunya.

La taula 2.4 indica, en general, que el total de fluxos d'in-
versió estrangera a Catalunya (com a percentatge d'Espanya)
és molt volàtil. El 2008, es van registrar uns valors els quals cal

remuntar-nos al 2006 per veure les mateixes xifres (25-26%) i
que són més que representatius d'un renovat atractiu de
Catalunya després uns quants anys d'inversions més reduïdes
(al voltant de 15-20%). Els sectors actualment més atractius
(pel que fa a la resta d'Espanya) per a les empreses estrange-
res són el tèxtil i el químic. També té un interès particular el sec-
tor de l'hostaleria, mentre el sector de l'alimentació segueix a
nivells relativament baixos, si el comparem amb el comença-
ment dels anys noranta. En aquest sentit, Catalunya es pot
considerar com la destinació preferent de moltes empreses
estrangeres.

L'atractiu territorial d'aquests sectors es pot associar direc-
tament a factors que donen competitivitat regional. Amb això,
els patrons de les inversions estrangeres directes des de
Catalunya (Taula 2.4) reflecteixen la mateixa tendència. Les
empreses catalanes que inverteixen a l'estranger (per penetrar
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ANY

Ind. t xtil i
de la confecci

39,7

66,2

66,8

69,7

44,4

95,1

72,0

79,8

85,9

95,1

70,6

80,8

70,6

56,5

39,7

44,5

10,0

79,3

52,0

56,2

18,6

16,8

81,9

53,8

46,3

39,5

25,7

33,9

28,0

13,7

64,5

54,0

5,5

48,3

43,3

34,6

2,4

15,5

40,6

10,6

33,9

1,5

19,1

7,3

2,0

7,8

0,8

12,8

25,5

16,3

12,8

4,9

9,5

17,5

5,2

19,5

7,0

8,9

35,7

18,2

Ind. qu mica i transf.
cautx  i pl stics Hoteleria

Transports i
comunicacions

Mediaci  financera,
banca i assegurances

Inversions cap a Catalunya

Total
(milions d’e)

Alimentaci ,
begudes i tabac

30,8

17,2

54,8

29,3

51,9

5,7

69,4

47,2

26,6

63,2

19,8

25,4

%

22,5

26,0

25,9

22,3

17,7

10,5

21,5

18,4

13,5

17,3

16,1

25,9

ANY

Ind. t xtil i
de la confecci

75,6

10,6

44,4

68,0

36,8

92,7

94,4

98,8

99,1

93,7

92,4

87,1

70,6

56,5

39,7

44,5

10,0

79,3

52,0

56,2

18,6

16,8

81,9

53,8

4,9

34,6

63,3

45,2

72,3

68,1

49,6

38,1

68,1

4,3

22,4

61,0

1,4

22,9

1,0

14,3

8,6

47,4

22,0

5,9

42,7

54,5

31,0

13,7

0,9

0,7

0,3

0,7

0,9

0,8

0,2

1,9

1,3

4,8

4,4

4,6

Ind. qu mica i transf.
cautx  i pl stics Hoteleria

Transports i
comunicacions

Mediaci  financera,
banca i assegurances

Inversions directes estrangeres a l'exterior des de Catalunya com a percentatge d'Espanya

Total
(milions d’e)

Alimentaci ,
begudes i tabac

21,4

74,3

17,0

29,4

22,1

27,5

67,7

35,3

31,8

12,8

8,2

30,5

%

9,1

7,9

10,1

11,5

10,9

12,6

8,5

10,9

23,7

13,6

9,5

8,8

INVERSIONS DIRECTES ESTRANGERES DES DE L'EXTERIOR A CATALUNYA COM A PERCENTATGE D'ESPANYA

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

1.215

1.426

1.504

1.969

1.889

2.734

3.336

2.138

1.305

1.528

2.211

2.571

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l'IDESCAT

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

548

378

957

1.576

4.715

6.237

2.290

2.894

4.646

5.102

2.848

5.058

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l'IDESCAT.
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en mercats nous o adquirir avantatges productius localitzats)
es concentren preferentment en els sectors anteriorment
esmentats. Si comparem en la seva totalitat les inversions
directes des de Catalunya amb la resta d'Espanya, apareix
molt clarament que Catalunya no és líder pel que fa a esdeve-
nir un pol d'inversions cap a l'estranger. Al llarg d'aquests anys,
els valors s'han apropat  al 10-15% com a mitjana contra un
20-30% de les inversions d'entrada a Catalunya.

2.3. 

La població activa

Un altre element important de l'estructura econòmica de
Catalunya és l'evolució de l'estructura de la població i, amb
això, de la població activa. Mirant les estadístiques des de
2001, la població activa ha pujat al voltant d'un 25% després
de set anys. Com en gairebé tots els altres països de la Unió
Europea, s'ha registrat un increment bastant important de la
proporció de treballadors amb més de 45 anys i una reducció
a l'entrada dels treballadors amb menys de 24 anys. Encara un
resultat important que sorgeix alhora en la composició de la
població activa a Catalunya i en la composició de Catalunya
pel que fa a Espanya, és la pujada de la proporció de treballa-
dors en la franja d'edat entre 35 i 44 anys (Taula 2.5). La taula
2.6 també compara l'evolució de la població activa de
Catalunya en dues èpoques distintes: 1990-1995 i 1995-2004.
Novament, es dóna que Catalunya comparteix la dinàmica de

l'evolució de la població activa amb la resta d'Espanya. Per
quin motiu es produeix aquesta tendència? Segurament, una
part important de l'augment de la població activa es deu a la
nombrosa entrada d'immigrants que s'ha registrat a
Catalunya, de la mateixa manera que ho ha fet a tot Espanya
(Taula 2.7). Per tenir una mesura general de la dimensió d'a-
quest efecte potser és suficient pensar que la taxa de creixe-
ment anual de la immigració entre els anys 1995-2004 ha fre-
gat el 38% a Catalunya, xifra que es troba en consonància amb
la mitjana espanyola. Com que el tema de la immigració resul-
ta ser una qüestió molt rellevant, en el capítol 5 el tractarem de
manera més extensiva. 

La variació de la població activa comporta també una muta-
ció de la composició de la força de treball. La taula 2.8 indica
com la pujada del nombre de treballadors ha generat progres-
sivament una taxa d'incorporació de treballadors en la indústria
i en els serveis del voltant del 4% anual en els darrers deu anys. 

Encara més: analitzant amb més profunditat la incorpora-
ció de nous treballadors a Catalunya pel que fa a Espanya i una
mostra de regions europees, Catalunya destaca molt per la
pujada espectacular de la taxa de creixement de la incorpora-
ció de treballadors en els sectors de serveis de mitjana i alta
tecnologies (Gràfics 2.3 i 2.4) i amb això es fomenta el procés
de convergència cap a la mitjana europea. Al mateix temps,
resulta que l'evolució de la incorporació de treballadors de sec-
tors de mitjana i alta tecnologia a la indústria segueix el procés
comú dels altres components de la mostra (vegeu el Gràfic 2.4)
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ANY

(% sobre el total)

16 a 24 anys

(% sobre el total)

25 a 34 anys

(% sobre el total)

35 a 44 anys

(% sobre el total)

45 a 54 anys

(% sobre el total)

55 anys i m s

Catalunya

Total (milers de

persones)

3.092,8

3.179,3

3.339,5

3.440

3.537,1

3.660,3

Inversions directes estrangeres a l'exterior des de Catalunya com a percentatge d'Espanya

14,4

13,4

12,4

11,9

11,6

10,9

30,4

30,4

30,2

30,3

29,8

29,6

25,7

26,1

26,2

26,6

26,6

26,9

19,3

19,8

20,1

20,2

20,3

20,6

10,2

10,3

11,1

11,0

11,7

12,1

Poblaci  activa*

ANY

Total

16 a 24 anys

Total

25 a 34 anys

Total

35 a 44 anys

Total

45 a 54 anys

Total

55 anys i m sTotal

17,1

16,9

17,1

17,0

16,9

17,0

16,9

18,3

17,6

17,0

17,0

16,4

16,2

16,2

17,0

16,7

16,8

16,8

16,7

16,7

16,7

16,4

16,3

16,4

16,5

16,5

16,6

16,7

17,4

17,5

17,8

17,5

17,3

17,2

16,9

17,5

17,5

18,8

18,4

18,6

19,0

18,9

POBLACIÓ ACTIVA I TAXA D'ACTIVITAT

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l'IDESCAT.

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007
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però amb uns resultats parcialment apreciables i destacables
en els anys des de 2000 fins a 2004. 

Al resultat important de la variació de la incorporació de tre-
balladors en el sector de serveis altament tecnològics l'acom-
panya una pujada tan important (o major) de la incorporació de
recursos humans en ciència i tecnologia (Gràfic 2.5), gràcies a
la qual la posició de Catalunya es consolida entre les regions
més dinàmiques d'Europa. A més, aquest resultat es troba en
un procés de convergència molt ràpid des de 1995, on la seva
evolució es destaca molt marcadament de la resta d'Espanya.
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ACC1Ó

1990 -1995

1,0

0,8

Poblaci  activa*

1995 - 2004

2,9

2,9

Edat: 15 - 34

1990 -1995

1,0

1,5

1995 - 2004

2,2

2,1

MITJANA ANUAL DEL CREIXEMENT DE LA POBLACIÓ ACTIVA (%)

Catalunya

Espanya

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l'EUROSTAT

TAULA 2.6.

Espanyols

-2,1

10,7

1990 -  1995

Estrangers

13,9

21,5

1995 - 2004

Espanyols

7,3

9,4

Estrangers

37,8

38,9

MITJANA ANUAL DE LA TAXA DE CREIXEMENT (%) DELS FLUXOS
D'IMMIGRACIÓ ESPANYOLA I ESTRANGERA PROVINENTS DE L'EXTERIOR.

Catalunya

Espanya

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l'INE i l'IDESCAT

TAULA 2.7.

1990 - 1995

-3,9

-3,9

-2,9

Ind stria

1995 - 2004

4,0

4,5

4,6

Serveis

1990 - 1995

1,7

1,1

1,2

1995 - 2004

4,4

5,3

4,6

MITJANA ANUAL DEL PERÍODE DE LA TAXA DE CREIXEMENT (%) EN EL
TREBALL PER SECTOR

Catalunya

C. de Madrid

Espanya

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l'EUROSTAT
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8

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2006

VLAAMS GEWEST
RHÔNE-ALPES

DINAMARCA
LOMBARDIA

BADEN WÜRTTEMBERG
FINLÀNDIA

ESPANYA
EAST MIDLAND

CATALUNYA

2005

TREBALLADORS (%) EN SECTORS INDUSTRIALS D'ALTA I MITJANA TECNOLOGIA

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l'EUROSTAT

GRÀFIC 2.3.
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5

2,5

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2006

VLAAMS GEWEST
RHÔNE-ALPES

DINAMARCA
LOMBARDIA

BADEN WÜRTTEMBERG
FINLÀNDIA

ESPANYA
EAST MIDLAND

CATALUNYA

2005

TREBALLADORS (%) EN SECTORS DE SERVEIS D'ALTA I MITJANA TECNOLOGIA

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l'EUROSTAT

GRÀFIC 2.4.
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3
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 20062005

RECURSOS HUMANS EN CIÈNCIA I TECNOLOGIA

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l'EUROSTAT. Unitats: en percentatge sobre la població activa.
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2.4.  

Mesurament de la innovació

Fins fa uns anys, el procés de la innovació s'entenia com
un model lineal: recerca, invenció, innovació i difusió. Aquesta
linealitat tenia l'avantatge que el mesurament de la recerca
podia servir d'aproximació per mesurar la resta d'etapes
(invenció i innovació). Per tant, les mesures utilitzades sovint
han estat els indicadors de l'R+D, de les patents, de les dades
bibliomètriques, etc.

L'evolució de la comprensió del procés de la innovació que
il·lustren les diferents edicions del Manual d'Oslo mostra que la
innovació és molt més que la mera producció de noves tecno-
logies. Per tant, es necessiten altres indicadors per a avaluar
l'output de la innovació, que no es pot reduir a les innovacions
tecnològiques i que és imperfectament amidable per indica-
dors tecnològics.

Una manera més precisa d'avaluar els canvis qualitatius de
les activitats econòmiques consisteix a utilitzar les estadístiques
de la propietat intel·lectual, com ara les patents, els drets d'au-
tor, les marques i els dissenys. En particular, les patents han
estat considerades un dels millors indicadors del producte.

Les empreses assignen recursos per produir innovacions
perquè esperen obtenir beneficis a partir d'aquestes innova-
cions. El valor dels recursos, considerats com els inputs d'in-
novació, ens proporciona certa informació sobre el compor-
tament de les empreses pel que fa a la innovació en sí matei-
xa i sobre els beneficis que n'esperen. Per tant, és molt útil
mesurar els inputs de la innovació per entendre el procés
sencer. Així, és més fàcil obtenir dades quantitatives sobre els
inputs. Aquesta és la raó per la qual en els estudis sobre
R+D, les mesures dels inputs serveixen sovint de substitut de
les mesures de resultats a l'hora d'analitzar la innovació.

La despesa total en R+D a Catalunya es beneficia de la par-
ticipació elevada de les empreses, les despeses de les quals
concorren fins a gairebé un 60 % del total (Taula 2.9). Encara
que segueixi sent un nivell de percentatge particularment elevat,
el mateix valor s'ha anat reduint al llarg del temps per l'expan-
sió de les despeses operades pel sector públic i de l'ensenya-
ment. La imatge que sorgeix des d'aquest quadre és que les
empreses catalanes són particularment actives. Fent una com-
paració entre els valors de Catalunya i Espanya (taula 2.10) es
troba, a més, que el percentatge d'inversió de les empreses
catalanes sobre el conjunt espanyol és més elevat que la quota
de despeses totals d'R+D pel que fa a les despeses totals
d'R+D a Espanya. Aquest resultat indica que l'elevat dinamis-
me del sector empresarial correspon a una certa moderació de
la inversió del sector públic a Catalunya si el comparem amb la
resta d'Espanya. La taula 2.11 presenta un resultat clar: la pro-
porció de la inversió del sector públic a Catalunya pel que fa a
la resta d'Espanya s'ha anat reduint al llarg del temps. La lectu-
ra positiva d'aquesta afirmació és clara: la inversió empresarial,
principal motor de la inversió en R+D, ha crescut d'acord amb
les recomanacions de l'agenda de Lisboa.
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ACC1Ó

Total (milers e)

1.628.004

1.875.855

2.106.870

2.302.349

Despesa

total sectors

28,1

30,5

32,1

35,5

Empreses

i IPSAL

total sectors

67,2

66,1

64,0

59,7

total sectors

4,7

3,4

3,9

4,8

Catalunya

Adm. p b. i

enseny. sup. Estranger

Total

22,6

23,6

22,8

22,6

Despesa

total sectors

17,0

16,7

15,3

14,6

Empreses

i IPSAL

total sectors

28,6

30,9

30,9

30,7

total sectors

19,0

15,1

13,6

15,4

Catalunya com a percentatge d'Espanya

Adm. p b. i

enseny. sup. Estranger

RECERCA I DESENVOLUPAMENT. DESPESA INTERNA PER ORIGEN
DELS FONS I SECTORS (%)

2002

2003

2004

2005

Font: fins l'any 2005. Elaboració pròpia a partir de dades de l'IDESCAT

2002

2003

2004

2005

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l'IDESCAT
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2.787.332

2.916.821

3.073.661

3.490.488

Despesa en IT

(milions d’e)

39,3

37,1

38,8

36,7

R+D

externa

17,8

24,8

20,6

18

6,2

9,5

3,4

4

Catalunya

R+D

interna

Disseny i

preparatius

Catalunya com a percentatge d'Espanya

Compra

Maquin ria

i equips

23,8

20,4

30,3

31,5

25,1

26,0

24,6

25,6

Despesa en IT

33,2

26,9

22,9

20,7

R+D

externa

47,6

22,6

31,1

21,0

18,0

15,1

67,2

42,2

R+D

interna

Disseny i

preparatius

Compra

Maquin ria

i equips

30,5

41,2

14,4

16,0

DESPESES EN  INNOVACIÓ TECNOLÒGICA (%)

2002

2003

2004

2005

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l'IDESCAT

2002

2003

2004

2005

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l'IDESCAT
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Els capítols de despeses en R+D que no siguin d'em-
preses es refereixen a les despeses de l'Administració
pública i d'ensenyament superior. Les taules 2.10 i 2.11
complementen la informació que s'ha discutit abans i indi-
quen que en els darrers anys s'ha registrat un augment
important del valor de la inversió (pel que fa al PIB regio-
nal) en aquests dos sectors, sobretot en el sector de
l'Administració pública. Aquests resultats es confirmen
també comparant els indicadors que fan referència a
Espanya. Interpretant de manera conjunta la informació
que sorgeix des d'aquestes últimes taules, apareix correc-
tament que el sector públic a Catalunya experimenta un
renovat dinamisme (en termes d'inversió en R+D) però
que en el conjunt d'Espanya, els mateixos sectors en
altres comunitats han crescut més massivament i han
guanyat quotes. 

Aquesta última interpretació té l'aval (encara que par-
cialment) de les dades per comunitats presentades a la
taula 2.12. En aquesta taula es recull la informació que fa
referència a l'any 2006; hi ha diverses comunitats autòno-
mes (com la Comunitat de Madrid, Andalusia i la
Comunitat Valenciana) en les quals el pes conjunt del sec-
tor públic i les universitats és molt important i, en la majo-
ria, supera el del sector empresarial. 

Les dades de l'enquesta també van en aquesta direc-
ció: el percentatge de despeses en innovació està relacio-
nat amb el valor de les despeses d'R+D de les empreses,
tot i que hi ha unes comunitats en què la contribució dels
productes nous (que no són considerats com a innovació)
té un percentatge important. Aquest és el cas de l'Aragó,
Castella i Lleó i Galícia. D'una banda, aquesta tendència
indica molt clarament que les empreses d'aquestes comu-
nitats tenen una concepció de dinamitzar la seva produc-
ció però sense consolidar el seu dinamisme amb una acti-
vitat d'R+D. 

D'altra banda, aquesta informació també permet confirmar
que el mercat rep de manera positiva qualsevol canvi innova-
dor dels productes oferts.

La distribució del personal en R+D entre els diferents
sectors és un altre indicador que fa referència a la reparti-
ció dels recursos en activitats d'R+D. Com es dedueix
dels resultats inclosos a la taula 2.13, a Catalunya (i més
que a la resta d'Espanya) hi ha una forta concentració de
personal amb dedicació a R+D (incloent-hi els investiga-
dors) en el sector de les empreses. D'altra banda, el per-
sonal d'R+D i els investigadors en els sectors d'ensenya-
ments secundari i universitari encara que representin per-
centatges importants, segueixen sempre per sota del valor
mitjà que el total de personal i investigadors en R+D cata-
lans sobre el total d'Espanya.

Finalment, l'últim indicador que considerarem és el
nombre de patents. Com ja es comentava en l'informe de
Busom i altres (2006), Catalunya apareix com una comuni-

tat amb una propensió inferior a patentar les seves innova-
cions a la que seria desitjable. Encara que es tracti d'una
mesura imperfecta, sempre és una manera per amidar
l'output de l'activitat d'R+D. Com es va obtenir per uns
quants indicadors presentats anteriorment, Catalunya dedi-
ca un esforç important a consagrar recursos cap a sectors
d'elevat contingut tecnològic, per la qual cosa també ha
aconseguit assolir un important nivell de competitivitat inter-
nacional. Com indiquen els gràfics 2.6 i 2.7, si considerem
el nombre de patents per habitant de Catalunya alhora en
els sectors amb alta i mitjana tecnologies i al sector de la
biotecnologia, Catalunya encara es col·loca per sota dels
resultats assolits per les altres regions europees selecciona-
des, tot i que sempre per sobre dels valors d'Espanya en el
seu conjunt. Aquest resultat es pot interpretar de manera
molt lineal: Catalunya segueix un bon camí però necessita
continuar i potenciar encara més la seva activitat d'investi-
gació i de producció de patents en aquests sectors per
convergir cap a la mitjana de les regions capdavanteres
d'Europa. El problema de patentar és un tema molt obert i
de gran importància en la teoria econòmica de la innovació.
Com comenta Scotchmer (2004) en el seu llibre, patentar
resulta ser el mètode més eficaç i útil per aconseguir que
tots els agents involucrats en els processos d'innovació tin-
guin els incentius justos per ocupar el màxim esforç en
aquesta activitat.
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TOTAL

Despeses en

innovaci  (%) *

% Xifres de negoci

en produc. nous *% PIB

0,90

0,88

0,90

0,29

0,65

0,80

0,97

0,47

1,43

0,96

0,73

0,90

1,98

0,78

1,92

1,60

1,06

10,3

2,2

1,6

0,6

2,2

0,8

4,3

1,3

22,1

7,7

1,0

3,8

28,9

1,6

2,7

8,1

0,6

11.815

14,4

2,6

1,5

1,0

3,4

0,8

2,1

1,1

15,8

5,5

1,8

3,8

40,4

1,8

1,2

2,0

0,7

1.970

16,1

1,8

2,2

1,1

3,7

1,6

5,6

1,8

18,4

13,9

1,8

5,4

16,6

2,2

2,4

5,1

0,3

3.287

6,43

4,20

1,88

0,85

1,43

0,67

3,39

1,62

21,41

5,02

0,51

5,02

33,91

1,30

2,14

9,42

0,76

100

8,19

21,09

7,02

7,72

5,49

7,55

11,59

6,15

16,05

8,75

4,39

11,03

15,89

6,63

23,84

8,59

10,51

13,26

6,1

2,3

1,3

0,2

1,0

0,5

4,4

1,2

25,9

5,3

0,3

3,0

31,6

1,3

3,3

11,5

0,8

6.557

Empreses Sector p blic Sector p blic

* Des de  l'Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas 2006.

DESPESES EN R+D PER COMUNITATS AUTÒNOMES  (2006) (%)

Andalusia

Aragó

Astúries

Balears

Canàries

Cantàbria

Castella i Lleó

Castella - La Manxa

Catalunya

Comunitat Valenciana

Extremadura

Galícia

Comunitat de Madrid

Múrcia

Navarra

País Basc

La Rioja

TOTAL (milions d’e)

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l'INE
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Personal d’R+D

total sec. (milers)

28.038

33.410

36.634

37.862

40.867

43.037

Personal R+D

Adm. p blica

Personal R+D

enseny. superior

Personal R+D

empr. i IPSAL

Investigadors R+D

total sec. (milers)

Investigadors R+D

enseny. superior

Investigadors R+D

empr. i IPSAL

Investigadors R+D

Adm. p blica

10

11

11

14

14

15

31

35

33

33

33

32

58

54

57

53

53

53

15.404

18.386

20.747

22.240

24.477

25.063

12

14

14

17

15

16

45

48

43

44

43

42

42

38

43

39

42

41

Catalunya

Catalunya com a  percentatge d'Espanya

Personal d’R+D

total sectors

20,9

22,1

22,6

21,7

21,6

21,4

Personal R+D

Adm. p blica

Personal R+D

enseny. superior

Personal R+D

empr. i IPSAL

Investigadors R+D

total sectors

Investigadors R+D

enseny. superior

Investigadors R+D

empr. i IPSAL

Investigadors R+D

Adm. p blica

12,6

13,9

14,6

16,1

16,0

16,6

16,2

19,4

18,9

18,7

19,1

18,4

28,7

27,7

29,0

26,7

26,0

26,0

18,5

19,9

20,5

20,3

21,1

20,4

15,2

16,1

16,8

18,1

18,0

19,2

15,2

18,1

17,5

18,2

18,8

18,0

26,1

25,1

27,4

24,7

25,6

24,4

RECERCA I DESENVOLUPAMENT. PERSONAL EN R+D, PER SECTORS (EN EQUIVALÈNCIA A DEDICACIÓ PLENA)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l'INE

2002

2003

2004

2005

2006

2007
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En vista dels gràfics anteriors, cal apuntar que la davalla-
da en el nombre de patents per cada 1.000 habitants en el
període 2002-2003 es deu a un canvi metodològic en el
tractament de les dades per part de l'EUROSTAT.

2.5. 

Conclusions

En aquest capítol hem ofert uns quants indicadors esta-
dístics per fer una pinzellada de la situació actual de
Catalunya i la seva evolució en els últims anys en relació a
una mostra de comunitats de la Unió Europea i Espanya. 

Les dades indiquen molt clarament que Catalunya
segueix tenint un paper i un pes rellevant a Espanya. És una
regió molt dinàmica amb un esperit molt obert cap als pro-
cessos d'internacionalització. D'altra banda, l'entorn empre-
sarial és molt dinàmic i la contribució de les empreses als
processos d'inversió en R+D té una gran importància. Amb
això, Catalunya pot desenvolupar un esforç rellevant per
poder trobar resultats comparables a les regions capdavan-
teres de la Unió Europea. De fet, els indicadors que fan refe-
rència als sectors amb un contingut tecnològic mitjà-alt
col·loquen Catalunya a l'alçada de moltes altres regions
europees i per sobre de l'Estat espanyol en moltes ocasions. 

No obstant això, encara continuen havent-hi certs punts
en què caldria continuar treballant, tal com mostren les
dades. Aquests trets s'estan intentant corregir amb certes
polítiques públiques dutes a terme per institucions com ara
ACC1Ó.
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La Innovació en empreses (que inclou activitats d'R+D)
és un indicador clau per avaluar la competitivitat d'una regió
i d'un país. En aquest sentit, estratègies polítiques com
l'Agenda de Lisboa (2000) aposten clarament per impulsar la
Innovació a les empreses i augmentar la seva participació en
l'R+D pública. 

Aquest capítol no només analitza la seva activitat en
R+D, la seva gestió i les seves propostes per impulsar-hi
més activitat en R+D, sinó que analitza tendències, activitats
de col·laboració, estructures i barreres per aquelles empre-
ses que no fan R+D, però que veurien viable fer-ne. 

D'acord amb allò que s'ha comentat a l'inici del present
estudi, les dades que es mostren en aquest capítol corres-
ponen als resultats obtinguts d'una mostra d'empreses que
realitzen tasques d'R+D.
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3.1. 

Despesa en R+D i Innovació 

Tal com s'ha estudiat en el capítol anterior, les estadístiques
nacionals i europees acostumen a valorar la despesa d'R+D en
relació al PIB del país, mentre que estadístiques de l'R+D
empresarial mesuren l'esforç en la facturació (Gràfic 3.1).

Tal com es pot observar al gràfic 3.1, hi ha una sèrie d'em-
preses -sobretot empreses de base tecnològica- que conside-
ren la major part de la seva activitat R+D però el gruix de les
empreses que fan R+D no inverteixen més d'un 10% de les
seves vendes (facturació) en R+D, en línia amb la tendència
mesurada en estadístiques nacionals i europees. 

D'altra banda, algunes enquestes estan introduint la
mesura de l'EBITDA3 i la seva relació amb la despesa en
R+D. En aquest estudi no es presenta cap anàlisi gràfica de
l'EBITDA i la despesa d'R+D en no haver-ne obtingut prou
valors (en nombre) per poder avaluar de forma qualitativa la
relació entre EBITDA i despesa en R+D, però les dades
aportades permeten deduir que, a priori, no hi ha una corre-
lació important entre l'EBITDA i despesa en R+D.

3.1.1. Talent i innovació

Un dels retorns intangibles de les activitats catalanes
d'R+D i innovació és l'atracció i la retenció de talent a les
empreses, clau per mantenir-se competitius. Per això es
mesura com un indicador clau en innovació el personal dedi-
cat a activitats d'R+D i innovació. Per la majoria d'empreses
catalanes que realitzen activitats d'R+D, els recursos desti-
nats a personal d'R+D són la principal despesa. Per avaluar-
la, el gràfic 3.2 mostra el percentatge de despesa en perso-
nal d'R+D sobre el total de les despeses en R+D.

D'altra banda, al gràfic 3.3 es detalla el nombre d'empre-
ses amb Departament específic d'R+D.

Malgrat que la majoria d'empreses que han participat a
l'estudi han sol·licitat ajuts, en el gràfic 3.3 es pot veure que la
majoria no disposa d'un Departament d'R+D, tot i que el per-
centatge és força proper.

Per tant, encara que el nombre d'investigadors en empre-
ses catalanes creix (Gràfic 3.4), l'enquesta realitzada per
aquest estudi permet deduir que no sempre l'increment de
personal d'R+D en una empresa va lligat a la creació d'un
departament específic (Gràfic 3.3).

Enquestes europees com 'European Industrial R&D
Scoreborad' han trobat correlacions entre la grandària de
l'empresa i la seva inversió relativa en R+D. Contràriament a
aquestes conclusions, a les empreses catalanes que han
participat a l'enquesta no es poden fer correlacions directes
amb el tant per cent de despesa en R+D sobre les vendes i
la dimensió de la plantilla, tal com demostra el gràfic 3.5.
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Com podem veure, tant empreses petites com empreses
grans poden tenir una relació important de la seva despesa en
R+D sobre vendes, i a l'inrevés. Aquest resultat permet conclou-
re que empreses de base tecnològica poden ser petites. Aquest
resultat també té rellevància per analitzar la gestió de la formació,
aspecte àmpliament debatut a l'anàlisi DELPHI. Empreses peti-
tes arriben a invertir fins a un 60% de la seva despesa en activi-
tats d'R+D i innovació i sovint no tenen prou estructura per fer
les activitats d'innovació que se'n derivarien per posicionar-se
adequadament amb les seves novetats al mercat. 

3.2.

Col·laboracions externes

Si volem conèixer millor les empreses catalanes que fan
R+D, hem de conèixer en detall la seva forma de gestionar
aquesta activitat d'R+D, per després definir mesures de
suport segons aquestes actuacions. 

En un entorn cada cop més competitiu on la informació ja
no és un actiu tan diferenciador com fa uns anys, les empre-
ses s'estan agrupant cada dia més per fer activitats d'R+D
conjunta (vegeu Gràfic 3.6). Iniciatives com el programa CENIT
o Ajuts per a la realització de projectes col·laboratius de recer-
ca i desenvolupament destinats a crear nuclis d'innovació (els
anomenats MicroCenits) d'ACC1Ó poden haver impulsat
aquesta tendència. Així, a la darrera convocatòria del progra-
ma anterior, s'han creat 6 nuclis de cooperació en R+D entre
empreses catalanes i agents del món de la recerca i el conei-
xement. Cal remarcar que aquests projectes, amb una dotació
global de més de 6 milions d'euros, liderats principalment per
pimes, permetran situar Catalunya en posicions punteres en
camps de recerca aplicada.

L'activitat d'R+D que subcontracten les empreses que
han participat a l'enquesta, es centra sobretot en Centres
tecnològics i Universitats (vegeu Gràfic 3.7).
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3. EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) -
indicador econòmic que representa el marge brut de l'explotació.
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Com s'ha indicat al capítol 1, a les primeres versions dels
Manuals d'R+D, la despesa en R+D subcontractada era un
indicador clau per mesurar l'activitat d'R+D a l'àmbit empre-
sarial. No obstant això, moltes de les empreses que indiquen
fer activitats d'R+D (+ innovació), no arriben a subcontractar
ni un 10% de la seva despesa d'R+D i innovació (Gràfic 3.8).

El gràfic mostra que de 57 empreses que han respòs
aquesta pregunta, més del 80% no subcontracten més del
30% de l'R+D. També es pot veure que 15 empreses no
subcontracten cap despesa d'R+D.

Malgrat que moltes empreses no subcontracten un %
rellevant de la seva R+D, es pot veure que hi ha una propor-
ció considerable d'empreses que subcontracten més del 10
% de la seva despesa d'R+D.

3.3. 

Ajuts

Els Ajuts per a activitats d'R+D i innovació tenen com a
objectiu donar suport a les entitats per finançar una activitat
que té un retorn a mig-llarg termini però que es considera
clau per a la competitivitat regional. 

Consultades si demanen ajuts, un percentatge conside-
rable (38%) de les empreses que fan R+D han indicat que
no en demanen cap (Gràfic 3.9). No obstant això, el 62%
d'aquestes empreses sí que declaren demanar ajuts per a
l'R+D.

D'altra banda, les empreses que sol·liciten ajuts han indi-
cat una proporció lineal d'intensitat dels ajuts públics en la
seva despesa d'R+D (Gràfic 3.10). 

3.4.

Característiques de les empreses innovadores

Tot seguit, s'analitza més en detall tot el procés de ges-
tació de la innovació, per després analitzar les activitats en
innovació de producte i de procés. 

3.4.1. Motivacions per innovar

Hi ha una sèrie de motivacions que impulsen cada cop
a més empreses a iniciar activitats d'R+D i innovació.
Aquesta tendència ve motivada per diversos factors. A
l'enquesta, les empreses han donat cinc motivacions prin-
cipals (Gràfic 3.11) que il·lustren una tendència macroeco-
nòmica: la creixent globalització del coneixement i de l'o-
ferta tecnològica.

El 42% que han indicat com a motivació el fet d'antici-
par-se a noves exigències i tendències del mercat és un per-
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centatge rellevant; són empreses que demostren conèixer
els requisits intrínsecs d'una gestió corporativa de l'R+D que
requereix d'un coneixement ampli i continu sobre l'estat de
les tecnologies, els processos i les lleis.

La innovació és un procés dinàmic que requereix d'un
esforç continu a nivell de cada organització; empreses dels
sectors industrials i tecnològic competeixen cada cop més
en la gestió interna d'aquesta informació emergent. 

En aquesta línia, s'ha demanat a les empreses que ava-
luïn la tendència de la importància de l'R+D i innovació al seu
sector (Gràfic 3.12). 

Les empreses que sol·liciten ajuts han indicat una pro-
porció lineal de respostes pel que respecta a la intensitat
dels ajuts en la seva despesa d'R+D (Gràfic 3.13).

Consultades pel que fa al desglossament en activitats en
R+D i innovació, les empreses han mostrat invertir de forma
força proporcional en els tres àmbits (Gràfic 3.14). Per asse-
gurar-se que aquest concepte s'hagi contestat amb el màxim
de rigor, s'ha proporcionat una definició sobre recerca bàsica
i aplicada a l'enquesta (vegeu pàgina 121, Annex 1). 
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3.4.2. Innovació de procés i de producte

Entrant més en detall a nivell d'innovació de producte i
de procés, la gestió del coneixement i el desenvolupament
de noves aplicacions han estat les principals activitats
(Gràfic 3.15).

Al recent estudi d'ACC1Ó: “Informe Anual de l'R+D i la
Innovació a Catalunya 2008”, ACC1Ó ha analitzat les acti-
vitats en innovació a Catalunya arran de la despesa (Gràfic
3.16).

3.4.3. Gestió de la Innovació

Per aprofitar el millor possible tots els esforços en
Recerca, Desenvolupament i innovació, els organismes de
suport estan donant suport a mesures per gestionar l'activi-
tat d'innovació a l'entorn empresarial. 

Preguntades sobre la seva activitat en vigilància tecnològi-
ca, projectes interns de millora i diagnòstics interns d'innova-
ció, les empreses que han declarat fer activitats d'R+D i inno-
vació han indicat una important activitat en la Gestió de l'R+D
i s'entreveu un important potencial de creixement per adaptar-
les millor als canvis inherents a la innovació (Gràfic 3.17). 

3.5. 

Estructura empresarial i innovació

L'estructura empresarial és un dels aspectes clau en
enquestes de Recerca, Desenvolupament i Innovació, per
poder entendre millor com orientar els esforços i detectar millor
els diferents potencials. Per estructura empresarial no entenem
només la mida d'una empresa i la seva plantilla, sinó també si
té empreses participades en altres regions, si pertany a un
grup internacional o si és part d'una xarxa. 

3.5.1. Grandària de l'empresa

Així com l'enquesta europea Community Innovation
Survey, versió 44, ha detectat una correlació directa entre
grandària de l'empresa i activitat innovadora (Gràfic 3.18),  l'en-
questa feta per aquest estudi no ha pogut establir aquesta
correlació, per manca de resultats en aquest aspecte.

Les empreses que han declarat fer R+D i que compten
amb un departament d'R+D, tenen relativament poc perso-
nal d'R+D als seus departaments (Gràfic 3.19). Així, el 70%
de les empreses han declarat comptar amb menys de 10
persones al seu departament d'R+D.
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GRÀFIC 3.15.

Font: Elaboració pròpia segons les dades obtingudes a l'enquesta realitzada
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3.5.2. Estructura internacional i xarxes

Pel que fa a empreses amb estructura internacional,
s'han vist sobretot els dos casos següents:

- Empresa catalana pertanyent a un grup internacional
(sovint sol gestionar l'R+D de forma corporativa).

- Empresa catalana que té empreses participades en
altres països i gestiona la seva activitat d'R+D i innova-
ció entre diverses empreses.

Un 9,3% de les empreses han declarat pertànyer a un
grup internacional, i un 27,5% de les empreses tenen
empreses participades en altres països. Aquesta enquesta
no ha permès analitzar en prou detall l'activitat d'R+D i inno-
vació en empreses amb seus socials a altres països, però sí
que ha avaluat la participació de les empreses en associa-
cions i clústers (Gràfic 3.20). 

3.5.3. Protecció dels resultats de la innovació

La protecció dels resultats de la innovació és també clau
per a la competitivitat de les empreses, tal com demostren
exemples reeixits com ara Coca Cola o Nestlé. No obstant
això, la participació de les empreses en programes d'ajuts
públics, així com l'interès d'investigadors (adscrits a
Universitats i Centres d'R+D que són subcontractats per les
empreses o col·laboren amb elles en xarxes) per disseminar
els resultats de la recerca fa que la protecció de resultats
s'hagi de veure com un pas clau en la gestió de la innovació
a nivell empresarial.
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4. Descriu l'activitat en R+D i innovació, incloent despeses en R+D,
en formació i en gestió de la propietat intel·lectual, utilitzant com a

sistema de referència el Manual d'Oslo, versió II. 
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La UE continua estant a la cua en indicadors relacionats
amb la Propietat Intel·lectual (Taula 3.1), en comparació amb
líders de la innovació, com el Japó i els Estats Units. 

Consultades per la valorització dels seus actius tangibles
i intangibles, les empreses que fan R+D han indicat que la
gestió de persones i la gestió de la qualitat són valors molt
importants, mentre que la creació de productes i la marca -
conceptes subjectes a una protecció potencial - són poc
importants (Gràfic 3.21).

El 21% de les empreses han declarat haver tret publica-
cions. Consultats per instruments de Propietat Intel·lectual,
es pot veure al Gràfic 3.22 que les patents són l'instrument
més utilitzat, seguit per altres instruments (marques, secrets,
models i copyright). 

3.6. 

Empreses que no tenen activitat d'R+D i innovació

Un 28% de les empreses enquestades han declarat no
fer activitats d'R+D i innovació. Tal  com s'havia comentat
abans, aparentment, aquestes empreses no haurien de ser el
focus d'atenció per avaluar la innovació a l'entorn empresa-
rial a Catalunya. No obstant això, no cal oblidar aquelles
empreses que no inicïen l'activitat d'R+D i innovació perquè
es troben barreres al camí i que dificulten la seva participació
al procés i que tanmateix podrien gaudir millor dels ajuts i
altres instruments que se'ls ofereix. Un 20% d'aquestes
empreses han indicat que veuen viable fer recerca. La princi-
pal barrera per fer recerca és la falta de mitjans (Gràfic 3.23). 

Quan s'ha enquestat el 28% de les empreses que no
fan recerca sobre les motivacions que podrien animar-les a
participar en activitats d'R+D i innovació, un 70% ha res-
post indicant per quines barreres concretes no fan recerca
(Gràfic 3.24). La motivació més alta ha estat un accés més
fàcil als ajuts.

A nivell europeu, el CIS 4 també ha avaluat la propor-
ció dels “no innovadors” (Gràfic 3.25). Es pot veure que,
com a mitjana de la UE, un 54% de les organitzacions
innoven; a Espanya aquest percentage es redueix al 39%.
El fet que a països com Dinamarca el percentatge d'inno-
vadors sigui més del 90% mostra la capacitat que encara
existeix per augmentar l'activitat en innovació a l'àmbit
català.  

L'estudi d'ACC1Ó Informe Anual de l'R+D i la innovació
2008 (Gràfic 3.26) dóna suport a aquesta dada europea. 
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3.7. 

Conclusions sobre la innovació i les empreses

Enquestes empíriques com la present ajuden a conèi-
xer millor les percepcions de les empreses, alhora que, per
a les empreses són un canal de comunicació per expres-
sar la seva visió sobre el sistema públic de suport a la inno-
vació i els agents d'R+D. 

Així, com a principals conclusions d'aquest apartat es
destacarien els següents punts:

- Les empreses dediquen un percentatge important (10%
sobre la facturació) del pressupost a l'R+D.

- El personal dedicat a l'R+D ha crescut durant els últims anys.
- Les empreses tenen un nivell de subcontractació baix en tas-

ques d'R+D: més de la meitat de les empreses han declarat
no subcontractar més del 10% de la seva despesa d'R+D.

- La principal motivació per innovar per a les empreses que
ja fan R+D és anticipar-se a noves exigències i tendències
del mercat.

- Les empreses focalitzen la seva activitat d'R+D en tasques
d'innovació (40%) i desenvolupament (44%). Així, el restant
(16%) es destina a la recerca.

- Un percentatge important (30%) d'empreses amb activitat
d'R+D han implementat un sistema de gestió de l'R+D.

- La vigilància tecnològica, en un 40%, i els projectes interns
de millora, en un 50%, són els procediments de gestió de
la innovació dins de les empreses que fan R+D.

- De les empreses que disposen d'un departament d'R+D,
un 70% té una plantilla de menys de 10 treballadors.

- La principal motivació per a les empreses a iniciar una acti-
vitat d'R+D és l'accés més fàcil als ajuts.

Finalment, cal comentar també que, de les empreses
enquestades, algunes han manifestat l'existència de temes
per millorar, pel que fa a l'actual sistema de suport a l'R+D.
(Gràfic 3.27).

Les empreses sol·liciten informació adequada, assesso-
rament, un accés senzill i amb un mínim de burocràcia, com
a mesures principals per incrementar la seva participació en
iniciatives públiques d'innovació. Per tant, caldria avançar en
aquesta línia per tal de continuar satisfent les necessitats de
les empreses.
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4.1. 

El sistema d'R+D de Catalunya

4.1.1. Descripció del sistema. Agents del sistema
d'R+D català

El sistema de recerca i innovació català està constituït
principalment per les universitats, els centres públics de
recerca de l'administració catalana, els hospitals, els centres
tecnològics, els centres de recerca de l'Estat espanyol
(CSIC) i els departaments d'R+D I INNOVACIÓ del sector
privat. Es tracta d'un sistema constituït per una gran varietat
d'agents, una gran proporció dels quals (els centres de
recerca, els centres tecnològics o els parcs científics i tecno-
lògics), s'han creat en els darrers anys.

En conseqüència, és un sistema “jove” que necessita
consolidar-se en el futur així com fomentar i potenciar les
interaccions entre els diferents actors implicats per treballar
de manera conjunta i d'una manera més eficient i eficaç,
obtenint-se unes majors garanties d'èxit.

La Figura 4.1 que es mostra a continuació presenta l'es-
tructura de la xarxa tecnològica catalana i les relacions entre
els diferents tipus d'agents implicats en aquesta.
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Centre Mediterrani d'Investigacions Marines i Ambientals

Centre Nacional de Mircoelectrònica

Centre d'Estudis Avançats de Blanes

Institut Milà i Fontanals

Institut d'Anàlisi Econòmica

Institut d'Estudis Espacials de Catalunya

Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona

Institut Vila Josep Pasqual de Química i Recerca Ambiental de Barcelona
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Institut de Ciències Materials de Barcelona

Institut de Ciències de la Terra "Jaume Almera"

Institut de Robòtica i Informàtica Industrial

Observatori de l'Ebre (depèn de la URL)

+ 6 centres conjunts amb Centres de Recerca Catalans

- Universitats: el sistema universitari català està integrat
per 12 universitats: 7 de públiques i 5 de privades, una de
les quals és a distància. El total d'estudiants matriculats
és de 227.000 estudiants, 33.000 llicenciats i 1.400 tesis
doctorals anuals. El nombre d'estudiants estrangers que
vénen a estudiar a les universitats catalanes en progra-
mes d'intercanvi és de 7.000 estudiants l'any. Les univer-
sitats tenen uns 1.500 grups de recerca, dels quals uns
900 tenen una activitat de recerca significativa.

La figura 4.2 mostra la distribució en el territori català de
les 12 universitats existents.

- Centres de recerca catalans: actualment, el Departament
d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de
Catalunya compta amb una xarxa de 29 centres de recer-
ca, els quals es distribueixen segons les àrees de coneixe-
ment següents:

• Ciències
• Enginyeries
• Ciències de la Salut i la Vida
• Ciències Socials i Humanitats

La majoria dels centres de recerca actuals s'han creat
ens els darrers deu anys. Des de l'any 2000 s'ha passat de
12 a 29 centres, amb la previsió d'arribar als 50 en els pro-
pers anys amb una aposta clara per aquelles disciplines on

és possible obtenir una notorietat en un temps relativament
curt, entre 5 i 10 anys. Per tant, la seva finalitat és impulsar
la recerca de la qualitat, representant una part important del
talent qualificat (unes 3.000 persones entre investigadors,
personal tècnic i administratiu i doctorands). 

- Centres de recerca estatals (CSIC): la majoria d'aquests
centres han estat creats fa molts anys. En la Taula 4.1 es
pot veure la distribució dels centres del CSIC pel territori
espanyol així com el llistat dels centres ubicats a Catalunya
(un total de 21 centres). El personal dels centres del CSIC
catalans suposa el 10% del total estatal i el pressupost
anual que s'estima (el CSIC no dóna dades desagregades
per autonomia) que es destina a Catalunya és d'uns 80-
100 M  anuals. Cal destacar que la major part dels centres
del CSIC es troben a Madrid (36%). El CSIC participa en
algun dels consorcis que dirigeixen centres de recerca
catalans i hi ha algun centre mixt.
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- Xarxes de recerca, tecnologia i innovació: són instru-
ments pensats per fomentar el coneixement i la transfe-
rència de tecnologia, controlades i gestionades per
ACC1Ó. Així, abans de la creació de TECNIO, les xarxes
eren:

• XIT: l'objectiu d'aquesta Xarxa d'Innovació Tecnològica
és facilitar la transferència de tecnologia de les universi-
tats cap a les empreses, així com impulsar l'arribada de
les necessitats tecnològiques del sector privat al món de
la ciència. La Xarxa IT pretén cercar bons proveïdors
d'R+D que ajudin les empreses a desenvolupar els seus
projectes de recerca, potenciant així el mercat de la sub-
contractació d'R+D a Catalunya i incrementant la capa-
citat d'innovació de les empreses. Aquesta Xarxa comp-
ta en l'actualitat amb un total de 80 centres adscrits que
desenvolupen tecnologia en diferents branques. La
Figura 4.3 mostra la distribució de centres de la XIT.

•XCT: la Xarxa de Centres Tecnològics (XCT) és l'agrupació
dels principals centres de suport tecnològic de Catalunya
que proporcionen serveis de recerca i desenvolupament
(R+D) a les empreses dels sectors productius més repre-

sentatius del teixit industrial català. La XCT pretén reforçar,
amb criteris d'excel·lència a nivell nacional i internacional,
els centres tecnològics existents i crear-ne de nous en
sectors estratègics i/o 'sensibles' del teixit industrial cata-
là. La Xarxa de Centres Tecnològics compta amb un total
de 10 centres tecnològics adscrits, que es reparteixen en
el territori d'acord amb la Figura 4.4.

•XTT: la Xarxa de Trampolins Tecnològics; els trampolins
tecnològics són unitats de suport a la creació d'empre-
ses basades en el coneixement o empreses de base
tecnològica. Els trampolins, a banda de captar nous
projectes i assessorar-los per convertir-los en empresa,
inclouen també una sèrie d'iniciatives estructurades per
donar suport empresarial des de les aules tals com: cur-
sos de com crear una empresa pròpia, xerrades d'exa-
lumnes sobre les experiències en la creació d'empreses,
concursos sobre plans de negoci, etc.

•XCDT: Xarxa de Centres de Difusió Tecnològica; aquesta
xarxa ha de permetre superar el dèficit d'infraestructures
tecnològiques i avançar en l'articulació del Sistema Català
d'Innovació. L'existència d'un entorn amb diferents tipolo-
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gies de centres de recerca i tecnologia fa necessària la
creació d'un Registre de Centres de Difusió Tecnològica,
que permeti un coneixement real i una ordenació del sis-
tema català d'innovació, identificant les entitats que com-
posen l'oferta científica i tecnològica a Catalunya, les
seves funcions i els objectius que cadascuna d'elles pre-
tén aconseguir. Aquesta Xarxa compta amb un total de 9
membres distribuïts al llarg del territori. 

Molts dels instruments ja implementats, com la xarxa IT a
les universitats, tenen una elevada repercussió pel que fa a la
qualitat i quantitat de la transferència. Totes aquestes xarxes
reben el suport de l'Equip d'Assessors Tecnològics (EAT)
d'ACC1Ó, el qual porta a terme la tasca d'assessorar,
fomentar i donar suport a les empreses del territori català en
la realització de projectes d'R+D i innovació de producte,
procés productiu o servei per part de les empreses perquè
aquestes esdevinguin més competitives en un mercat global.
L'Equip d'Assessors Tecnològics està format per un conjunt
d'especialistes en diferent àmbits tecnològics:

• Tecnologies de Materials Metàl·lics
• Biotecnologia i Ciències de la Salut
• Tecnologies de la Informació i la Comunicació
• Tecnologies Energètiques i Mediambient
• Tecnologies de l'Alimentació
• Tecnologies Químiques
• Tecnologies de la Producció
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- Parcs científics i tecnològics: els parcs científics i tecno-
lògics, organitzacions que pretenen fomentar i desenvolu-
par entorns d'innovació (Taula 4.2), són un fenomen rela-
tivament recent a Catalunya. Per aquest motiu, molts dels
parcs científics i tecnològics de la taula anterior es troben
encara en fase inicial de desenvolupament. Han estat cre-
ats com a organitzacions de la “triple hèlix” (administra-
cions, universitats i empreses). La Figura 4.5 mostra la dis-
tribució dels parcs en el territori català.

- Grans instal·lacions científiques i tecnològiques (Taula
4.3): es preveu que tinguin un paper clau en la recerca i la
tecnologia frontera. S'espera que moltes d'aquestes
instal·lacions com ara el sincrotró ALBA5 i el superordinador
Marenostrum6 siguin motors d'inversions i produeixin
importants retorns des del punt de vista científic i econòmic. 

- Altres agents: cal esmentar també el paper de molts
altres agents com la Fundació Catalana per a la Recerca
i la Innovació, l'Institut d'Estudis Catalans o les activitats
de recerca que es fan en museus, observatoris o en la
xarxa significativa de centres d'estudis locals i comarcals
arreu de Catalunya.
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4.1.2. Dades macroeconòmiques generals del
sistema d'R+D català

4.1.2.1. La despesa en R+D de Catalunya

Un dels aspectes que permet extreure conclusions relle-
vants sobre l'estat de la innovació en un territori és la despe-
sa que es realitza en aquest en matèria d'R+D i innovació.
En aquest apartat, i per tal de situar i introduir les conclu-
sions que posteriorment es realitzaran, s'ha fet una breu
revisió dels paràmetres més destacats a l'hora de mesurar la
despesa en R+D i innovació de Catalunya.

Al gràfic 4.1, es presenta l'evolució de la despesa total
en R+D i innovació en relació al PIB en el període comprès
entre 1996-2006. En general, cal parlar d'una evolució posi-
tiva al llarg de tot el període analitzat. No obstant això, des-
taca el fet que en els anys 1999 i 2001 s'ha observat un
decreixement en la despesa en R+D respecte al PIB a
Catalunya. També cal remarcar que el valor que s'observa
del paràmetre despesa R+D/PIB en el cas de Catalunya
sempre s'ha trobat per sobre del valor en el cas d'Espanya,
essent la diferència entre ambdós valors el 2006 del 0,22%.

Pel que fa al valor per Catalunya, tot i que la tendència al
creixement que es mostra en el gràfic 4.1 ha estat considera-
ble, aquest es troba molt lluny dels valors fixats com a objectiu
en el Pla de Recerca i Innovació 2005-2008, que establia un
llindar del 3% del PIB en inversió en R+D per l'any 2010, anà-
logament al que es fixava en l'estratègia de Lisboa per a la
resta de la Unió Europea. Ara bé, un altre valor de referència
que cal tenir en consideració, molt més realista, és allò que es
marca al Pla de Govern 2007-2010, que definia el 2% com a
valor objectiu per a la inversió en R+D pel 2010.
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5. Sincrotró ALBA: és el nou Sincrotró (accelerador de partícules) que s'es-
tà construint a Cerdanyola del Vallès. La radiació de sincrotró es pot fer

servir en diferents camps de recerca i les seves aplicacions industrials
són diverses (biologia molecular, teràpia mèdica, ciències ambientals,
ciències dels materials, etc.). El sincrotró serà gestionat pel Consorci

CELLS i cofinançat per la Generalitat i l'Estat espanyol.

6. Superordinador Marenostrum: és el cinquè superordinador
més potent del món i el primer d'Europa. Es troba al

Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de
Supercomputación (BSC-CNS), al Campus Nord de la

UPC, és una eina informàtica d'alta tecnologia a l'abast
de la comunitat científica. 

GRANA INSTAL·LACIONS CIENTÍFIQUES I TECNOLÒGIQUES

LABORATORIS DE LLUM DE SINCROTO

CELLS Sincrotró ALBA (en construcció)

BM 16 Fex Sincrotró ESFR Grenoble

Centres de Super computació a Catalunya

CNS: Centre Nacional de Supercomputació de Barcelona, Mare Nostrum

CESCA: Centre de Supercomputació de Catalunya

Altres instalacions

CIEM: Canal d’Inevestigació i Experimentació Marítima

CIMNE: Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria

LRNM: Laboratori  de Ressonància Magnètica Nuclear

CNM: Sala Blanca Centre Nacional Micro electrònica (UAB)

PILATBIO: Plataforma de Biologia Estructural i Proteòmica

Infraestructures en preparació

Centre de Recerca per a la Visualització, Realitat Virtual i Interacció Gràfica

CEBATEG: Plataforma Fenotipal Metabòlica (”Mouse Clínic”)

RELACIÓ DE LES GRANS INFRAESTRUCTURES CATALANES
DESTINADES A LA RECERCA
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A continuació, es compara breument la despesa en R+D a
Catalunya respecte de la que s'ha produït en altres comunitats
autònomes capdavanteres a Espanya, com són Madrid,
Navarra i el País Basc. Al gràfic 4.2 es destaca el fet que
Catalunya ha passat de ser la tercera comunitat autònoma a
Espanya el 1997 a ser la quarta en termes de despesa en R+D
respecte del seu PIB, tot i que en termes absoluts el volum
d'inversió en R+D a Catalunya es troba al voltant del 22,15%
del total espanyol (dades 2006), situant-se en segona posició
només darrere de la Comunitat de Madrid.

4.1.2.2. Distribució de la despesa en R+D a
Catalunya

En el present apartat es mostra la distribució per sectors de
la despesa en R+D que es fa a Catalunya. D'una banda, es
considera la despesa que es fa en el sector privat (empreses i
Institucions Privades Sense Afany de Lucre (IPSAL)) i, de l'altra,
al sector públic (universitats i administració). Primerament, cal
destacar el fet que un dels objectius fixats per l'estratègia de
Lisboa i també pel Pla de Recerca i Innovació de Catalunya
2005-2008 és que dues terceres parts del total de la despesa
en R+D corresponguin al sector privat. 

El gràfic 4.3 representa l'evolució de la despesa en R+D
per sectors a Catalunya en el període comprès entre 1999 i
2006. Una de les principals conclusions que s'extreuen d'a-
quest gràfic és el fet que la despesa privada a Catalunya es
troba al voltant de les dues terceres parts de la despesa total
(concretament en el 65,21% el 2006), tal com marquen
alguns dels objectius de referència a nivell internacional.

De totes maneres, també cal remarcar que, en els
darrers anys, aquesta despesa privada ha baixat en pes
relatiu respecte al conjunt espanyol, passant del 68,38% el
1999 al 65,21% el 2006.

Pel que fa als altres dos sectors que es reflecteixen en el
gràfic, el que fa referència a les Administracions públiques
s'observa que ha augmentat lleugerament en el període
estudiat, mentre que les despeses en educació superior han
sofert una petita davallada passant del 23,42%, el 1999, fins
al 22,87% el 2006.

Si es compara aquesta distribució amb la que s'observa
pel conjunt d'Espanya, destaca el fet que el percentatge
d'inversió d'R+D privada, tot i que ha anat augmentant en el
transcurs dels darrers anys, passant del 53% al 1999 fins al
55,68% el 2006, aquest valor es troba per sota del llindar
objectiu que es fixava a l'estratègia de Lisboa.

El gràfic 4.4 mostra la distribució per sectors de la inver-
sió en R+D a les diferents comunitats autònomes d'Espanya
el 2006. D'aquesta gràfica es desprenen les següents con-
clusions:

- Les comunitats autònomes amb un major % d'inversió en
R+D (superior al 65%) per part d'empreses i IPSAL són el
País Basc, Navarra, La Rioja i Catalunya.

- Les comunitats autònomes amb una major participació
de l'Administració pública en la inversió en R+D són
Balears, Canàries, Andalusia i Madrid. En aquestes qua-
tre comunitats autònomes el % de despesa en R+D de
l'Administració pública es troba per sobre del 20%. 

Pel que fa a la despesa en educació superior, cal remar-
car la gran importància que té aquesta en l'evolució i la millo-
ra en temes d'R+D a nivell global.

Durant el període comprès entre 1999 i 2006, el % de
despesa en aquest sector a Catalunya i en general a
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Espanya s'ha reduït lleugerament, tot i que les últimes
dades evidencien que el seu percentatge encara es troba
entre el 20-25% en ambdós casos. En el cas de la despe-
sa a Catalunya, cal destacar que en valors absoluts la
inversió realitzada en R+D pel sector de l'ensenyament
superior és la més elevada de totes les comunitats autò-
nomes d'Espanya.

Com a conclusió, pel que fa a l'evolució de la inversió en
R+D pública a Catalunya, s'extreu que aquesta ha presentat
d'una banda, una evolució positiva del pes que representa
respecte al global de les inversions, mentre que, de l'altra, la
contribució relativa realitzada en matèria d'ensenyament
superior s'ha estancat lleugerament, pel que fa a la distribu-
ció percentual. 

En la taula 4.4 es mostra una comparativa de l'evolució
de la despesa en R+D en el sector de l'educació superior
en diferents països europeus, en relació al seu PIB. Tal com
es pot veure en aquesta taula, la despesa en R+D en matè-
ria d'educació superior ha presentat una tendència creixent
al llarg dels últims anys. En el cas de Catalunya i també
d'Espanya aquesta evolució positiva dels darrers anys ha
estat més marcada que en la majoria de països que es
mostren a la taula, havent-se donat un increment molt ele-
vat de la despesa. De totes maneres, es fa evident que ens
trobem per darrere dels països capdavanters a l'àmbit
europeu, amb valors de percentatge respecte al PIB lleu-
gerament inferiors als de països com Itàlia i el Regne Unit i
a certa distància de països referents com Finlàndia,
Holanda i Dinamarca.

4.1.2.3. Personal dedicat a l'R+D a Catalunya

Un altre dels indicadors que ens permet extreure conclu-
sions sobre l'estat de l'R+D i la innovació a Catalunya són
les dades referents a l'evolució del personal dedicat a l'R+D. 
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El gràfic 4.5 representa l'evolució del nombre d'investi-
gadors a Catalunya i Espanya. Es pot afirmar clarament que
a Catalunya el nombre d'investigadors comptabilitzat en per-
sonal a l'R+D a Dedicació Plena Equivalent (EDP) ha sofert
un increment molt important, passant d'11.844,3 persones
el 1999 a 24.476,9 persones el 2006, valors que suposen un
increment superior al 100%. En el cas d'Espanya, la tendèn-
cia també és cap a l'augment i es dóna un increment proper
al 90% entre el 1999 i el 2006.  Pel que fa al pes del nom-
bre d'investigadors sobre el total de personal dedicat a R+D
destaca l'increment notable d'aquest pes, principalment en
el cas de Catalunya.

En la taula 4.5 es mostra la comparativa del personal
dedicat a R+D en les comunitats autònomes d'Espanya;
s'evidencia que Catalunya es troba en la segona posició
pel que fa al nombre de personal investigador, just per
darrere de la Comunitat de Madrid. De fet, tan sols entre
les dues comunitats anteriors, sumen aproximadament el
45% del total del personal investigador del conjunt de
l'Estat.

Altres comunitats autònomes que també presenten
xifres força elevades d'investigadors són Andalusia, la
Comunitat Valenciana i el País Basc.

Si ens fixem en la columna de la taula 4.5 que presenta
les dades del nombre d'investigadores dones en cada CA i
per cada sector, destaca el fet que, en general, la presència
de dones investigadores en el sector de les empreses i
IPSAL és força reduït, essent en algunes CA com ara
Extremadura i Castella la Manxa inferior al 20%. El valor mitjà
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a nivell estatal en aquest sector es troba per sota del 30%
essent el valor més elevat el de Castella i Lleó que és del
31,43%. En el cas de Catalunya, el valor és del 30,58%, fet
que indica que encara s'està a força distància d'aconseguir
la paritat en aquest àmbit.

Pel que fa a la representació de les dones com a inves-
tigadores en el sector de l'Administració pública, tret de l'ex-
cepció d'algunes CA concretes s'observa que aquesta es
troba al voltant del 50%. En el sector de l'educació superior,
la situació és similar tot i que el valor mitjà a Espanya és lleu-
gerament inferior, concretament, del 40,59% de dones.

Finalment, la taula 4.6 mostra la comparativa del nombre
d'investigadors a nivell europeu en la qual apareix Espanya.
Amb els diferents valors que s'observen, es desprèn que, en
valors absoluts, Espanya presenta un nombre d'investiga-
dors força elevat en relació a altres països europeus en els
tres sectors: empreses, Administració pública i educació
superior. A la taula, destaquen el nombre d'investigadors de
països com Alemanya, França, Anglaterra que es troben a
les primeres posicions pel que fa a aquest paràmetre.

4.2. 

Les Universitats i els Centres Públics de
Recerca: Formació i Recerca

4.2.1. Formació superior

La xifra d'alumnes universitaris de primer i segon cicle del
curs 2006-07 va ser de 175.058, un 5% per sota del curs ante-
rior (Taula 4.7 i 4.8), cosa que confirma el descens de matrícu-
la que s'ha anat produint a les Universitats catalanes en els
últims anys (igualment en l'àmbit estatal). Aquest descens és
degut al menor creixement poblacional que afecta el gruix de
joves en edat d'incorporar-se a la Universitat.
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Un aspecte que caldria remarcar de l'ensenyament
superior és la reducció al llarg dels darrers anys d'estudiants
d'Enginyeria (Gràfica 4.6). Aquests estudis han patit una
davallada força important d'alumnes en els darrers cursos.
Aquesta important baixada no és deguda a l'absència de
demanda des del sector empresarial, tot al contrari, sinó que
s'atribueix més aviat a un inadequat funcionament de la for-
mació en alguns casos. En els darrers anys, els estudis uni-
versitaris d'enginyeria sovint han estat percebuts com a difí-
cils i llargs, sense que un cop surtin de la universitat es
garanteixi, a curt termini, un nivell salarial elevat. Un dèficit
potencial d'enginyers podria alentir el desenvolupament del
model de creixement del país en un futur marcat pel domini
del coneixement.

D'altra banda, un aspecte destacat pel que fa a la capaci-
tat de transmissió de coneixements des del sector universitari
cap a l'empresa és el nombre d'alumnes de tercer cicle, tant
estudiants de màsters com de doctorat. Els coneixements que
aquests estudiants adquireixen tenen un contingut científic i
tecnològic més gran, raó per la qual són més propers a les
necessitats de les empreses que els adquirits en els primers
cicles universitaris.

En l'àmbit estatal (Taula 4.9), els alumnes matriculats a
tercer cicle han anat creixent en els últims anys regular-
ment. No s'aprecia, com en els alumnes matriculats de
primer i segon cicle, una progressiva disminució en els
últims cursos. En canvi, a Catalunya s'observa un estan-
cament del nombre d'alumnes degut, possiblement, a la
bonança econòmica i a l'elevada oferta de treball qualificat
a les empreses.

A Catalunya, gairebé tots els estudiants de tercer cicle
estudien a la província de Barcelona. En la taula següent
es mostra la distribució dels estudiants a les diferents uni-
versitats (durant 3 cursos), entre les quals destaca la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

4.2.2. La qualitat de la formació

El diari britànic The Times publica un suplement ano-
menat Higher Education Supplement (THES) que és una
classificació acadèmica de les universitats d'abast mun-
dial, amb una metodologia objectiva i amb els següents
indicadors:

- 40% del total correspon a l'opinió dels acadèmics con-
sultats.

- 10% del total correspon a l'opinió que tenen els ocupa-
dors públics i privats.

- 20% del total correspon a la ràtio personal docent a
temps complet/estudiants a temps complet.

- 20% del total correspon a l'excel·lència en recerca.
Mesura el nombre de cites que han rebut les publica-
cions fetes pels membres de la universitat dividit pel
nombre de professors a temps complet.

- 5% del total correspon a l'atracció que té la universitat
per als acadèmics d'altres països.

- 5% del total correspon a l'atracció que té la universitat
per als estudiants d'altres països.

En aquest sentit, cal dir que no hi havia cap institució
espanyola al TOP 100 mundial l'any 2007.

No obstant això, entre les cinc millor universitats
espanyoles classificades entre les TOP 400 mundials en
trobem tres de catalanes, tal com podem apreciar a la
Taula 4.10.

A la vista d'aquestes dades, podem concloure que, en
relació als indicadors anteriors, les universitats catalanes
tenen bons resultats dins del context espanyol, però cal
millorar-los dins del context europeu i mundial.
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4.2.3. L'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES)

El procés de Bolonya es va iniciar l'any 1999, quan 29
ministres d'educació de països europeus van signar, a
Bolonya, un acord per avançar cap a un sistema universita-
ri comú que faciliti la mobilitat dels estudiants i dels titulats
europeus. Aquest sistema és l'Espai Europeu d'Educació
Superior (EEES) i té tres característiques principals:

- Un conjunt de títols universitaris homogenis.
- Un ensenyament basat en cicles: grau, màster i docto-

rat (pres del model anglosaxó):

- Grau: formació general en una o diverses disciplines
orientada a la preparació per a l'exercici d'activitats
professionals. Equivaldria a un primer cicle.

- Màster: formació avançada de caràcter especialitzat o
multidisciplinari orientada a l'especialització acadèmi-
ca o professional o a la iniciació a la recerca.
Equivaldria a un segon cicle.

- Doctorat: formació avançada en tècniques de recer-
ca. Equivaldria a un tercer cicle.

Una medició de l'aprenentatge (no només de continguts)
mitjançant un sistema comú de crèdits (sistema europeu de
transferència de crèdits, ECTS) que té en compte el temps
total dedicat per l'estudiant a cada matèria i que permet
assegurar que es verifica el que s'ha planificat.

A l'Estat espanyol, tot això es troba reglamentat en el
Reial Decret 1393/2007 que regula els ensenyaments uni-
versitaris oficials.

Actualment, a Catalunya ja s'està portant a terme l'a-
daptació dels estudis universitaris en el marc de l'EEES.
Els estudis oficials de Màster ja s'imparteixen des del curs
acadèmic 2006-2007 i els de Grau funcionen a partir del
curs acadèmic 2008-2009. 

4.2.4. Recerca

Per tal de realitzar una diagnosi de la situació actual a
Catalunya, podem considerar indicadors que permetin
mesurar la qualitat de la recerca, com per exemple, les
publicacions científiques internacionals.

Catalunya representa gairebé l'1% de la producció
científica mundial, una xifra que permet que la ciència feta
a Catalunya es comenci a visualitzar internacionalment.
Dins del context de la Unió Europea dels 15, el percentat-
ge de participació puja fins al 2,5%. 

Pel que fa a la comparació amb l'Estat espanyol, cal
remarcar que els dos territoris es troben en un context de
forta expansió científica, de manera que les diferències
entre ells són més petites. Malgrat això, cal destacar que
l'any 2006 Catalunya ja ha sobrepassat la quarta part de
la producció científica feta a l'Estat.

Si es comparen tres variables (Gràfic 4.7) molt dife-
rents en la relació Catalunya - Estat: el Producte Nacional
Brut (% PIB), la població (%) i la producció científica (%
ISI8 papers), s'observa que les variables de població i pro-
ducte interior brut són pràcticament constants al llarg dels
anys, mentre que la variable de producció científica creix
per damunt d'aquesta mitjana al final del període.

La principal conclusió és que, en termes relatius, el
creixement de la productivitat científica està per damunt
del de la productivitat econòmica.
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En l'evolució de la producció científica (Gràfic 4.9) per
quinquennis s'aprecia un cop més el salt endavant que ha
fet la ciència feta a Catalunya, pel que fa a la publicació de
més documents.

Des del primer al darrer quinquenni s'ha augmentat en un
50% el nombre de documents publicats des de Catalunya:

En termes absoluts, la producció científica de
Catalunya procedeix majoritàriament del sector universitari
(64,2%), lògicament pel seu gran volum, seguit pel sanitari
que aporta prop d'una tercera part (28,0%). Els organis-
mes o centres públics de recerca, per la seva part, signen
el 14,4% de la producció. Ja molt per sota es trobarien el
sector d'empreses i els altres (Taula 4.11). 

Si comparem el sistema investigador català amb altres
comunitats autònomes espanyoles, a través del nombre de
publicacions científiques, el nombre de citacions i l'índex
d'impacte en el període 1990-2005 es pot observar que,
sense comptar els centres del CSIC, la universitat amb un
nombre més gran de publicacions i citacions és la Universitat
de Barcelona. La Universitat Autònoma de Barcelona és la
tercera universitat en els dos aspectes, després de la
Universitat Complutense de Madrid (Taula 4.12).

Si comparem el sistema investigador català amb altres
comunitats autònomes espanyoles, a través del nombre de
publicacions científiques, el nombre de citacions i l'índex d'im-

pacte en el període 1990-2005 es pot observar que, sense
comptar els centres del CSIC, la universitat amb un nombre
més gran de publicacions i citacions és la Universitat de
Barcelona. La Universitat Autònoma de Barcelona és la terce-
ra universitat en els dos aspectes, després de la Universitat
Complutense de Madrid (Taula 4.13).

Un altre indicador del rendiment de la recerca de les univer-
sitats és l'índex de productivitat normalitzat (Iprod), que surt de la
combinació de dos indicadors:

- La producció de documents científics amb visibilitat interna-
cional (existents a la Web of Science) durant un quinquenni:
Ndoc.
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- La mitjana de professorat amb dedicació a temps complet:
Profs.

L'índex de productivitat normalitzat (Iprod) s'obté dividint
Ndoc per Profs. Aleshores, es divideix el valor d'una universi-
tat pel valor màxim de l'indicador en tota la sèrie d'universi-
tats (s'obtenen valors entre 0 i 1).

La Universitat de Navarra assoleix el màxim valor de l'índex
de productivitat (Iprod) i en segon i tercer lloc es posicionen la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Barcelona.

La situació relativament bona de les universitats catala-
nes, en relació a les universitats espanyoles, no ha de fer-nos
oblidar la situació millorable de la universitat espanyola dins
del context europeu.

Un informe que resulta útil per situar les universitats catala-
nes i espanyoles en el context mundial és el portat a terme per
l'Institut d'Educació Superior de la Universitat Shangai Jiao Tong,
en el qual s'utilitzen diversos indicadors de qualitat de la recerca:
citacions, impacte o relació en algun moment amb investigadors
que hagin guanyat un premi Nobel o una medalla Fields. Entre
les cent millors universitats europees només n'apareixen quatre
d'espanyoles, encapçalades per la Universitat de Barcelona.

En particular, es dóna que les millors universitats es troben a
Amèrica, seguides per les europees. La taula següent recull, per
columnes, la distribució de les 20 millors universitats del món, la
de les 100 millors, fins a la de les 500: (Taula 4.14)

Si mirem les estadístiques per països, els resultats d'Amèri-
ca, tal com pot esperar-se, estan associats principalment a les
universitats dels Estats Units i el Canadà, mentre que Europa es-
tà liderada pel Regne Unit, Alemanya i França (Taula 4.15).

Si comparem Espanya amb altres països europeus, veiem
que els resultats espanyols estan per sota de molts països eu-
ropeus. Aquestes dades revelen que la recerca de les univer-
sitats catalanes i espanyoles ha de millorar, atès el context
mundial amb què conviuen.
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1.948

6.195

10.596
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6.020

4.926
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3.601

Font: La productividad ISI de las universidades españolas (2000-2004). Grup Scimago.
En negreta les universitats catalanes.
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Universitat Autònoma de Barcelona

Universitat de Barcelona

Universitat Autònoma de Madrid
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Tot i això, si fem una comparació amb Finlàndia (Gràfica
4.9), un país comparable en població a Catalunya (si bé gau-
deix d'un sistema d'R+D i innovació i d'Educació superior
força evolucionat), l'any 1996 la producció científica catala-
na representava prop de la meitat de la de Finlàndia.

Deu anys després, aquesta diferència s'ha reduït a pocs
centenars de documents, cosa la qual indica que Catalunya
ha fet un esforç major per augmentar la seva producció cien-
tífica, especialment destacable entre 2004 i 2006.

Per tant, caldrà estar atents els propers anys per veure si
realment es consolida aquesta evolució i Catalunya passa ja
al davant d'alguns països europeus en l'àmbit científic.

4.3. 

Spin-offs

El concepte de Spin-off sorgeix quan certes institucions
estableixen entitats noves a partir de nous conceptes de nego-
ci i després les separen, al menys parcialment, deixant-les fun-
cionar lliurement. L'organització mare adquireix en aquest
moment la funció de capitalista de risc, donant protecció i
assessorament, tot i que, en alguns casos d'èxit, aquestes
adquireixen una independència total. En aquests casos, l'orga-
nització mare, tal vegada manté un percentatge minoritari d'ac-
cions o en renuncia en tota part així com al seu control. 

Així doncs, la Spin-off consisteix a crear una nova
empresa a partir d'una organització incubadora, que pot ser
una altra companyia, una universitat, un organisme o una
agència del Govern.

En el cas de les Spin-offs generades per una companyia,
aquestes poden constituir un excel·lent vehicle, no només per
desenvolupar, sinó també per comercialitzar tecnologies cares
i arriscades. Atès que se separen legalment de l'empresa
mare, poden seguir estratègies de creixement i objectius de
finançament diferents, cosa que permet una major capacitat

de resposta a les condicions de mercat ràpidament canviants
i a les possibilitats emergents. Poden utilitzar opcions d'ac-
cions per atraure i retenir un talent, que d'altra forma podria
deixar l'empresa mare per la falta d'incentius de riquesa reals.
I una vegada que les Spin-offs estan dins del mercat amb els
seus propis mitjans, les forces conjuntes dels inversors
demandants i els competidors agressius imposen una discipli-
na financera amb una intensitat que rarament es percep dins
de l'empresa mare (Herber et al., 2001).

En el cas de les universitats, la necessitat sorgeix de la
voluntat de traslladar els coneixements generats mitjançant
activitats d'investigació a l'activitat econòmica. A aquest
efecte, es poden seguir fonamentalment tres estratègies:
dur a terme la sol·licitud de patents dels coneixements i la
seva llicència per ser utilitzades per empreses actuals; la
investigació cooperativa entre els centres de investigació i
les empreses; i, per últim, la creació d'empreses Spin-offs a
partir d'equips d'investigació que decideixen crear una
empresa per explotar els coneixements produïts.

La transferència de coneixements de les universitats a
l'activitat econòmica presenta problemes com el component
tàcit dels coneixements o l'existència d'informació asimètri-
ca. Per resoldre aquests problemes dels mercats de trans-
ferència es van crear a les universitats els organismes d'in-
termediació, com les Oficinas de Transferencia de
Resultados de Investigación (OTRI) (González Morales et al,
2005), sobre les quals s'ha parlat a l'apartat anterior.

A l'Estat espanyol (Gràfic 4.11), la transferència de
coneixements de les universitats al teixit econòmic mitjan-
çant la creació de Spin-offs s'ha començat a plantejar d'una
manera recent, tot i que als darrers anys s'ha anat generalit-
zant, penetrant aquesta filosofia en el teixit universitari amb
més o menys fruits i estenent-se a tots els Centres Públics
de Recerca.

Com es pot comprovar al gràfic (Gràfic 4.12), l'evolució
de les universitats amb al menys una Spin-off generada ha
anat augmentant considerablement en el transcurs dels
anys, deixant palesa la utilització d'aquesta eina emergent.
Val a dir que les diferents polítiques establertes per part de
l'Administració per fomentar-ne la seva pràctica, han estat
essencials per assolir aquesta tendència.

Així mateix, no només ha proliferat l’arranjament d’a-
questa tendència quant a dispersió,  sinó que el nombre
total de Spin-offs creades a l’àmbit universitari espanyol ha
augmentat ostensiblement en nombre absolut,  com s’esce-
nifica al Gràfic 4.12.

De totes formes, val a dir que el nombre de Spin-offs a
l'actualitat encara dista substancialment d'assolir xifres
representatives a nivell de països capdavanters en matèria
d'innovació. A més, si augmentem el radi d'incidència de les
universitats a tots els Centres Públics de Recerca, aquest
buit encara s'accentua d'una manera més incisiva.
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I és que la creació de Spin-offs és una possibilitat que
s'obre a l'investigador de transformar els seus projectes en
autèntiques empreses i ajudar-lo a esquivar les dificultats de
finançament, la ubicació adequada i el serveis empresarials
especialitzats, entre d'altres.

Segons dades recollides en l'enquesta portada a terme en
aquest estudi (gràfic 4.13), el nombre de Centres Públics de
Recerca a Catalunya que no han generat cap Spin-off en els
darrers dos anys encara és molt significatiu, per la qual cosa
serien necessàries més accions enfocades a enfortir aquesta
metodologia de transferència de tecnologia en els propers anys. 

En aquesta línia, des de fa uns anys, el llavors anomenat
CIDEM, ara ACC1Ó va endegar dues xarxes esmentades
anteriorment per, entre d'altres, donar suport a la creació
d'empreses a partir d'Universitats i Centres Públics de
Recerca; la Xarxa d'innovació Tecnològica (XIT), i la Xarxa de
Trampolins Tecnològics (XTT) (Figura 4.6).
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L'objectiu de la Xarxa d'Innovació Tecnològica és facilitar
la transferència de tecnologia de les universitats a les empre-
ses, així com impulsar l'arribada de les necessitats tecnolò-
giques del sector privat al món de la ciència. 

Tot i no ser el seu únic objectiu, mitjançant aquesta Xarxa
IT, es varen crear 6 Spin-offs al llarg de l'any 2006 a
Catalunya consolidant-se com a eina facilitadora en aquest
sentit (Gràfic 4.14).

D'altra banda, la Xarxa de Trampolins Tecnològics (XTT)
està totalment enfocada al suport en termes d'emprenedo-
ria. Es troba formada per un conjunt de 10 unitats que es
troben en les universitats i escoles de negoci catalanes i
que tenen capacitat de prestar serveis per a la creació
d'empreses.

El seu objectiu principal és augmentar la transferència de
tecnologia entre el món universitari i el món empresarial a tra-
vés de la creació d'empreses de base tecnològica i la transfe-
rència de la propietat intel·lectual industrial. Aquesta iniciativa
està impulsada per ACC1Ó i les universitats catalanes:
Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona,
Universitat de Girona, Universitat de Lleida, Universitat
Politècnica de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra,
Universitat Ramon Llull (ESADE i La Salle) i l' IESE.

En sis anys, la xarxa ha passat de comptar amb 6 cen-
tres inicials a un total de 10, fomentant la creació d'empre-
ses i la creació de propietat intel·lectual industrial.

Al llarg del 2006, es varen crear a través d'aquesta xarxa
69 empreses de base tecnològica i es varen transferir 21
patents, analitzant un total de 413 projectes.

Sembla ser que aquesta és la via adequada per la qual
s'ha de seguir apostant, per tal que el nombre de Spin-offs
augmenti i es consolidi com una alternativa sòlida per cana-
litzar el coneixement de les universitats i els centres públics
de recerca a l'activitat econòmica catalana.

4.4. 

Protecció de la Propietat Industrial

La Patent i el Model d'utilitat és un títol de propietat
industrial atorgat per l'Estat a l'autor d'una invenció, mitjan-
çant el qual se li concedeix, a canvi de ser donada a reco-
neixement públic, el dret a la seva explotació en exclusiva en
el territori nacional, durant un temps determinat. La patent
confereix un monopoli legal a aquell inventor que ha invertit
a desenvolupar una invenció.

En l'actualitat, el fons de patents o de propietat industrial
és un dels intangibles més valorat d'una empresa ja que
confereix el dret d'explotació de mercats en una condició de
monopoli. 

El nombre de patents és habitualment emprat com un
bon indicador del nivell de transferència tecnològica que hi
ha en un país o una regió concrets. Al gràfic 4.15 es mostra
l'evolució del nombre de sol·licituds de patents al conjunt de
l'Estat. També es mostra el nombre de patents aprovades,
la paradoxa que s'aprovin en alguns casos més patents que
sol·licituds és perquè el procés d'aprovació d'una patent
nacional sol durar una mitjana d'uns dos anys.

Com es mostra en els dos gràfics (4.16-4.17) Catalunya
és, com a territori, el més actiu en presentació de patents a
l'Oficina Espanyola. Tal com podem observar, la tendència
creixent de l'evolució de sol·licituds de patents, canvia entre
els anys 2002 i 2003. Aquest fet és degut a un canvi de
metodologia en el tractament de les dades per part de
l'OEPM. 
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En el següent gràfic es mostra clarament el lideratge de
Catalunya a Espanya pel que respecta a les sol·licituds de
patents en el període 2006-2008.

Com es pot comprovar en les estadístiques generals,
sembla que Catalunya té un bon fons de propietat industrial
que li permet ostentar una posició capdavantera davant d'al-
tres regions de l'Estat espanyol. Però d'aquest fons de pro-
pietat intel·lectual quin percentatge prové dels centres de
recerca catalans?

En l'enquesta realitzada per a l'elaboració d'aquest estu-
di s'ha preguntat als diferents actors del teixit de l'R+D
públic català quin era el nombre de sol·licituds de patents en
els darrers dos anys. En aquest sentit, el gràfic 4.17 mostra
de manera molt clara el baix nombre de protecció de resul-
tats que ostenta el sistema públic d'R+D Català.

Aquest gràfic ens mostra d'alguna manera el nivell
emprenedor dels actors del sistema d'R+D públic català,
apreciant-se de manera més clara si el comparem amb l'alt
nivell de publicacions científiques que tenen els mateixos
centres enquestats. Comparant el gràfic 4.19 de nombre de
publicacions amb el gràfic 4.18 de nombre de patents,
podem concloure que els actors de l'R+D pública catalana
tenen un alt nivell científic però un nivell inferior al que seria
desitjable en tasques de transferència de tecnologia i empre-
nedoria, aspecte en què cal continuar avançant.
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PROTECCIÓ DE LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA

Jordi Albiol i Jordi Cusidó

CTM Centre Tecnològic

Entenem per “protegir” tota aquella acció encaminada a
evitar l'apropiació o aprofitament indegut d'un bé per part de
tercers. La protecció es pot realitzar mitjançant sistemes de
seguretat física (caixes fortes, vigilants, alarmes, etc...) i/o de
reconeixement jurídic (títols de propietat).

Si busquem en un diccionari la paraula “idea”, podem
trobar diferents accepcions:

- Representació mental d'alguna cosa, ja sigui material o
immaterial, real o imaginària, concreta o abstracta, a la
qual s'arriba després de l'observació de certs fenòmens,
l'associació de diverses representacions mentals, l'expe-
riència en casos anteriors, etc.

- Noció o coneixement que es té sobre algú o alguna cosa.
- Ocurrència, invent, enginy.
- Enginy per disposar, inventar o dissenyar alguna cosa.

És evident que la tercera i quarta accepcions estan molt
lligades amb la innovació quant a que, com a propietat
industrial, les IDEES combinades amb el coneixement, l'en-
giny i les seves representacions, probablement, condueixin
al fet innovador a protegir  mitjançant els diferents tipus i
mètodes de la propietat industrial.

Les diferents doctrines legals actuals estan d'acord que
els drets de la propietat industrial i intel·lectual no poden pro-
tegir les idees en sí mateixes. Ningú pot apropiar-se d'elles i
ningú pot reivindicar la seva propietat i, per tant, tampoc la
protecció d'una idea com a tal, sinó només la seva materia-
lització al món real.

Així doncs, l'exteriorització material com a tal d'una idea
pot beneficiar-se de la protecció dels drets de propietat
industrial i intel·lectual. Partim de la base que una idea s'ha
materialitzat quan pot ser percebuda pels sentits. Els drets
de propietat exigeixen que es compleixin aquests requisits
específics.

Protecció d'innovacions tècniques: Patents i
Models d'Utilitat

Les patents són títols que reconeixen el dret d'explota-
ció en exclusiva de la invenció patentada, impedint a altres
la fabricació, venda o utilització sense consentiment del titu-
lar. Com a contrapartida, la patent es posa a disposició del
públic per generar coneixement.

El dret atorgat per una patent no és tant el de la fabrica-
ció, l'oferiment al mercat i la utilització de l'objecte de la
patent, que sempre té i pot exercir el titular, sinó i per sobre de
tot el dret d'exclusió d'altres de la fabricació, utilització o intro-
ducció del producte o procediment patentat en el comerç.

La patent pot referir-se a un procediment nou, un aparell
nou, un producte nou o un perfeccionament o millora de
qualsevol d'ells.

La durada de la patent és de 20 anys a comptar des de la
data de presentació de la sol·licitud. Per mantenir-la en vigor
s'ha de pagar taxes anuals a partir de la seva concessió.

Les patents estan regulades per la Llei de Patents
11/1986 de 20 de març i pel Reial Decret 2245/1986 de 10
d'octubre en què s'aprova el Reglament per l'execució de la
Llei 11/1986 de Patents. 

El model d'utilitat protegeix invencions de rang inventiu
menor que les patents, per exemple, donar a un objecte una
configuració o estructura de la qual es derivi alguna utilitat o
algun avantatge pràctic. Els models d'utilitat constitueixen
una forma de protecció més flexible i menys costosa que les
patents. En aquest sentit, aquest tipus de protecció és par-
ticularment adequat per a cert tipus d'innovacions. 

El dispositiu, instrument o eina per protegir pel Model
d'Utilitat es caracteritza per la seva “utilitat” i “practicitat” i no
per la seva “estètica” com veurem més endavant en el dis-
seny industrial.

L'abast de la protecció d'un model industrial és similar al
que es confereix a una patent. La durada del model d'utilitat
és de 10 anys des de la presentació de la sol·licitud. Per tal
de mantenir-la s'han d'abonar taxes anuals.

Estan regulades per la Llei 11/86 de Patents de 20 de març.

Protecció d'innovacions d'identitat corporativa:
marques i noms comercials

Per a la protecció jurídica dels signes distintius (marques,
nom comercial), l'OEPM (Oficina Espanyola de Patents i
Marques) concedeix marques de productes o serveis i noms
comercials. 

Una marca és un títol que concedeix el dret exclusiu a la
utilització d'un signe per a la identificació d'un producte o
servei al mercat. Poden ser marques les paraules o combi-
nacions de paraules, imatges, figures, símbols, gràfics, lle-
tres, xifres, formes tridimensionals (embolcalls, envasos, for-
mes del producte o la seva representació).

Un nom comercial és un títol que concedeix el dret
exclusiu a la utilització de qualsevol signe o denominació
com a identificador d'una empresa en el món mercantil. Els
noms comercials, com  a títols de propietat industrial, són
independents dels noms de les societats inscrits als
Registres Mercantils.

La durada de la protecció pels signes distintius és de 10
anys a partir de la data del dipòsit de la sol·licitud i poden ser
renovats indefinidament. Per al manteniment en vigor dels
signes distintius és necessari el pagament de taxes.
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Els signes distintius estan regulats per la Llei 17/2001 de
Marques de 7 de desembre.

Protecció d'innovacions de forma: dissenys industrials 

Un disseny industrial atorga al seu titular un dret exclusiu
(a utilitzar-lo i a prohibir la seva utilització per tercers sense el
seu consentiment ), sobre l'aparença de la totalitat o d'una
part d'un producte, que es derivi de les característiques de,
en particular, les línies, els contorns, els colors, la forma, la
textura o els materials del producte en sí o de la seva orna-
mentació. Els dissenys podran ser bidimensionals o tridi-
mensionals.

La durada de la protecció assignada pels dissenys
industrials és de 5 anys comptats des de la data de presen-
tació de la sol·licitud de registre, i podrà renovar-se per un o
més períodes successius de 5 anys fins a un màxim de 25
anys computats des de la data esmentada.

Els dissenys industrials estan regulats per la llei 20/2003
de 7 de juliol, de Protecció Jurídica del Disseny Industrial i el
seu Reglament d'execució. 

El secret industrial

El secret industrial és una opció per considerar quan la
nostra tecnologia no és susceptible de ser protegida o bé si
volem mantenir l'exclusivitat d'explotació més enllà de la
durada d'una patent. També serà una estratègia apropiada
quan sigui difícil copiar el procediment o el producte perquè
les seves característiques no es poden deduir a partir de l'a-
nàlisi del producte per ell mateix. D'altra banda, en sectors
en què la tecnologia evoluciona molt ràpidament, pot ser
més rendible mantenir el secret perquè el termini durant el
qual podem comercialitzar la tecnologia és molt més curt
que el que ens concedeix la patent i d'aquesta manera evi-
tem haver de fer pública la nostra tecnologia.

Es pot considerar com a secret industrial tot allò que s'ha
desenvolupat per part de la nostra empresa, tant a nivell indus-
trial com comercial, que representa un avantatge enfront d'al-
tres empreses o competidors un cop actuem en el mercat.

El principal avantatge del secret industrial és que men-
tre es pugui mantenir en secret, la competència no hi tindrà
accés perquè no és públic (al contrari de les patents).
D'altra banda, el seu principal risc és que no està subjecte
a cap tipus de protecció i, per tant, no es pot emprendre
cap acció per defensar-lo. Per això és important que
aquests secrets estiguin restringits a l'accés d'un nombre
limitat de persones i que aquestes estiguin subjectes a con-
fidencialitat.

Cal tenir en compte que el fet que nosaltres tinguem un
secret industrial no ens dóna cap dret exclusiu i que no
impedeix que un tercer pugui desenvolupar la mateixa tec-
nologia de forma independent i explotar-la comercialment i,
fins i tot, patentar-la.

Existeixen molts exemples de productes que fa molts
anys que es comercialitzen i que es mantenen en secret. Si
s'haguessin patentat, els drets en exclusiva s'haurien acabat
al cap de vint anys i actualment tothom els podria fabricar
lliurement.

Alternatives de protecció legal de les invencions

A Espanya existeixen actualment tres alternatives de
protecció legal de les invencions:

- Via Nacional: Llei de Patents 11/1986
- Via Europea: Conveni sobre Concessió de Patents

Europees
- Via Internacional: Tractat de Cooperació en Matèria de

Patents (PCT)

Via nacional

La Llei 11/1986 estableix dos procediments bàsics de
concessió de patents: el procediment general de conces-
sió (amb Informe sobre l'Estat de la Tècnica, vigent des
del 1991) i el d'examen previ (des del R.D. 996/2001). Fins
a l'entrada en vigor del primer dels procediments esmen-
tats, la llei establia un procediment de concessió sense
Informe de l'Estat de la Tècnica. Cal dir que cap dels dos
procediments garanteix la validesa de la patent, qüestió
que ha de ser resolta en els tribunals en cas de conflicte
d'interessos.

En el cas dels models d'utilitat, la llei estableix un únic
procediment de concessió amb oposicions a la publicació
de la sol·licitud.

Una invenció és patentable quan és nova, implica una
activitat inventiva i té aplicació industrial (principi de paten-
tabilitat). Serà nova si no està continguda en l'estat de la
tècnica anterior, això és quan no s'ha fet pública de cap
manera i en cap lloc abans de la data de presentació de la
sol·licitud. Es considerarà que implica activitat inventiva
quan, en comparar-la amb allò que és conegut fins aquell
moment no resulta obvi per un expert en la matèria. La
característica d'aplicabilitat industrial suposa que la inven-
ció pot ser fabricada o utilitzada en qualsevol indústria en
el sentit més ampli.

No poden ser patentats:

- Els descobriments, les teories científiques i els mètodes
matemàtics.

- Les obres literàries, artístiques o qualsevol altra creació
estètica, així com les obres científiques.

- Els plans, regles i mètodes per a l'exercici d'activitats
intel·lectuals, per a jocs o per a activitats econòmiques
i comercials, així com els programes d'ordinador.

- Les formes de presentar informacions.

Tampoc podran patentar-se les races animals o varie-
tats vegetals, els procediments essencialment biològics
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d'obtenció de vegetals o d'animals ni aquelles invencions
l'explotació de les quals pugui ser contrària a l'ordre
públic o als bons costums. No podrà ser patentat el cos
humà en els diferents estadis de la seva constitució i des-
envolupament així com el simple descobriment d'un dels
seus elements, inclosa la seqüència parcial o no d'un
gen. No obstant això, un element aïllat del cos humà
obtingut d'una altra manera mitjançant un procediment
tècnic inclosa la seqüència total o parcial d'un gen serà
patentable.

Tindrà dret a la patent l'inventor o qui n'hagi obtingut
d'aquest o dels seus beneficiaris el dret a la invenció. En el
cas d'una mateixa invenció realitzada per diverses persones
de forma independent, el sistema de preferència es regeix
per la primera presentació de sol·licitud de patent (a diferèn-
cia del sistema nord-americà, per exemple, que estableix
que la preferència és del que primer va obtenir la invenció).
A Espanya la major part de les invencions són laborals, és a
dir, invencions realitzades per persones que estan treballant
en una empresa, per l'Estat o en Universitats, ja sigui amb
un contracte de recerca utilitzant els coneixements i mitjans
de l'empresa en el desenvolupament de les tasques habi-
tuals; en principi, la titularitat d'aquestes invencions corres-
pon a l'empresari si bé l'inventor té dret a una remuneració
justa. En els altres casos els drets seran dels autors de les
invencions.

Via europea

El dia 1 d'octubre de 1986 va entrar en vigor a Espanya
el Conveni sobre concessió de Patents Europees signat a
Munich el 1973. D'aquesta forma, Espanya pot ser designa-
da com a país en el qual la patent europea té efectes i on
poden presentar-se sol·licituds de patents europees.

El conveni de la patent europea pretén facilitar i reforçar
la protecció de les invencions, reduint els costos de la pro-
tecció mitjançant un procediment europeu únic de conces-
sió que atorga protecció en els Estats que el propi sol·licitant
designi. El titular d'una patent europea gaudirà en cadascun
dels estats designats dels mateixos drets que el d'una
patent nacional.

Actualment, el nombre de països membres és de 31. A
més de 26 dels 27 que integren la Unió Europea, són mem-
bres: Suïssa, Mònaco, Liechtenstein, Islàndia i Turquia.

Les Patents Europees hauran de complir els mateixos
requisits de patentabilitat mencionats en les patents nacio-
nals. Podrà sol·licitar una patent europea qualsevol persona
física o jurídica encara que no sigui nacional o no tingui el
seu domicili en algun dels Estats contractants. La sol·licitud
podrà ser presentada a:

- Oficina Europea de Patents (Munich o La Haya)
- OEPM
- Comunitats autònomes competents

VIA PCT

El Tractat de Cooperació en matèria de Patents (Patent
Cooperation Treaty: PCT) és un tractat multilateral, en vigor
des de 1978, i és administrat per l'Organització Mundial de la
Propietat Intel·lectual (OMPI). Els Estats adherits al Tractat
constitueixen una unió per a la cooperació en la presentació,
la cerca i l'examen de sol·licituds de protecció de la innovació.

El 16 de Novembre de 1989 va entrar en vigor a Espanya
el sistema PCT i, des d'aquesta data, l'OEPM funciona com a
Oficina Receptora de sol·licituds internacionals PCT presenta-
des per sol·licitants espanyols o residents a Espanya. A la
vegada, des d'aquella data, Espanya pot ser designada en les
sol·licituds internacionals PCT que es presentin en qualsevol
Estat membre del Tractat (139 països a juny de 2008). D'altra
banda, des de 1995 l'OEPM actua en el marc del Tractat com
a Administració encarregada de la Cerca Internacional per les
sol·licituds presentades per nacionals o residents en aquells
Estats la llengua dels quals sigui l'espanyol.

També des del dia 1 de juny de 2003 l'OEPM va comen-
çar a actuar com a Administració encarregada de l'Examen
Preliminar Internacional per sol·licituds en espanyol de qualse-
vol país.

El procediment PCT consta de dues fases fonamentals:

- La Fase Internacional que es realitza a l'Oficina
Receptora, l'Oficina Internacional (OMPI) i l'Administració
encarregada de la cerca internacional i de l'examen preli-
minar internacional.

- La Fase nacional, que té lloc davant les oficines nacionals
dels Estats designats a l'objecte de formular una opinió
prèvia no vinculant sobre el compliment dels requisits de
patentabilitat.

L'avantatge de la sol·licitud PCT és que es pot endarrerir l'i-
nici de la tramitació de la fase nacional en cadascuna de les ofi-
cines designades fins a un termini de 30 mesos des de la data
de prioritat. Durant aquest termini, el sol·licitant pot valorar amb
major certesa la transcendència econòmica i comercial de la
seva invenció i prendre decisions al respecte sense necessitat
d'incórrer en despeses que poden resultar inútils.

Ja que en un termini relativament curt es disposa de
l'Informe de Cerca Internacional relatiu a la seva sol·licitud,
es pot conèixer l'estat de la tècnica anterior rellevant per a la
seva invenció i valorar si és nova i té activitat inventiva.

En la mesura en què la sol·licitud internacional produeix
efectes d'una sol·licitud nacional en els Estats designats, el
sol·licitant no té necessitat d'efectuar despeses derivades de
la preparació i presentació d'una sol·licitud per a cada Estat
on vulgui obtenir protecció. D'igual forma, no necessita modi-
ficar la seva sol·licitud internacional per tal de complir amb els
requisits formals específics de cada legislació nacional.
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Infracció de patents

El sistema de patents es basa en la legislació (LP i RLP,
EPX articles and rules; 35 USC & 37 CFR...) interpretada per
una jurisprudència (case-law) constituïda per sentències
judicials i tot un conjunt de resolucions administratives de les
oficines de patents (Càmeres de recurs de l'EPO en el siste-
ma europeu). Les decisions d'aquestes es basen en fona-
ments legals i arguments factuals de tipus tècnic.

Una patent aprovada constitueix un dret negatiu al seu
titular, un dret a vetar la venda, fabricació o importació de
qualsevol producte que es trobi sota la protecció de la seva
patent. Aquest dret negatiu, que permet al titular de la patent
gaudir d'un monopoli de mercat pot ser revocat en qualse-
vol moment per les oficines de patents (durant els tràmits de
concessió) o per un tribunal mercantil (durant la seva vigèn-
cia) per oposició de qualsevol competidor.

El marc legal i la jurisprudència del país on es realitzi l'opo-
sició és molt important per a l'èxit final d'aquesta oposició. En
aquest sentit, el marc espanyol està patint en els últims anys
un important canvi de mentalitat, bon exemple d'aquest fet és
declarar obsoleta la doctrina de l'essencialitat.

Per llei, el text de les reivindicacions -incloent-hi tots els
seus elements, ha de ser, no únicament el punt de sortida, sinó
també la base decisiva per determinar l'abast de la protecció.

En canvi, en la major part de la pràctica judicial aquest
no ha estat el cas, en part per l'absència d'especialització
dels tribunals espanyols que tracten la infracció de patents
sigui quina sigui la seva instància. Realment avui en dia
encara la majoria de sentències espanyoles es fonamenten
legalment en termes d'una espècie de “doctrina de l'essen-
cialitat”, és a dir en termes de la presència o absència de
“diferències essencials” entre la invenció patentada i la rea-
lització acusada, en el sentit de si hi ha una diferència essen-
cial quan la modificació afecta un element de la patent que
és essencial i no un element secundari o complementari.

La doctrina de l'essencialitat es basava principalment en
dos articles sobre patentabilitat de l'Estatut de la Propietat
Industrial (EPI) espanyol de 1929: els articles 46 EPI i l'article
48.3 EPI. La part relativa a patents d'aquesta llei, incloent-hi
aquests dos articles, va ser derogada el 1986. Així, doncs,
no ens ha de sorprendre que, malgrat ser una pràctica quo-
tidiana, recentment, alguns comentaristes espanyols hagin
considerat que la doctrina de l'essencialitat és contrària als
sistemes de patents espanyol i europeu.

Evolució i reflexions sobre el sistema de propietat
industrial

És evident que el sistema espanyol de propietat indus-
trial ha avançat -i avança- ja que ha passat amb els anys de
ser un simple sistema de registre (Estatuto de la Propiedad
Industrial-EPI- 1929), passant per l'obligatorietat de l'Informe

de l'Estat de la Tècnica (1991) fins a l'actualitat, on el proce-
diment amb examen previ (R.D. 996/2001) ja és obligat en
alguns camps (alimentació...) i opcional en els altres que
poden continuar amb el procediment general de concessió.

Tot i que l'evolució ha estat considerable, en un món de
canvis i innovacions constants és d'esperar que el sistema
continuï progressant, per exemple, el procediment d'exa-
men previ en  les Patents Nacionals sembla que s'acabarà
imposant per obligació legal tal com ja es fa en les Patents
Europees, la qual cosa pot ser beneficiosa quant a la “qua-
litat” i “utilitat” de la patent però caldrà veure si l'OEPM pot
absorbir aquest volum de feina addicional amb un temps
d'execució acceptable quan el procés actual ja s'allarga
considerablement.

Precisament, i per tal de reduir el temps de tràmit, per
part de l'OEPM es va posar en marxa fa pocs anys el pro-
grama CAP(Concessió Accelerada de Patents), amb un
compromís d'entrega de l'IET a l'interessat en un termini de
6 mesos des de la data de sol·licitud i concessió de la patent
en el cas de procediment general al cap de 12 mesos o 22
mesos en cas d'optar per l'examen previ, tot això amb el
compliment de certs requisits per part del sol·licitant.

Algunes propostes de cara al futur dins del món de la
propietat industrial podrien ser:

- Seria possible la creació a Espanya d'un “Registre
d'Idees” tipus “enveloppe soleau” francès que, sense ser
un títol de propietat, garanteixi una data de prioritat i l'au-
toria d'una creació?  

- Necessitat de novetat no sols a Espanya en el cas dels
models d'utilitat?

- Procediment únic de cerca i examen de patents “universal”?
- Sistema de patents diferenciat per tecnologies diferencia-

des? Drets diferents? Durades diferents de les conces-
sions?

- Una major especialització del sistema judicial espanyol a
l'hora de tractar temes de propietat industrial. 
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4.5. 

Centres tecnològics

El Real Decret 379/2004 del Departament de Treball i
Indústria de la Generalitat de Catalunya, pel qual es crea el
registre de centres tecnològics, defineix aquestes organitza-
cions com a entitats amb personalitat jurídica pròpia, legal-
ment constituïdes, amb domicili social a Catalunya i sense
afany de lucre, que tenen en els seus Estatuts com a objec-
te social contribuir a la millora de la competitivitat de les
empreses mitjançant la generació i el desenvolupament de la
tecnologia, així com també la seva difusió i transferència,
mantenint una sèrie de requisits específics que garanteixen i
els guien en aquest objectiu.

Aquests centres acostumen a tenir caràcter sectorial i els
crea un grup d'empreses del sector (a vegades a través de
la seva associació). En alguns casos però, els centres poden
ser impulsats per la universitat i un grup d'empreses amb el
suport del Govern. En aquests casos, el Govern és el res-
ponsable de la viabilitat del centre. 

Les empreses són les que marquen els objectius tecno-
lògics i, per mitjà d'una quota mensual, contribueixen al
finançament del centre. Els investigadors universitaris són
els que dirigeixen les investigacions i, en el cas que la univer-
sitat no hi participi, és el mateix personal del centre qui des-
envolupa aquesta funció.

Les característiques bàsiques d'un centre tecnològic són:

- Independència, basada en la disposició en propietat dels
seus actius i un finançament públic limitat no competitiu.

- Una capacitat demostrada d'abordar activitats d'R+D.
- Una capacitat de plantilla mínima que permeti abordar

amb eficàcia el desenvolupament de la seva activitat.
- Un compromís ferm amb el teixit empresarial.

La funció principal del centre és reforçar la posició
competitiva de les empreses que l'han creat , posant-les
al dia en tots els avenços tecnològics que, a nivell mun-
dial, s'estan donant al sector, així com investigant en tec-
nologies comunes a totes les empreses. El centre compta
amb els seus investigadors, que es dediquen a estudiar
les tecnologies que utilitza el sector, a realitzar enginyeria
inversa sobre els productes internacionals, així com a des-
envolupar tecnologia pròpia. Aquests resultats són dispo-
nibles de forma gratuïta per a les empreses impulsores del
centre. 

El centre, a més de crear tecnologia, proporciona asses-
sorament tecnològic i incideix d'una manera molt incisiva en
la seva formació i difusió. El centre pot assumir el rol de for-
mar els futurs treballadors del sector. Aquesta formació la
pot realitzar en col·laboració amb la universitat i les empre-
ses del sector, proporcionant d'aquesta forma als alumnes
una formació més aplicada a la situació empresarial.

Els requisits per esdevenir centre tecnològic són molt
similars entre les Comunitats Autònomes de l'Estat espan-
yol, essent fonamentalment els propugnats per la Federació
Espanyola de Centres Tecnològics (FEDIT).

En els darrers anys, tal com es pot apreciar al gràfic
següent, la distribució dels ingressos dels centres tecnolò-
gics (Gràfic 4.20) s'ha mantingut constant, essent els projec-
tes d'arrel privada la seva principal font financera.

D'una altra banda, és important esmentar que la dimen-
sió de recursos humans, així com el nombre de centres tec-
nològics augmenta paulatinament amb els anys, però men-
tre el nombre de titulats i perfils amb formació bàsica es
manté constant, el nombre de doctors i titulats superiors
copsa en la major part  aquest creixement (Gràfic 4.21).

Aquesta dada dóna una idea de l'especialització subs-
tancial de la qual estan gaudint els centres tecnològics, per
poder fer front a tasques, cada cop més, amb un major grau
tècnic.
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Actualment, a Catalunya existeixen 10 centres tecnolò-
gics reconeguts com a tals per l'Administració (Figura 4.7):

- AIICA. 
- ASCAMM. 
- CETEMMSA. 
- CTM.
- LEITAT.
- BARCELONA MEDIA.
- CTAE. 
- CENTA.
- IMAT.
- BARCELONA DIGITAL. 

Cal preveure que, aviat, a tots aquests se'ls uniran
FRUITCENTRE, CTNS i CT QUIMICA, actualment en fase de
projecte (Figura 4.7).
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La incursió dels Centres Tecnològics en el territori català ha
estat altament positiva com a agent impulsor i de suport a les
activitats d'R+D de les empreses catalanes. Val a dir però, com
es pot observar al gràfic, que un percentatge molt alt de la seva
activitat es focalitza en tasques de caire formatiu i de difusió, en
comparació amb d'altres Comunitats Autònomes, tals com el
País Basc o el Principat d'Astúries, on l'activitat principal es
fonamenta en activitats d'R+D pròpia (Gràfic 4.22).

Aquesta dada podria indicar que Catalunya es troba en
una fase d'establiment de la mentalitat innovadora d'un caire
més incipient, on l'aportació dels centres tecnològics a
aquest efecte, mitjançant tasques de difusió i formació,
podria ser cabdal per poder passar a una segona fase on les
tasques pròpiament dites d'R+D augmentin en importància.
Al Requadre 4.2, es contempla com els centres tecnològics
poden ser de gran utilitat per transcendir aquesta mentalitat
al teixit empresarial català.

Una bona forma de potenciar la creació d'R+D pròpia
podria basar-se en la col·laboració dels Centres Tecnològics
amb d'altres Centres Públics de Recerca, amb l'ànim d'esta-
blir sinergies que redundin en un major grau d'innovació. Com
es pot comprovar al gràfic 4.23, segons dades recollides en
l'enquesta d'elaboració pròpia en aquest estudi, els Centres
Públics de Recerca gaudeixen actualment d'una estreta rela-
ció, col·laborant de forma freqüent entre ells.
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MOTIVACIONS EMPRESARIALS PER INNOVAR
Els Centres Tecnològics com a agent impulsor de la
innovació

Antoni Fargas i Angrill
Director de l'àrea de Suport a la Innovació

CTM Centre Tecnològic

Quan es parla d'innovació a grans trets, ja sigui amb
Centres Tecnològics, Universitats o empreses, sovint s'inci-
deix fonamentalment sobre tres aspectes: el nombre reduït
d'estudiants universitaris que orientin la seva carrera a la
recerca (via doctorats), la manca d'encaix i connexió entre la
universitat i l'empresa, fet que ara sembla parcialment resolt
gràcies a la contribució en matèria de transferència de
coneixement i tecnologia que porten a terme els Centres
Tecnològics, així com el volum limitat d'ajuts per part de
l'Administració.

Lluny d'aquests coneguts debats i de forma tímida surt
esporàdicament allò que, segons la meva opinió, esdevé la
clau de la innovació: conèixer les veritables motivacions dels
empresaris per innovar. Motivacions que sincerament crec,
des de la meva modesta experiència dins del món de la
innovació, la majoria d'empresaris no coneixen. Conegut és
que les empreses que innoven ho fan molt i forma part de la
seva vitalitat com a empresa (encara que malauradament
són poques) i també és conegut que, en la majoria dels
casos, qui no innova no sap ni com començar. 

Així, doncs, si ens preguntem quin és el motiu principal
que condueix a aquesta situació s'arriba a la determinació
que, majoritàriament, es tracta de la manca de formació a
nivell d'empresari (propietat) i dels alts nivells directius en
R+D i innovació en Gestió de la innovació. Cal destacar que
aquest és un objectiu complicat ja que la formació d'alt
nivell, útil i acurada en Gestió de l'R+D i innovació i altres
variants formatives relacionades amb la innovació que s'ofe-
reixen, és absolutament insuficient.

En conseqüència, es pot afirmar que el veritable motiu
de fons del problema que es planteja és la manca de cultu-
ra de la innovació d'algunes empreses, que dóna lloc a una
imposició per part d'elles mateix d'una sèrie de barreres
davant la innovació. Les principals barreres que es detecten
per part de les empreses són:

- No entendre el risc. Incapacitat d'assumir i de gestionar
el risc necessari que requereix la innovació. Bàsicament,
pel desconeixement dels avantatges que significa per a
una empresa la innovació.

- No estar convençut d'introduir la innovació com a ele-
ment quotidià a l'empresa. 

- No destinar recursos a persones que innovin dins l'em-
presa i que siguin capaces de col·laborar amb universi-
tats i Centres Tecnològics eficientment, però sense
necessitat d'externalitzar la innovació.

- Pensar que és molt difícil generar producte propi.
- Cercar recursos a l'Administració per innovar, com a

única via. 
- Tenir por a la innovació tecnològica.

La solució possible que s'apunta per tal de trencar les
barreres anteriors que posen les empreses, seria potenciar
la cultura de la innovació a l'empresa, fomentant la inversió
a llarg termini, però que esdevingui segura si es treballa de
la manera adequada.

Una de les millors eines o plataformes per tal d'aconse-
guir incrementar la cultura de la innovació poden ser els
Centres Tecnològics. És molt important invertir i fomentar la
cultura de la innovació i finançar les activitats de difusió, sen-
sibilització, formació i assessorament de manera intensiva i
experta per finalment, i com a resultat d'aquest suport, par-
ticipar en projectes d'R+D, els quals ja disposen de línies
pròpies de finançament. 

Si no es dóna el suport necessari a les activitats d'ajuda
a la innovació dels Centres Tecnològics, es perd una gran
oportunitat d'incorporar la cultura de la innovació a les
empreses. Els mateixos Centres Tecnològics, conjuntament
amb l'Administració, poden invertir a llarg termini a intentar
incorporar el màxim d'empreses possible a la cultura de la
innovació.
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4.6. 

Oficines de Transferència de Resultats de
Recerca (OTRI)

Les Oficines de Transferència de Resultats de Recerca
(OTRI) són les unitats de transferència de coneixement per-
tanyents a les universitats i organismes públics de recerca,
amb la missió de donar suport i promoure la generació de
coneixement i la seva transferència a les empreses i d'altres
agents socioeconòmics.

La seva creació va ser impulsada per la Secretaria
General del Pla Nacional d'R+D, amb la seva primera posa-
da en marxa l'any 1988, on aquestes van assumir el paper
mobilitzador que el Pla Nacional necessitava per integrar la
indústria en una dinàmica innovadora.

Els objectius que es varen definir per a aquestes unitats
van ser els següents:

- Elaborar el banc de dades de coneixements, infraestruc-
tura i oferta d'R+D de les seves corresponents universi-
tats i centres.

- Identificar els resultats generats pels grups de recerca,
avaluant el seu potencial de transferència dotant-los
d'una adequada difusió a les empreses, directament o en
col·laboració amb altres organismes d'intermediació.

- Facilitar la transferència d'aquests resultats a les empre-
ses o, en el seu cas, la correcta assimilació de tecnolo-
gies foranes.

- Col·laborar i participar en la negociació de contractes de
recerca, assistència tècnica, assessoria, llicència de
patents, etc. entre els seus grups de recerca i les empreses.

- Gestionar, amb el suport dels serveis administratius de les
universitats, els contractes d'R+D.

- Informar sobre els programes europeus d'R+D, ajudant
tècnicament a l'elaboració i la gestió d'aquest tipus de
projectes.

Per tal de poder copsar d'una forma escaient una foto-
grafia de la situació actual de les Oficines de Transferència
de Resultats de Recerca, les dades obtingudes a través de
l'enquesta de RedOTRI l'any 2006 poden ser de gran ajut.

En el Gràfic 4.24, es pot fer una idea de quins són els
àmbits d'actuació d'aquestes oficines, i en quin grau hi fan
més incidència.

És important remarcar, que actualment les OTRI conti-
nuen essent finançades en gran part per les universitats
mateix amb un 55%, essent un 35% la part finançada mit-
jançant subvencions públiques (Gràfic 4.25).
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En el Gràfic 4.26 es pot observar el creixement conside-
rable que estan experimentant aquestes oficines, on el seu
personal tècnic s'ha incrementat un 60% aproximadament
en el transcurs de només 4 anys.

En essència, les OTRI actualment exerceixen d'actor
difusor i interconnector entre tots els agents involucrats en
activitats d'innovació, gaudint d'una importància cabdal en
l'arrelament i la consolidació de tot aquest entramat, actuant
com a ingredient essencial per obtenir uns fruits profitosos
dels coneixements generats a les universitats i als Centres
de Recerca. 

4.7. 

Finançament dels Centres de Recerca del
sistema català

El mètode de finançament dels diferents agents de l'R+D
catalana és fonamental per determinar la competitivitat i la
salut del sistema mateix. Un dels principals objectius de les
administracions dinamitzadores de l'R+D és el foment de la
transferència de tecnologia, cosa que es pot traduir com una
forta interacció amb empreses i per tant assolir quotes rao-
nables de finançament a través d'aquesta via, i el retorn a
través de projectes competitius de fons públics tant de
l'Estat espanyol com de la Unió Europea.

En l'enquesta realitzada al conjunt d'agents de recerca
del sistema català d'R+D se'ls ha preguntat a quina tipolo-
gia de projectes i finançament accedien. El conjunt de grà-
fics que es mostren a continuació reflecteixen de manera
clara aquests punts.

Pel que fa a la tipologia de projectes, s'aprecia clarament
que els projectes en què solen participar més centres són
els de recerca bàsica i aplicada, tot i que també tenen una
participació important en projectes d'innovació i menys en
els de desenvolupament (Gràfic 4.27).

Pel que fa a la tipologia de projectes, la participació en
els diferents tipus de projectes és força homogènia, però tal
vegada s'aprecia una menor participació en els grans pro-
jectes consorciats (Gràfic 4.28).
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Tal com reflecteix el gràfic següent (Gràfic 4.29), el finan-
çament dels centres de recerca catalans es troba força
diversificat i prové de diferents fonts i agents. Pràcticament,
tots els centres que han participat en l'enquesta es financen
amb diferents fonts. A més, la intensitat de finançament que
reben és variable segons el tipus o model de centre.

Dels centres participants en l'enquesta, un 89% manifes-
ta que la principal font de finançament de què disposa són
els fons propis de la institució a la qual pertany (Gràfic 4.29).
Dins d'aquest paquet inclouen també les col·laboracions
directes amb empreses, sense participació de cap tipus d'a-
jut ni autonòmic ni estatal.

En el Gràfic 4.30 es reflecteix doncs l'aportació percen-
tual de fons propis de cada centre, sobre els ingressos totals
del centre. Segons aquests, la majoria (89%) es financen
rebent menys d'un 50% d'aportació de fons públics.

Dels centres participants en l'enquesta, un 67% reben un
finançament inferior del 20% de l'Administració catalana, com
es pot apreciar en el gràfic següent (Gràfic 4.31); aproximada-
ment, el mateix percentatge de centres reben un finançament
inferior al 20% a partir d'ajuts nacionals (Gràfic 4.32).

El cas dels projectes d'R+D europeus és també interes-
sant. Una gran quantitat dels centres participa en diferents
iniciatives europees. Malgrat això, el nivell de finançament
assolit per aquesta participació és baix. Per a la majoria de
centres suposa menys del 10% del seu nivell de finançament
anual, però en el millor dels casos no supera el llindar d'un
20% del finançament (Gràfic 4.33).
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4.8. 

Conclusions

Un cop analitzades les dades generals i fent una compa-
ració tant entre les dades macroeconòmiques generals, de
posicionament del país i dels diferents actors de l'R+D públi-
ca catalana, comparades amb els resultats de l'enquesta
realitzada es poden extreure les conclusions següents:

- El sistema d'R+D català quant al conjunt de centres de
recerca és un sistema atomitzat, en el qual la majoria
d'actors no tenen prou massa crítica per assolir reptes
estratègics de futur.

- La qualitat de la recerca en les universitats i els centres de
recerca catalans és molt alta, i es troba en un nivell de
publicació d'articles d'impacte pràcticament igual a un
país capdavanter en recerca com és Finlàndia.

- Malgrat això, seria desitjable un major reconeixement
internacional de les Universitats Catalanes.

- Hi ha una activitat encara reduïda en tasques de transfe-
rència tecnològica i protecció de la propietat industrial.
Manca una major cultura de patentabilitat i explotació
dels resultats d'investigació.

- Caldria continuar fomentant l'esperit emprenedor. Lligat
amb la cultura millorable de transferència tecnològica i
protecció de la propietat, de vegades costa que els dife-
rents agents de la recerca catalana identifiquin i impulsin
oportunitats de negoci derivades de la seva recerca i des-
envolupament.

- El conjunt de centres tecnològics està assolint unes taxes
de creixement interessants, com es pot comprovar en l'e-
volució de personal contractat, però la seva mida encara
dista molt de la mida dels centres de referència a l'Estat
espanyol o a la Unió Europea.

- El nivell d'interacció i cooperació entre els diferents
agents de l'R+D és força elevat, cosa que permet fer front
a l'elevada atomització del sistema.

En l'enquesta realitzada se'ls va demanar quin són per
ells els diferents Punts Forts, Punts Febles, Oportunitats i
Amenaces del sistema d'R+D català. El gràfic 4.34 mostra
els resultats d'aquesta pregunta.

Cal comentar de l'anàlisi DAFO que així com hi ha punts
clarament decantats en un sentit positiu o un sentit negatiu,
com és el cas de la percepció de punt fort de la Xarxa de
Centres de Recerca o la clara percepció de punt feble de la
legislació vigent o del nivell de finançament privat, n'hi ha
d'altres que necessiten d'una anàlisi més profunda, com és
el cas del finançament públic, el sistema fiscal o la formació.

En el setè capítol de l'estudi, mitjançant una anàlisi DEL-
PHI se'n fa una valoració més profunda, de cada un d'a-
quests punts clau.
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Les qualitats de l'entorn econòmic són unes condicions
determinants per a un bon èxit de les activitats d'R+D.
Enfocarem la nostra atenció a analitzar com han anat evolu-
cionant en els últims anys els components fonamentals de
l'entorn econòmic de Catalunya. Centrarem la nostra aten-
ció en un grup particular de components com a representa-
tius de les diferents dimensions de l'entorn. Considerarem la
productivitat i el cost del treball, la formació i la immigració
(els entorns institucional i macroeconòmic), les infraestructu-
res i les barreres administratives (entorn empresarial).
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5

5.1. 

Anàlisi de la productivitat del treball en nivells

Com argumenten Segarra i Teruel (2007), des de 1994,
l'economia catalana ha experimentat un ritme de creixement
intens amb moderació salarial, creació de llocs de treball,
augment de la demanda interna i estancament de la produc-
tivitat. La taxa anual de la productivitat va ser de -0,28%.
Com que la inversió en R+D  (i innovació) serveix sobretot
per millorar la competitivitat, això també implica un efecte de
millora de la productivitat. En aquest sentit, és important
analitzar l'evolució de la productivitat del treball com a factor
de competitivitat.

En tots els sectors dels quals tenim dades comparables
(manufactura, construcció, venda a l'engròs i financer), el
nivell de la productivitat per hora treballada a Catalunya és
superior al de la mitjana estatal (Gràfic 5.1). Hi ha diferències
significatives en els nivells de la productivitat en la manufac-
tura, la construcció i les finances entre Catalunya i Espanya.
La diferència és molt més petita en la venda a l'engròs, un
sector sovint menys productiu a causa de la baixa compe-
tència. Finalment, en la manufactura, la construcció i la
venda a l'engròs, el nivell de la productivitat per hora treba-
llada a Catalunya és molt proper al nivell espanyol. 

Un indicador complementari a la productivitat de les
empreses és el cost del treball. A valors elevats de la pro-
ductivitat s'associen uns nivells més baixos del cost del
treball.

Per obtenir els Gràfics 5.2 vam utilitzar les dades del cost
del treball per hora efectiva, per sectors d'activitat i compo-
nents publicat per l'IDESCAT. Com que tenim les dades per
quadrimestre hem corregit les dades amb la tècnica econo-
mètrica  one year moving average (mitjana mòbil per any). El
període d'anàlisi és des de 2000 fins al tercer quadrimestre
de 2007.

76

ELEMENTS D'ESTUDI 
DE L'ENTORN

50,0

48,0

46,0

44,0

42,0

40,0

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0

EVOLUCIÓ DE LA PRODUCTIVITAT  PER HORA TREBALLADA

Font: elaboració pròpia segons dades de l'EUROSTAT. Unitats: euros.

Manufactura

Finances

Construcció

Venda a l’engròs

GRÀFIC 5.1

Espanya

Madrid

Catalunya

1995 1998 2001

1995 1998 2001

1995 1998 2001

30,0

35,0

40,0

45,0

1995 1998 2001

52,0

54,0

56,0

58,0

_ _ _ _ q p / / g



L'anàlisi sectorial del cost del treball (Gràfics 5.2 i 5.3)
ens diu que tant a Espanya com a Catalunya el nivell del cost
del treball és més alt al sector de serveis que a la indústria ja
que aquest sector és el més protegit enfront de la compe-
tència, sobretot internacional. A més, un altre element des-
criptiu que pot ser útil de destacar és la tendència evolutiva
del cost del treball parcialment disjunta entre la indústria i els
serveis. 

Les sèries corregides així obtingudes presenten una evo-
lució creixent del cost del treball, acompanyat per uns nivells
de productivitat no sempre creixents. 

En aquest sentit, es confirma el resultat que la competi-
tivitat catalana podria haver-se deteriorat al llarg del temps
per un augment del cost del treball no sempre acompanyat
per uns increments de la productivitat.
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5

5.2 

La situació de la immigració a Catalunya9

Segons l'informe de Pajares (2007), la taxa de creixement
anual dels residents estrangers a Catalunya ha baixat en els
últims anys. Es va registrar una pujada de la taxa des del
17,20% en 2002, cap al 30,60% en 2005 (en correspondèn-
cia al procés de regularització), i una baixada a 6,50% en 2006.
En aquestes dades una de les raons més important de l'intens
flux d'immigració és el factor de reagrupament familiar. La Taula
5.1 indica que Catalunya (el 2006) és la Comunitat amb el
nombre més gran d'estrangers residents: més d'una cinquena
part dels estrangers presents a Espanya en aquella data. Pel
que fa a la nacionalitat, el grup més important d'immigrants
són els que arriben a Catalunya des d'Àfrica (sobretot del
Marroc) i des d'Amèrica del Sud. 

En la Taula 5.2 apareixen les dades sobre l'evolució tempo-
ral (a partir de 2002) de la comunitat d'immigrants a Catalunya.
Destaca la gran pujada (en l'espai de quatre anys) dels ciuta-
dans d'Europa però de fora de la Unió Europea, i els quals pro-
venen d'Amèrica del Sud. Segons les dades analitzades en

l'informe de Pajares (2007), sobre la base de les dades dels afi-
liats a la Seguretat Social, la meitat dels nous ocupats a
Catalunya són estrangers, sobretot provinents de la Unió
Europea, mentre que en el col·lectiu dels llatinoamericans i dels
filipins hi ha un percentatge molt elevat de dones entre la seva
població ocupada. En altres col·lectius, com el marroquí i el
pakistanès, el percentatge de dones es redueix molt. 

En la Taula 5.3 s'analitza la repartició dels immigrants per
franges d'edat. El grup més important és el dels immigrants
possiblement treballadors (en edat entre els 25 i 54 anys) seguit
pel grup dels immigrants més joves (entre 16 i 24 anys), possi-
blement treballadors o estudiants, amb l'excepció del cas
d'Amèrica del Nord on el col·lectiu dels treballadors amb més
de 55 anys (i possiblement jubilats) supera el dels més joves. A
l'informe de Pajares (2007) es compara també la taxa d'ocupa-
ció dels immigrants amb la del conjunt de la població. El 2006,
la taxa d'activitat dels estrangers està molt per sobre de la del
conjunt de la població total, encara que la taxa d'atur en el
col·lectiu dels immigrants segueix sent més elevada pel que fa
a la taxa mitjana d'atur de Catalunya (un 11,3% contra un 6,7%
en 2006). La Taula 5.4 ens proporciona la informació sobre les
categories laborals en què s'insereixen els immigrants. El per-
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de Pajares (2007). Unitats: nombre de persones

UE

Resta d'Europa

Àfrica

Llatinoamèrica

Nord-amèrica

Àsia

Oceania

Total

Andalusia

126.853

39.374

98.903

77.028

3.309

16.671

325

362.467

Catalunya

84.265

54.495

216.852

212.615

3.054

71.027

294

642.829

C. Valenciana

135.617

66.921

68.150

116.822

1.556

19.372

548

409.058

C. Madrid

87.207

79.157

80.698

279.360

5.347

42.651

273

575.118

Tot Espanya

661.004

367.674

709.174

1.064.916

18.109

197.965

1.819

3.021.808

ESTRANGERS EN LES QUATRE CA AMB MÉS PRESÈNCIA D'IMMIGRANTS A ESPANYA (2006)
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de Pajares (2007). Unitats: nombre de persones
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Àfrica
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Àsia

Oceania
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2002

62.017

13.859

129.204

79.982

2.654

40.384

234

328.334

2003

67.803

20.637

147.288

99.619

2.713

45.509

233

383.802

2004

71.835

31.670

169.502

133.096

2882

52.660

255

461.900

2005

77.486

49.705

209.049

197.844

2.908

6.6190

270

603.452

2006

84.265

54.495

216.852

212.615

3.054

71.027

294

642.602
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de Pajares (2007).

UE

Resta d'Europa

Àfrica

Llatinoamèrica

Nord-amèrica

Àsia

Oceania

Total

11,4

1,4

0,3

2,2

30,7

2,4

13,7

3,3

4,6

0,6

0,2

0,9

13,2

0,3

3,9

1,3

5,9

0,8

0,3

1,1

9,4

0,7

6,8

1,7

3,1

1,0

0,6

1,7

3,7

1,7

5,4

1,6

16,7

3,4

1,2

6

18,8

3,1

9,8

6
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2,3

1,9

1,4

3,9

1,3

1,8

1,5

2,5

14,9

6,7

2,9

12,6

12,7

5,8

7,3

9,1

10,5

20,9

17,6

18,3

2,7

27,1

7,8

17,9
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13,9

34,2

55,6

35,3

2,9

40,1

30,2

37,4
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PERCENTATGE D'ESTRANGERS EN LA SEGURETAT SOCIAL A CATALUNYA TRIAT PER CATEGORIA DE TREBALL (2006)

TAULA 5.4.

centatge més important d'immigrants es concentra en la cate-
goria de peons (sobretot marroquins i equatorians), mentre que
els treballadors de procedència de la Unió Europea i d'Amèrica
del Nord es concentren en les categories de treballadors que
requereixen més formació de capital humà, com els enginyers
o els oficials administratius. Immigrants llatinoamericans i dels
països d'Europa fora de la Unió Europea es concentren en les
categories d'oficials de 1a i 2a i especialistes. 

La informació presentada en la Taula 5.5 complementa la
de la Taula 5.4. En aquesta taula es compara la distribució del
total de la població treballadora a Catalunya amb la dels immi-
grants. Entre els resultats que destaquen, es troba que gaire-
bé la meitat dels treballadors que entren a Catalunya d'un país
fora de la Unió Europea troba una ocupació com a peó o simi-
lar, mentre un percentatge important de treballadors dels paï-
sos de la Unió Europea troba ocupació en els quadres direc-
tius, dirigents o administratius.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de Pajares (2007).

Enginyers i llicenciats

Enginyers, tècnics  pèrits

Caps Administratius i de tallers

Ajudants no titulats

Oficials administratius

Subalterns

Auxiliars administratius

Oficials de 1ª i 2ª

Oficials de 3ª i especialistes

Peons
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7,7
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4,3

3,4

12,1

4,4
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3,3
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1,6

6

2,5

9,1

19,3

17,9

37,4
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9. Informació recopilada a partir del document de Miguel
Pajares (2007).

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de Pajares (2007).
Unitats: nombre de persones.

UE

Resta d'Europa

Àfrica

Llatinoamèrica

Nord-amèrica

Àsia

Oceania

Total

16-24 anys

10,5

10,5

12,7

10,1

2,2

11,5

7,3

47.545

25-54 anys

83,7

87,1

85,1

86,6

87

86,4

86,6

372.443

55 i més anys

5,8

2,4

2,1

3,3

10,8

2,1

6,1

14.381

Total

17,4

9,7

25,3

36,2

0,3

10,7

0,1

434.517

ESTRANGERS DONATS D'ALTA EN LA SEGURETAT SOCIAL A
CATALUNYA (GENER 2007)
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5

5.3. 

Formació

Disposar d'una força de treball formada adequadament
és una condició necessària, però no suficient per propiciar
l'activitat innovadora.

La millora del nivell formatiu de base continua essent un
aspecte per millorar del sistema educatiu català. Així, el per-
centatge de persones ocupades entre 25 i 64 anys que
comptaven amb educació obligatòria o inferior era del 41%
l'any 2007, enfront del 25% que comptaven amb un títol d'e-
ducació secundària postobligatòria i el 33% que comptaven
amb un títol de formació terciària (formació professional de
grau superior o titulació universitària) (Gràfica 5.4).  

Els percentatges de població ocupada entre 25 i 64 anys
amb formació obligatòria, secundària postobligatòria i tercià-
ria era del 42%, 23% i 35%, respectivament, l'any 2006. En
canvi, sí que difereix força amb l'estructura per nivells forma-
tius que es troba a la Unió Europea (25 països). Les princi-
pals diferències rauen tant en el percentatge de població
ocupada que disposa d'estudis postobligatoris, 17 punts
inferior respecte a Catalunya i 18 respecte a Espanya, així
com la primacia dins d'aquest grup de la població amb estu-
dis secundaris postobligatoris, a diferència del que passa a
Catalunya i a Espanya. Aquest fenomen és poc habitual
entre el conjunt de països europeus i respon a l'escassa
demanda d'estudis de formació professional a casa nostra. 

L'evolució dels darrers anys (Gràfic 5.5), mostra una
reducció important de la població ocupada que només dis-
posa d'estudis bàsics (cau 8 punts en el que portem de
dècada) alhora que s'ha produït un avenç significatiu de la
població ocupada que compta amb estudis terciaris, princi-
palment universitaris. Aquesta s'ha vist suavitzada per la
important irrupció d'ocupats d'origen immigrant (que repre-
sentava el 15,2% de la població ocupada el 2006), que mos-
tra taxes de població ocupada amb estudis primaris o infe-
riors set punts superiors a la dels autòctons i taxes de pobla-
ció ocupada amb estudis terciaris dotze punts inferior a la
dels autòctons (Gràfic 5.6). 

No obstant això, aquesta millora en el nivell formatiu
dels ocupats catalans, si contextualitzem l'estructura per
nivells de formació assolits amb l'estructura per tipus d'o-
cupacions, el resultat no és massa optimista (Gràfic 5.7).
Per una part, el percentatge de persones ocupades amb
estudis primaris o inferiors supera amb escreix el percen-
tatge de població ocupada en tasques que no requereixen
una qualificació especial, alhora que el percentatge d'ocu-
pats amb estudis terciaris (especialment universitaris)
supera lleugerament el nombre de llocs de treball d'alta
qualificació (professionals i tècnics de suport). Si bé
aquests desajustaments entre oferta i demanda són pre-
sents a la majoria de països europeus, la intensitat d'a-
quests és especialment rellevant pel cas català. En parti-
cular, en treballadors de qualificació mitjana, tal com mos-
tra el gràfic 5.7.
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GRÀFIC 5.10.

La proporció de persones graduades en estudis uni-
versitaris en ciència i tecnologia s'ha mantingut força esta-
ble en els darrers anys. De cada 100 graduats que van
sortir de les universitats catalanes entre els cursos 1998-
99 i 2004-05, 43 ho van fer amb un títol universitari de
ciències, ciències de la salut o tècnic (Gràfic 5.8). L'àmbit
tècnic és el que concentra la majoria de titulats (24 de
cada 100 graduats pertanyen a aquest àmbit), mentre que
les ciències de la salut aporten una proporció inferior (13
de cada 100). Les ciències pures tenen una petita aporta-
ció (6 de cada 100 graduats), i és l'únic àmbit de ciències
i tecnologies que mostra una tendència decreixent al llarg
dels darrers anys. Si ens  atenem a les proporcions de
graduats en batxillerat provinents de les branques ciències
i tecnologia com a predictors de futurs graduats universi-
taris en aquestes branques, la situació apunta a una rela-
tiva estabilitat en termes globals. Així, la suma de tots dos
grups ha restat estable al voltant del 50% en els darrers
cursos (Gràfic 5.9). D'aquest 50%, el batxillerat tecnològic
n'aporta la majoria (6 de cada 10 batxillers en aquestes
àrees), mentre que el batxillerat de ciències de la vida i de
la salut aporta la resta. 

La qualitat del sistema educatiu presenta també
alguns clarobscurs. Tot i la dificultat que suposa comparar
sistemes educatius culturalment molt diferents, algunes
aproximacions com l'Informe Pisa10 posen de manifest
que cal treballar en aquesta direcció. Així, el rendiment
acadèmic dels estudiants catalans en ciències se situa
lleugerament per sota de la mitjana de l'OCDE, tot i ser
lleugerament superior al del conjunt d'Espanya (Gràfic
5.10). Un rendiment acadèmic similar es dóna en les
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10. PISA és l'acrònim del Programa  Internacional per a
l'Avaluació dels Estudiants  i té com a objectiu la compara-

bilitat de diferents sistemes educatius de l'OCDE, basant-se
en un conjunt de proves estandarditzades dirigides a estu-

diants de 15 anys, realitzant-se un cop cada tres anys (el
darrer cop va ser el 2006).
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5

matemàtiques (Gràfic 5.11). La puntuació mitjana dels
alumnes catalans (488) és 10 punts inferior a la mitjana de
l'OCDE, tot i ser lleugerament superior a la mitjana espan-
yola (480 punts).

5.4. 

Infraestructures

Disposar d'un estoc adequat d'infraestructures (viàries,
ferroviàries, aeroportuàries o hidràuliques) és un dels factors
més valorats per les empreses estrangeres a l'hora d'esta-
blir-se en un determinat territori, juntament amb uns costos
laborals unitaris reduïts o l'existència de demanda o clients
locals. Així mateix, l'existència d'un nivell d'infraestructures
adequades pot ser també un criteri per mantenir les empre-
ses (locals o estrangeres) al territori, evitant així processos
de deslocalització. Menys evident és la relació entre dotació
d'infraestructures i la propensió a innovar, però partint de la
base que un important corrent de la literatura sobre innova-
ció considera els factors de localització com a crítics per
generar innovació, podem considerar que l'existència d'una
xarxa d'infraestructures ben dimensionada és una condició
necessària per promoure l'activitat innovadora.

Segons les darreres dades de la Fundación BBVA, l'estoc
de capital net total a Catalunya representava el 18,2% del con-
junt de l'estoc de capital net espanyol. Aquesta contribució la
situa com la primera comunitat autònoma i representa una xifra
similar a la contribució del PIB català al conjunt espanyol. Si
centrem la nostra anàlisi en les infraestructures, aquestes
representaven el 15,8% de l'estoc de capital net no residencial.
Ara bé, si analitzem les dades en termes relatius, prenent com
a base el conjunt d'Espanya, aquesta dotació és clarament
millorable, ja que se situà en el 13,7% del conjunt estatal l'any
2004, xifra inferior tant a l'aportació que Catalunya fa al PIB
estatal (18,7%, l'any 2006) com en termes de població (16%),

així com la contribució de l'estoc de capital total. Una altra
característica ressenyable és que aquesta contribució ha anat
descendint paulatinament des dels nivells màxims assolits a
meitat dels anys setanta, quan aquesta va estar per sobre del
15% (Gràfic 5.12).

Per tipus d'infraestructura, les viàries (45 % del total de les
públiques productives) són les més importants. Malgrat el pes
econòmic i poblacional, i el fet de formar part de dos eixos de
transport bàsics (l'Eix Mediterrani i el Corredor de l'Ebre), les
infraestructures viàries catalanes només suposen el 13,2% del
valor total espanyol. Aquesta situació, a més, s'agreuja pel fet
que prop del 25% del total d'estoc d'infraestructures viàries el
constitueixen autopistes de peatge, amb el greuge econòmic
que això suposa respecte d'altres zones on aquest tipus de
vies tenen un paper secundari i complementari de la xarxa vià-
ria bàsica d'alta capacitat.  Aquesta situació però, pot canviar
en els propers anys, ja que s'espera que es construeixin i/o
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entrin en servei diversos trams d'autovia al corredor mediterrani
(A7 entre Vilafranca i Alcanar i A2 a les comarques gironines), a
més de la construcció del Quart Cinturó.

La contribució de les infraestructures ferroviàries catalanes,
que suposen el 21% del total de les infraestructures públiques
productives, sobre el conjunt de les espanyoles és sensiblement
millor i se situava l'any 2004 en el 18,4%, similar al pes en ter-
mes de PIB i lleugerament superior al pes poblacional. En
aquest àmbit cal destacar que el fort procés inversor en la cons-
trucció de la línia d'alta velocitat entre Madrid i El Pertús ha con-
trastat amb el baix esforç pressupostari en altres segments (ser-
veis de rodalia, línies i terminals de mercaderies,...), cosa que ha
generat força tensions a la xarxa ferroviària, que l'han dut al
col·lapse en algunes ocasions. El trànsit de mercaderies conti-
nua sent una assignatura pendent de la xarxa ferroviària catala-
na (i espanyola), tot i que es preveu que la situació millori amb
la progressiva entrada en servei de la xarxa d'alta velocitat, d'ús
mixt entre Barcelona i la frontera francesa o dels nous accessos
al Port de Barcelona, així com també per nous projectes com
l'Eix Transversal Ferroviari11 o la Línia Orbital Ferroviària12.

Les infraestructures aeroportuàries han estat les que han
agafat un major pes dins del conjunt de les infraestructures pro-
ductives. L'any 2004, l'estoc de capital d'infraestructures aero-
portuàries catalanes se situà en el 12,7 % del total estatal, cla-
rament inferior a la dotació que li pertocaria tant en termes
merament econòmics, com poblacionals. Únicament en els
darrers anys s'està observant un canvi de tendència a causa de
la forta inversió en l'ampliació de l'aeroport de Barcelona, amb
la construcció de la tercera pista i d'una nova terminal (T-Sud).
També cal destacar, tot i que en menor quantia, la imminent
construcció de l'aeroport de Lleida-Alguaire i els plans per reo-
brir l'aeroport de La Seu d'Urgell.

Finalment, i en el cas de les infraestructures portuàries,
aquestes suposen el 15,2% del total espanyol, xifra també infe-
rior tant pel que correspondria per criteris econòmics com per
criteris estrictament geogràfics, si bé s'aprecia una lleugera ten-
dència creixent. En el cas d'aquestes infraestructures, un punt
feble tradicional han estat les connexions amb d'altres tipus
d'infraestructures (viàries i ferroviàries) que permetin un trànsit
fluid de mercaderies. La previsió és que en els propers anys es
culminin diverses obres als accessos al Port de Barcelona, que
facilitaran la intermodalitat.

Bona part del dèficit d'infraestructures apuntat anteriorment
es deu al baix nivell inversor que durant les darreres dècades ha
mostrat l'Estat, principal promotor d'infraestructures. Durant els
anys vuitanta i noranta, la quota d'inversió pressupostada regio-
nalitzable fou de mitjana el 10%. Aquesta situació ha fet que des
de diversos estaments empresarials s'hagi advertit de la neces-
sitat d'una major política inversora per part de l'Estat, el qual
havia adoptat durant els anys vuitanta i noranta una política d'in-
versió en infraestructures basada purament en termes redistri-
butius i posant en segon pla els aspectes d'eficiència. 

Durant els darrers anys ja s'ha començat a apreciar un canvi
de signe en les polítiques d'inversió de l'Administració central

que s'ha traduït en un major esforç inversor en aquelles comu-
nitats com Catalunya on aquestes són més productives.
Aquesta inversió, a més, es veurà reforçada per l'execució de la
Disposició Addicional Tercera del Nou Estatut d'Autonomia de
Catalunya, que prescriu una inversió estatal en infraestructures
equiparable a la contribució de Catalunya en el PIB espanyol
durant un període de set anys13. Per a l'exercici 2008 els
Pressupostos Generals de l'Estat han previst una dotació de
4.365 milions d'euros, cosa que de mantenir-se en futurs exer-
cicis permetria apropar-se a una dotació d'infraestructures
competitiva respecte a altres zones capdavanteres.

Finalment, cal destacar la creixent importància d'una ade-
quada dotació d'infraestructures TIC14. En aquest sentit, la
posició de Catalunya dintre del conjunt estatal és prou bona, ja
que la dotació de capital ha restat estacionària en els darrers
anys situant-se lleugerament per sota del 19 %,una xifra similar
a la contribució de Catalunya al PIB espanyol, però superior al
pes del conjunt del capital no residencial sobre el conjunt
espanyol (Gràfic 5.13).
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11. L'Eix Transversal Ferroviari és un projecte de ferrocarril d'alta
velocitat d'ús mixt que uniria Lleida amb Girona passant per Manresa

i Vic. La Generalitat, promotora del projecte, estima el cost de la
infraestructura en 6.500 milions d'euros.

12. La Línia Orbital Ferroviària és un projecte de línia de ferro-
carril de rodalies que uniria Mataró amb Vilanova i la Geltrú pas-
sant per Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell i Vilafranca del
Penedès, amb l'objectiu de trencar l'actual model radial basat a
Barcelona. La inversió prevista per la Generalitat, promotora del

projecte, és de 1.223 milions d'euros.

13. No obstant això, la quantia exacta  ha estat motiu
d'ampli debat, ja que depèn críticament del criteri que

es faci servir per determinar el criteri d'infraestructures.
El criteri més clàssic considerava únicament aquelles

inversions realitzades pels Ministeris de Foment i Medi
Ambient, obviant així altres tipus d'infraestructures.

14. Per infraestructures TIC entenem el maquinari
informàtic (hardware), el programari (software) i els

equips de comunicacions.
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En aquest camp cal destacar l'important avenç pel que fa
a la disponibilitat territorial de la banda ampla15. Gràcies a l'ús
de la tecnologia WiMAX16 s'ha aconseguit que a finals del
2007 la banda ampla arribi com a mínim al 80% de la població
de 37 de les 41 comarques catalanes (Figura 5.1), partint
d'una situació inicial, l'any 2006, en què només quatre comar-
ques (Barcelonès, Baix Llobregat, Tarragonès i Vallès
Occidental) garantien accés a la banda ampla, com a mínim, al
35% de la població.

De cara a un futur, l'objectiu de la Generalitat passa per la
interconnexió de totes les administracions catalanes (incloent-
hi institucions educatives i sanitàries) mitjançant fibra òptica,
cosa que suposaria garantir la disponibilitat de banda ampla a
la pràctica totalitat del territori. Aquest projecte, vehiculat pel
consorci ITCat i amb un termini d'execució de 10 anys, estaria
obert als operadors privats perquè en fessin l'explotació
comercial.

5.5.  

Facilitats per a l'emprenedoria i tràmits i barreres
administratives

Un altre factor que pot facilitar les activitats innovadores
és la possibilitat de disposar d'emprenedors que facilitin el
trànsit de les innovacions als mercats. El nombre i cost dels
diferents tràmits burocràtics pot actuar com una poderosa
barrera per a la  innovació. És per aquest motiu que l'elimi-
nació de tràmits burocràtics innecessaris i la reducció dels
costos per garantir els requeriments regulatoris figuren a l'a-
genda de molts governs i organitzacions internacionals.

Espanya se situa actualment en una posició relativament
bona dins del conjunt de països a l'hora de realitzar negocis.
Segons les dades del darrer informe Doing Business del Banc
Mundial, que compara el nombre, la intensitat i el cost de dife-
rents barreres burocràtiques a diferents països del món,
Espanya se situa en el lloc 38è entre 178 països analitzats a la
mostra17. Segons aquest informe, els factors que frenen el
desenvolupament  empresarial a Espanya són la normativa
laboral, una de les més rígides del món segons l'informe (posi-
ció 154 de 178), les facilitats per crear una empresa (posició
118), així com el cost monetari que suposa el correcte compli-
ment de les obligacions fiscals (posició 93). En canvi, són ben
valorats factors com la facilitat per obtenir crèdit (posició 13) o
la facilitat per dissoldre una empresa (posició 17).

Pel cas català,  un estudi de la Cambra de Comerç de
Barcelona mostrava que un percentatge molt important d'em-
preses considerava que, a més de l'elevat nombre de regula-
cions existents, els costos directes de la regulació (taxes i
preus públics) o els indirectes (tràmits de gestoria o assesso-
ria) eren massa elevats. La reducció de les taxes i dels preus
públics així com l'estímul i foment de l'administració electròni-
ca eren considerades les millors mesures per fer front a
aquesta problemàtica.

Per part de l'Administració catalana s'han pres algunes
mesures per intentar reduir els tràmits administratius. De fet,
l'Acord Estratègic per a la Internacionalització, la  Qualitat de
l'Ocupació i la Competitivitat de l'Economia Catalana, signat
l'any 2005, incloïa ja algunes mesures per a l'optimització dels
tràmits administratius dins de la competència de la Generalitat
de Catalunya. Així, una de les mesures (número 54) fou la imple-
mentació de la Finestreta Única Empresarial, actualment ja
implementada. Posteriorment es va considerar la necessitat
d'ampliar aquestes mesures a la millora i simplificació de tràmits
administratius i que va cristal·litzar en un Pla de 48 mesures a
desenvolupar en el període 2007-2009 acordat pel Govern de
la Generalitat el juliol de 2007 18. Entre aquestes, figura l'elimi-
nació de tràmits considerats innecessaris, unificació de tràmits,
evitar el requeriment d'informació que ja estigui en poder de
l'Administració o la potenciació de l'administració electrònica.

No obstant això, queda encara pendent de resolució una
major coordinació entre administracions que permetés unificar
tràmits, així com la rebaixa o l'eliminació de documentació jus-
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tificativa de les sol·licituds provinent d'altres administracions.
Així mateix, la pràctica totalitat de mesures del pla es refereixen
a aspectes relatius a l'inici, la renovació, el canvi de titular o la
finalització d'activitat, quedant fora un important nombre de
tràmits administratius necessaris per a l'operació normal dels
negocis, com poden ser els fiscals, els laborals o els relacio-
nats amb el medi ambient.

5.6. 

Conclusions

En aquest capítol s'han analitzat uns factors distintius
que caracteritzen l'entorn de l'economia catalana i hem
conegut més de prop els elements distintius del context en
el qual operen les empreses.

En primer lloc, s'ha centrat l'atenció en el tema de la pro-
ductivitat del treball i en el cost del treball. La productivitat del
treball és un indicador molt important de la competitivitat i és
per mitjà del concepte de competitivitat que es pot associar
productivitat del treball a la inversió en R+D. Des de mitjans
dels anys noranta, Catalunya pateix un problema de baixa pro-
ductivitat acompanyada d'un elevat cost del treball i això pot
crear problemes (a llarg termini) a la competitivitat. 

El problema de la productivitat es relaciona estretament
amb la formació i, en els darrers anys, a la immigració. Les
dades sobre la formació indiquen que un terç de la població
ocupada té un títol de tercer cicle, mentre una bona part de
la immigració contribueix a pujar la quota d'ocupació sense
formació superior. 

Finalment, pel que fa al sistema d'infraestructures (que
concorre també al suport de la competitivitat catalana), mal-
grat que encara hi hagi moltes obres per fer, la situació ha
anat millorant al llarg dels últims anys, encara que segueixi
patint un dèficit a causa del baix nivell inversor que en
aquests darrers anys ha mostrat l'Estat, que és el principal
promotor d'infraestructures. 

Sobre la base de la informació presentada en aquest capí-
tol, es destaca que l'entorn econòmic a Catalunya ha anat
millorant i s'ha acostat més a la demanda de les empreses,
amb l'objectiu d'oferir les millors condicions per (i) incrementar
la seva competitivitat, (ii) facilitar la presa de decisions sobre
estratègies empresarials que permetin arribar a nivells de com-
petitivitat més elevats. Encara que, com es comentava ante-
riorment, moltes coses s'han fet i hi ha dinamisme per fer-les,
però queda molt camí per recórrer.
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17. Dades per a l'any 2008. Per a més detalls, vegeu
http://www.doingbusiness.org/ExploreEconomies/?economyid=173 

18. Aquest Pla de Mesures es va convertir en
Decret al maig de 2008.

15. Per banda ampla entenem una connexió que permeti una
capacitat de  descàrrega teòrica no inferior a 256 Kbps.

16. La tecnologia Wimax funciona utilitzant ones de la banda de
3,5 GHz.
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Aquest capítol es concentra en el tema de la decisió d'in-
versió en R+D de les empreses catalanes i dels programes
que s'han elaborat com a suport d'aquesta activitat.

Segons les últimes dades publicades per Eurostat, la
despesa en R+D de la UE27 el 2006 va correspondre a
l'1,84% del seu PIB, que és exactament el mateix valor
registrat el 2005 i que demostra una fase de cert estanca-
ment després d'haver arribat a un valor d'1,86 % l'any 2000. 

El rànquing de les nacions pel que fa al valor de la seva
despesa en R+D presenta una variància molt àmplia. Així,
passa del 3,8 % del PIB de Suècia fins al 0,4 % de Xipre.
Espanya es va col·locar per sota de la mitjana de la UE27
amb un valor corresponent a l'1,16 % del PIB. Tot i que, com
ja s'ha comentat anteriorment, Catalunya tradicionalment ha
superat el valor estatal.

Si analitzem com es posicionen les regions espanyoles
en el context Europeu, una vegada més es destaca una
àmplia variabilitat. Utilitzant com a indicador de referència el
Regional Innovation Scoreboard 2006, la primera regió a
Europa és Estocolm amb un índex de 0,90 mentre l'última
(posició 203) és Noito Aigaio (a Grècia) amb un índex de
0,01. Pel que fa a la perspectiva estatal, la primera de les
regions espanyoles és la Comunitat de Madrid (posició 31)
amb un índex del 0,61. Segueixen el País Basc (posició 55)
i la Comunitat de Navarra (posició 76). Catalunya, amb un
índex de 0,47, ocupa la posició 82. Totes les altres comuni-
tats les segueixen, fins a les Illes Balears (posició 195 de
203) amb un índex de 0,16. 

Com indiquen les estadístiques, els resultats europeus i,
en particular, els resultats espanyols no són particularment
espectaculars. Enfront de la necessitat de pujar la quantia
invertida en R+D com a percentatge del PIB, respecte de
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l'objectiu de Lisboa, la situació es mostra creixent, tot i que
a un ritme reduït. A més, aquest resultat s'obté en presència
de diferents iniciatives que es patrocinen en els àmbits esta-
tal i autonòmic, però sembla que aquest tipus d'interven-
cions no són sempre totalment eficients.

Els anys 2005 i 2006, l'OCDE va publicar dos estudis en
els quals es posava en dubte el tipus de governança de l'ac-
tivitat d'R+D a Europa i s'oferien idees per tal que l'activitat
de suport de l'R+D per part de les institucions fos més eficaç.

A l'informe de l'OCDE (2005), es debat àmpliament sobre
la necessitat de reformar el tipus de polítiques intervencionis-
tes públiques en l'elaboració i el finançament de plans de
suport a R+D. En particular, a les conclusions de l'informe es
proposa apostar per un nova filosofia d'elaboració de progra-
mes de finançament en R+D que tingui en compte de mane-
ra particular la dinàmica estructural i institucional dels sistemes
productius actuals. S'afavoreix una adaptació sobretot institu-
cional on es puguin establir plànols d'intervenció que superin
les barreres de separació de les institucions mateixes, i s'a-
posta per un sistema d'innovació molt més integrat entre tots
els diferents agents. En aquest sentit, el paper de les institu-
cions governamentals serveix per col·laborar en la creació
d'aquest nou camí. Això és precisament el que s'està fent des
d'ACC1Ó els darrers anys.

L'informe OCDE de 2006 recupera les idees que s'ha-
vien desenvolupat en l'informe precedent i aprofundeix en la
manera de poder fer-les realitat. Partint del supòsit que els
ajuts públics concedits a les empreses serveixen com a inci-
tació per augmentar el seu esforç i les seves inversions en
R+D, com és possible millorar els rendiments i els resultats
esperats d'aquestes polítiques? Hi ha diverses proposicions:
millorar la gestió dels projectes d'R+D, fomentar la col·labo-
ració (en tots els àmbits) en l'execució dels processos
d'R+D o també ampliar el ventall de possibilitats sobre el
tipus d'R+D realitzables. 

A més, l'adopció d'aquest nou concepte d'innovació
imposa també una actualització de la manera com s'amiden
les inversions en R+D i els seus resultats. Aquest concepte
expandeix el cercle d'acció de l'activitat d'R+D més enllà de
la dimensió empresarial pròpia.

L'informe OCDE (2006) es concentra expressament en
casos de programes governamentals que apostin pel des-
envolupament de programes d'R+D entre empreses i el seu
entorn. A més, proposa també nous tipus de mesurament
de la valoració dels resultats aconseguits amb aquestes polí-
tiques. 

Els resultats són molt bons. Hi ha casos, com ara Finlàndia
o el Japó, on l'activitat de suport a l'R+D patrocinada pel
Govern no es limita a erogar fons per a la realització de projec-
tes, sinó que sosté la creació de projectes comuns entre les
empreses. A Alemanya també es protegeix la col·laboració de
les empreses en la realització de plans d'R+D. 

D'acord amb aquests resultats, el context econòmic o
l'entorn en el qual operen les empreses pot ser important
per condicionar els resultats que les empreses poden trobar
dels seus projectes d'R+D. L'entorn es transforma d'ele-
ment estàtic en factor actiu en la gestió i execució dels pro-
cessos d'R+D. Per això, l'objectiu d'aquest capítol és l'estu-
di de la valoració de l'entorn a Catalunya i per part de les
empreses catalanes com a factor important en la gestió dels
projectes d'R+D. 

6.1. 

Els ajuts públics de foment de l'R+D: un resum
de les iniciatives 

El text elaborat per Corchuelo (2008) resumeix bé el con-
tingut del tipus de programes que donen suport a l'R+D a
Catalunya. El 1r Pla de Recerca de Catalunya es va endegar
l'any 1993, seguit del 2n i el 3r Pla de Recerca, per a 1997-
2000 i 2001-2004, respectivament. Aquest últim va coincidir
en el temps amb el 1r Pla d'Innovació 2001-2004, cosa que
va permetre crear accions conjuntes en el marc de l'R+D i la
innovació per a la transferència de resultats als diferents sec-
tors productius. Aquesta tendència es va veure més enda-
vant reforçada en el marc del Pla conjunt de Recerca i
Innovació de Catalunya 2005-2008, que tenia com a finalitat
optimitzar les polítiques d'R+D i innovació com a instru-
ments eficaços per al desenvolupament econòmic i social, i
articular els diferents elements que configuren el Sistema
Regional d'R+D i innovació de Catalunya19. La Comissió
Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica
(CIRIT) és l'organisme encarregat de garantir la coordinació i
la posada en comú de les actuacions del conjunt de depar-
taments de la Generalitat en matèria d'R+D i innovació.
Entre els seus objectius fonamentals figura augmentar la
qualitat de la recerca i la promoció de la innovació en el con-
junt del sistema productiu català, com a finalitat última a
aconseguir.

D'altra banda, segons els objectius del Pacte Nacional
per la Recerca i la Innovació, els indicadors d'innovació més
utilitzats posicionen Catalunya encara a certa distància de
les regions capdavanteres a Europa. La innovació no sembla
ser un component sistèmic en l'àmbit empresarial, però la
competitivitat de la indústria i els serveis de Catalunya indi-
quen l'existència d'una innovació “no tecnològica” que s'es-
capa als mecanismes de mesura més habituals. A
Catalunya, segons el Pla de Govern 2007-2010 seria desit-
jable assolir l'objectiu del 2% d'inversió del PIB en R+D l'any
2010, amb un creixement de la ràtio R+D/PIB anual de
0,15% (ara és de 0,05%). A aquest ritme, segons el Pacte
Nacional, l'objectiu de Lisboa (arribar al 3% del PIB en des-
peses en R+D) s'assoliria el 2017. Tot i això, l'objectiu de la
mitjana espanyola (un 2,2% el 2011) s'assoliria el 2011-2012
i s'arribaria a la mitjana d'Europa (un 1,84% per a l'any 2006)
el 2010. Aquest augment d'inversió en R+D s'hauria d'a-
companyar per una ràtio d'inversió de la part privada en
mesura de les 2/3 parts del total, proporció que ja s'acom-
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pleix en el cas de Catalunya i en referència a l'acord de
Lisboa. En consideració del problema de mesurament que
pateix especialment el sector de serveis, una altra prioritat
seria una millora dels sistemes de mesurament. El Pacte
Nacional proposa també unes prioritats sobretot per tal
d'excel·lir en educació superior (amb un esforç especial per
la internacionalització de l'educació superior), de disposar
de professionals capacitats per a la gestió del coneixement,
promocionar el talent científic i innovador (com, per exemple,
millorar la carrera investigadora i la gestió dels recursos
humans dedicats a la recerca) i també desenvolupar políti-
ques d'igualtat en el sistema de recerca i innovació.

En el Pacte Nacional es defineixen també unes estratè-
gies per a la valorització del coneixement amb una valorit-
zació de la recerca, unes infraestructures de recerca cap-
davanteres, impulsar la recerca bàsica i transformar el
coneixement en valor social  econòmic.  Segons el Pacte,
Catalunya ha de fer un esforç addicional per a una trans-
formació de la governança del sistema de recerca i innova-
ció, amb una estructuració més clara del sistema per a la
implementació de les polítiques (per exemple amb la crea-
ció d'una Agència de Recerca i Innovació, com pot ser
ACC1Ó, per exemple) així com la creació de clústers de
recerca i innovació.

Per la seva banda, al Pla de Recerca i Innovació 2005-
2008 es defineixen dotze objectius estratègics, els quals el
Pla de Govern 2007-2010 reafirma. Un primer grup es cen-
tra en l'augment de la quantitat i la qualitat de la recerca i el
desenvolupament tecnològic de Catalunya; el grup següent
incideix en la millora de l'entorn innovador per afavorir les
relacions i l'articulació dels diferents agents, públics i privats,
que composen el sistema de recerca i innovació. 

Un altre objectiu correspon a l'augment necessari de la
capacitat d'innovació en el conjunt de les empreses i també
incideix en la importància de definir prioritats sectorials i tec-
nològiques que afavoreixin la transformació de l'estructura
productiva a través de l'augment de les activitats intensives
en coneixement; finalment, els últims objectius se centren en
la definició i la coordinació de la política de recerca i innova-
ció per a l'augment de la cultura científica i tecnològica.

Les accions del Pla de Recerca i Innovació de Catalunya
s'articulen sobre la base d'aquests objectius en una sèrie
d'actuacions transversals, orientades a reforçar la cadena
de valor del coneixement i la tecnologia en tots els sectors,
a més d'una sèrie d'actuacions complementàries i actua-
cions sectorials. Entre les accions transversals dirigides a les
empreses, hi figura el Programa de Suport a la Transferència
de Tecnologia i Coneixement, que inclou les accions i els ins-
truments que tendeixen a crear un sistema dinàmic i interde-
pendent de ciència, tecnologia i empresa i, especialment, a
crear estructures d'interfície que facilitin la transferència tec-
nològica. Els objectius específics del programa són incre-
mentar la despesa empresarial en R+D sobre el PIB, incre-

mentar el nombre de patents empresarials registrades i el
nombre de patents de recerca transferides a les empreses,
incrementar el nombre d'empreses i el volum de subcon-
tractació d'R+D a universitats i CTI; i també el nombre d'em-
preses creades a partir de la recerca pública, augmentar la
participació d'empreses i CTI en programes europeus i
incrementar la compravenda de tecnologia. Entre els ajuts
associats al programa dirigits a les empreses figuren els ajuts
per a projectes d'R+D i innovació que tenen com a objectiu
incrementar la capacitat innovadora de les empreses i
fomentar la interrelació amb altres centres de recerca.

A més, el Programa de Foment de la Innovació comprèn
les accions i els instruments adequats orientats a estimular
la innovació en les empreses. Són objectius d'aquest pro-
grama: incrementar la despesa agregada d'innovació de les
empreses i l'esforç empresarial en R+D; augmentar el nom-
bre d'empreses innovadores, empreses que gestionin siste-
màticament la innovació i que incorporin sistemes de gestió
de la innovació i la tecnologia, i empreses que utilitzin meca-
nismes d'interconnexió informàtica entre clients i proveïdors,
així com incrementar el nivell d'exportacions tecnològiques.
Entre les accions prioritàries per aconseguir aquests objec-
tius hi figuren les següents. 

1. Competitivitat empresarial. Actuació destinada a
incrementar el nivell competitiu de les empreses a través
d'una sèrie d'accions: 

1.1. Gestió de la innovació i innovació estratègica.
Actuacions: foment de la creativitat empresarial amb la
base de la innovació corporativa; ajut a la innovació estra-
tègica a través de la creació de noves metodologies de
capacitat innovadora i reflexió estratègica o la difusió de
models de referència i casos d'estudi d'empreses innova-
dores, així com els serveis d'assessorament i finançament
de la incorporació de millores de gestió; creació de canals
d'intercanvi de bones pràctiques en gestió de la innovació
i la tecnologia entre empreses innovadores; extensió dels
incentius fiscals a la innovació i les mesures financeres
d'estímul a la innovació reduint la incertesa a través de
millores de la informació i incentius a la participació de les
empreses en els ajuts; increment del nivell cientificotècnic
de les empreses incentivant el desenvolupament de tesis
doctorals en l'entorn empresarial; programes de creixe-
ment d'empresa que permeten elevar les aspiracions de
les empreses emergents.

1.2. Política de disseny i desenvolupament del pro-
ducte. S'hi preveuen accions de generació de noves meto-
dologies de disseny i desenvolupament del producte, la seva
difusió en el teixit empresarial a través de jornades, semina-
ris, etc., i altres accions de coordinació dels agents de l'en-
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torn per obtenir efectes multiplicadors de la cooperació
entre dissenyadors i enginyers. 

1.3. Innovació en producció i logística. Dirigit als sec-
tors de manufactures amb la finalitat d'afavorir la difusió de
noves tecnologies de la producció, noves formes organitza-
tives i de gestió de la cadena de subministrament per afavo-
rir la creació de sinergies. 

1.4. Qualitat i productivitat. S'hi comprenen actuacions
per consolidar la cultura d'excel·lència en qualitat i producti-
vitat, consolidar la formació i la motivació dels recursos
humans i la cooperació estratègica entre empreses. 

2. Digitalització de l'empresa. Actuació que passa per
l'aplicació sistemàtica de les TIC i els models de negoci que
generin noves possibilitats associades a la tecnologia digital.
Per a això, s'estableixen diverses línies d'ajut: ajut a la inno-
vació estratègica i a l'assessorament en la incorporació de
les TIC; ajut a projectes d'innovació en producció, logística i
disseny industrial; ajut a projectes d'investigació industrial,
desenvolupament precompetitiu i innovació tecnològica en
empreses; ajuts específics per a les PIME, destinats a dur a
terme projectes cooperatius de digitalització, innovació de
projectes o disseny industrial; ajuts a l'elaboració de tesis
doctorals en l'entorn empresarial. El Pla preveu altres serveis
de suport a les empreses com ara publicacions de manuals,
jornades de sensibilització, serveis d'assessorament, projec-
tes pilot de creixement empresarial, etc. 

3. Programa de suport financer. Aquest programa pre-
veu la generació d'instruments financers que permetin a les
empreses assumir els riscos que comporta la incorporació
de noves tecnologies. En l'àmbit del capital, les línies d'ac-
tuació busquen l'estímul de la inversió a través de fons de
pensions en instruments de capital de risc, l'impuls a la cre-
ació de préstecs participatius i el desenvolupament del mer-
cat secundari, l'increment del nombre d'operacions de les
societats de garantia recíproca, la incorporació del sistema
financer privat al sistema de recerca i innovació, i la propos-
ta de modificació de la fiscalitat de les plusvàlues i les pèr-
dues de la inversió privada de particulars en el finançament
de projectes empresarials. D'altra banda, dins de les actua-
cions complementàries també s'articulen programes espe-
cialment dirigits a l'estímul de la inversió privada. Aquest és
el cas del Programa de Foment d'Emprenedors, considerat
com un dels principals motors de la innovació, la competiti-
vitat i el creixement econòmic. Per contribuir a la creació
d'empreses és necessària la creació d'un referent social en
la figura de l'emprenedor que prevegi un marc fiscal favora-
ble, l'accés a formació de qualitat, el foment d'instruments
financers adequats, un bon entorn administratiu i l'impuls de
la compra tecnològica de la contractació pública i la coordi-
nació de tots els agents vinculats. El Pla de Recerca i
Innovació de Catalunya 2005-2008 potencia, per tant, la
creació de noves empreses tecnològiques mitjançant una
sèrie d'accions prioritàries que es materialitzen a través de
diverses línies d'ajuts a projectes orientats a potenciar els

vivers d'empreses, ampliar plataformes ja existents (per
exemple, trampolins tecnològics), millorar els instruments de
finançament avançant cap a un model de préstecs participa-
tius, sensibilitzar les universitats perquè valorin la creació
d'empreses, establir ajuts a la creació de noves empreses
de base tecnològica (NEBT), potenciar els professionals
experimentats en el món de l'empresa per atendre possibles
consultes, impulsar la formació d'emprenedors i dissenyar
circuits de seguiment en les empreses, des del moment de
la seva creació, a fi de reduir-ne la mortalitat. La coordinació
del Pla es porta a terme en diversos àmbits. En primer lloc,
s'estableixen diferents nivells de relacions interdepartamen-
tals en el Govern de la Generalitat. La coordinació dels diver-
sos departaments és a càrrec del CIRIT, que té la funció de
planificar les grans línies de la política de recerca i innovació.
En segon lloc, s'estableix una coordinació entre la
Generalitat, l'Administració General de l'Estat (AGE) i la
Comissió Europea per tractar que el Pla s'ajusti al Pla
Nacional d'R+D i innovació elaborat per l'AGE i estableixi els
mecanismes que promoguin la participació dels agents en
els diversos programes de la Unió Europea. Finalment, l'exe-
cució de gran part de les mesures proposades pel Pla és
duta a terme per ACC1Ó, responsable de l'execució de les
polítiques d'innovació a Catalunya. A més, amb el Pla s'in-
tenta establir també la coordinació entre els agents econò-
mics i socials del sistema de recerca i innovació. El Pla de
Recerca i Innovació de Catalunya 2005-2008 va disposar
d'uns recursos de 860 milions d'euros, repartits entre els
diversos anys d'actuació. 

6.2. 

Primers resultats de les dades de l'enquesta 

Les dades que comentarem en aquest subapartat estan,
en part, relacionades amb l'enquesta duta a terme per l'es-
tudi del Consejo Económico y Social (Nicolini i Artige, 2008)
a una mostra d'empreses espanyoles i amb altra informació
complementària. L'enquesta de l'estudi CES (2008), que es
dirigeix a totes les empreses espanyoles, aspira a aconse-
guir un doble objectiu. D'una banda, amb aquesta enques-
ta volíem obtenir dades complementàries sobre les caracte-
rístiques i els aspectes econòmics més específics de les
empreses que inverteixen i de les que no inverteixen en R+D.
I, de l'altra, teníem la intenció de preguntar directament a les
empreses sobre la possible evolució de les polítiques d'ajut
a l'R+D, com ara les afavorides per la Comissió Europea i
argumentades al seu torn en l'Informe Sapir (2004) i en els
documents CRECE.20 Tal com s'indica en el document de la
Secretaria General d'Indústria (2005), en l'estratègia de
Lisboa es fixen alguns objectius generals de les despeses en
R+D. Segons la Comissió Europea, per poder arribar a
aquests objectius es necessita fomentar tres components
del procés d'innovació que no inclouen exclusivament el
suport a l'R+D. Es tracta d'ajudar, tal com ho defineix el
document de la Secretaria, la creació d'una cultura innova-
dora, d'un marc conductiu de la innovació i de reforçar la
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relació entre recerca i innovació. En el primer capítol d'objec-
tius, la Comissió Europea subratlla la importància de pro-
moure la mobilitat d'investigadors i de fomentar la col·labo-
ració entre empreses. En el segon, s'aposta per facilitar les
formes de finançament de la innovació, de competència i de
millora dels quadres regulatius i administratius de l'activitat
d'innovació. Finalment, en l'últim grup d'objectius s'inclouen
totes aquelles iniciatives que enforteixen la capacitat de les
empreses per absorbir tecnologies i coneixements i que afa-
voreixen, al mateix temps, una cooperació més bona entre
universitats i empreses. La creació d'una cultura innovadora
requereix una inversió en esforç i capital a llarg termini, per-
què aquesta no es pot destinar exclusivament a les empre-
ses sinó que també s'ha d'estendre al sector públic. De fet,
com que l'estructura de mercat dels productes o les econo-
mies d'escala depenen del tipus de competència (vegeu el
capítol 2), l'Estat està directament implicat en la promoció de
la competència i, amb això, en la determinació de la intensi-
tat d'R+D, com un dels principals factors que afecten la
capacitat d'innovació d'un país. Amb la nostra enquesta
pretenem explorar l'orientació de les empreses espanyoles
cap a la possibilitat de dur a terme aquestes propostes. En
particular, volem destacar la percepció de les empreses
enfront de l'aplicabilitat d'aquestes polítiques. La distribució
de l'enquesta s'ha estès a totes les empreses industrials, de
la construcció i dels serveis a Espanya, amb almenys deu
persones empleades i que tenen com a clients o proveïdors
com a mínim una altra empresa. 

La mostra que considerem és una part representativa de
la categoria d'empreses espanyoles amb més de 10 emple-
ats (per més informació consulteu Nicolini i Artige, 2008).

6.3.

Primers resultats que es refereixen a les
empreses catalanes

Les dades entre parèntesi a les taules 6.1-6.4 fan refe-
rència al terme mitjà de les empreses espanyoles que van
participar a l'enquesta. Seria molt positiu que les empreses
catalanes es mostressin més interessades en les noves pro-
postes, a pesar de l'opció de rebre finançament de C+I
(Ciència + Enginyeria) per al grup d'empreses que invertei-
xen en R+D. El tema del finançament sembla clau per a
aquest grup, atès que és particularment alt el percentatge
d'empreses que utilitza més del 50 % de recursos propis per
finançar l'activitat d'R+D. A aquesta dada s'afegeix un alt
percentatge d'empreses que no utilitzen ajuts, així el percen-
tatge d'empreses que no les coneixen se situa a prop de la
mitjana nacional. En el grup d'empreses que no inverteixen
en R+D, hi ha un percentatge bastant important que no ho
fa per qüestions estructurals. 

Font: Nicolini i Artige (2008).

Empreses de la mostra que fan R+D

Finançament

Recursos interns: 85 (± 4%)*

Recursos interns >50%: 68 ((± 5%)

No coneixen ajuts: 13 (± 4%)

Ajuts

Subvencions: 56 (± 6%)

Cap ajut: 27(± 5%)

Proposicions

Incorporació doctors: 46 (± 6%)

Realització R+D amb altres: 63 (± 5%)

Finançament C+I: 47 (± 6%)

Empreses de la mostra que no fan R+D

No inverteixen en R+D per:

Motiu conjuntural:30 (± 6%)

Fer proper any: 27 (± 6%)

Factors per no fer R+D:

Risc: 24 (± 6 %)

Cost: 40 (± 7%)

Mercat no demana R+D: 39 (± 7%)

Vella R+D serveix: 15 (± 5%)

Baixa competitivitat sense R+D: 20 (± 5 %)

Proposicions

Incorporació doctors: 21 (± 5%)

Realització R+D amb altres: 27 (± 6 %)

Finançament C+I: 24 (±  6 %)

* Interval de confiança

DADES SOBRE EMPRESES  A ESPANYA

TAULA 6.1.
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Comparant les respostes de les empreses cata-
lanes amb una mostra d'altres empreses d'altres comuni-
tats representatives del panorama espanyol per inversió
en R+D, ens adonem que hi ha patrons comuns bastant
evidents. En línies generals, encara que marcades per les
seves diferències, les empreses catalanes comparteixen
moltes similituds amb les empreses de la Comunitat de
Madrid més que amb les del País Basc. Totes les empre-
ses declaren finançar en bona part la seva activitat amb
capital propi, però les empreses catalanes són les que
més financen en percentatges més elevats. A més, les

empreses catalanes són les que menys utilitzen els ajuts,
mentre que les empreses del País Basc, destaquen per
l'ampli coneixement de les polítiques i de la seva aplicabi-
litat. Finalment, un altre detall important que mereix ser
esmentat és la forta convicció (en el grup que no inverteix
en R+D), a Catalunya i a la Comunitat de Madrid, que no
hi ha una demanda en R+D per part del mercat d'inversió.
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Font: Nicolini i Artige (2008).

Empreses de la mostra que fan R+D

Finançament

Recursos interns: (85)** 87 (± 7%)*

Recursos interns >50%: (68) 80 ((± 8%)

No coneixen ajuts: (13) 17 (± 7%)

Ajuts

Subvencions: (56) 33 (± 9%)

Cap ajut: (27) 43 (± 9%)

Proposicions

Incorporació doctors: (46) 37 (± 10%)

Realització R+D amb altres: (63) 57 (± 10%)

Finançament C+I: (47) 50 (± 10%)

Empreses de la mostra que no fan R+D

No inverteixen en R+D per:

Motiu conjuntural:(30) 26 (± 13%)

Fer proper any: (27) 27 (± 13%)

Factors per no fer R+D:

Risc: (24) 28 (± 13%)

Cost: (40) 42(± 14%)

Mercat no demana R+D: (39) 51 (± 14%)

Vella R+D serveix: (15) 17 (± 11%)

Baixa competitivitat sense R+D: (20) 19 (± 11%)

Proposicions

Incorporació doctors: (21) 6 (± 7%)

Realització R+D amb altres: (27) 21 (± 12%)

Finançament C+I: (24) 17 (± 11%)

* Interval de confiança ** Mitjana del valor estatal

DADES SOBRE EMPRESES DESAGREGADES PER REGIÓ: CATALUNYA

TAULA 6.2.

Font: Nicolini i Artige (2008).

Empreses de la mostra que fan R+D

Finançament

Recursos interns: (85)** 72 (± 18%)*

Recursos interns >50%: (68) 56 ((± 19%)

No coneixen ajuts: (13) 20 (± 17%)

Ajuts

Subvencions: (56) 68 (± 18%)

Cap ajut: (27) 20 (± 16%)

Proposicions

Incorporació doctors: (46) 32 (± 18%)

Realització R+D amb altres: (63) 56 (± 19%)

Finançament C+I: (47) 40 (± 19%)

Empreses de la mostra que no fan R+D

No inverteixen en R+D per:

Motiu conjuntural:(30) 23 (± 15%)

Fer proper any: (27) 17 (± 13%)

Factors per no fer R+D:

Risc: (24) 13 (± 12%)

Cost: (40) 40(± 18%)

Mercat no demana R+D: (39) 43 (± 18%)

Vella R+D serveix: (15) 6 (± 9%)

Baixa competitivitat sense R+D: (20) 17 (± 13%)

Proposicions

Incorporació doctors: (21) 17 (± 13%)

Realització R+D amb altres: (27) 23 (± 15%)

Finançament C+I: (24) 27 (± 16%)

* Interval de confiança ** Mitjana del valor estatal

DADES SOBRE EMPRESES DESAGREGADES PER REGIÓ: COMUNITAT DE MADRID.

TAULA 6.3.
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6.4.

El perfil de les empreses catalanes 

A partir de les dades del treball de Nicolini i Artige
(2008), hem complementat la informació disponible amb
l'objectiu de poder caracteritzar el perfil d'empreses que
inverteixen en activitats d'R+D a Catalunya. Fem l'anàlisi
considerant el nombre més gran d'indicadors que poden
ajudar a interpretar les condicions que poden influenciar
en la decisió d'invertir en activitats d'R+D. La nostra aten-
ció es dirigirà també a identificar aquells elements de l'en-
torn econòmic que més influeixen en les decisions empre-
sarials.

La nostra descripció es realitzarà mitjançant compara-
cions entre el grup d'empreses que inverteixen en R+D i el
grup que no inverteix, amb l'objectiu de posar de manifest
les diferències més significatives. 

Començarem per una anàlisi de l'edat de les empreses.
Amb les dades disponibles dibuixem la distribució de les
empreses (per cadascuna de les categories) mitjançant un
kernel (Gràfic 6.1)21.
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Font: Nicolini i Artige (2008).

Empreses de la mostra que fan R+D

Finançament

Recursos interns: (85)** 90 (± 10%)*

Recursos interns >50%: (68) 74 ((± 14%)

No coneixen ajuts: (13) 5 (± 7%)

Ajuts

Subvencions: (56) 72 (± 14%)

Cap ajuts: (27) 15 (± 11%)

Proposicions

Incorporació doctors: (46) 35 (± 15%)

Realització R+D amb altres: (63) 60 (± 15%)

Finançament C+I: (47) 20 (± 13%)

Empreses de la mostra que no fan R+D

No inverteixen en R+D per:

Motiu conjuntural:(30) 32 (± 20%)

Fer proper any: (27) 32 (± 20%)

Factors per no fer R+D:

Risc: (24) 10 (± 13%)

Cost: (40) 27(± 19%)

Mercat no demana R+D: (39) 27 (± 19%)

Vella R+D serveix: (15) 27 (± 19%)

Baixa competitivitat sense R+D: (20) 10 (± 13)

Proposicions

Incorporació doctors: (21) 5 (± 10%)

Realització R+D amb altres: (27) 23 (± 18%)

Finançament C+I: (24) 10 (± 13%)

* Interval de confiança ** Mitjana del valor estatal

DADES SOBRE EMPRESES DESAGREGADES PER REGIÓ: PAÍS BASC

TAULA 6.4.

21. El Kernel és una tècnica d'estimació no paramètrica caracteritzada
per la seva flexibilitat. L'estimació no paramètrica és un tipus de densitat
de distribució d'una sèrie, com  un histograma, però en l'espai continu.
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Font: elaboració pròpia segons les dades obtingudes a l'enquesta realitzada.
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6 LA INVERSIÓ EN
R+D A CATALUNYA:
QUÈ PENSEN LES
EMPRESES DEL
SEU ENTORN?

En el gràfic anterior es pot observar en vermell la distri-
bució de les empreses que no inverteixen en R+D, mentre
que el traçat blau ens mostra les empreses que inverteixen
en R+D. El terme mitjà d'ambdues es concentra al voltant
del període 1975/1980 (es tracta, llavors, d'empreses que
tenen entre 28 i 33 anys). Tot i això, el principal tret del grà-
fic és que, a mesura que ens allunyem en el temps, la den-
sitat de les empreses que inverteixen en R+D domina l'altra
categoria. En altres paraules, a la mostra d'empreses de què
disposem, les empreses més antigues i actives en el mercat
són les que inverteixen més en R+D. 

Analitzem més de prop la composició de la mostra, per tal
d'identificar diferències estructurals en el tipus d'empreses de
la mostra. Disposem de la informació completa per 160 empre-
ses localitzades a Catalunya. El 60% d'aquestes empreses és
actiu de manera continua en l'activitat d'R+D. Més del 80%
d'aquestes empreses són empreses del sector industrial, men-
tre les de serveis suposen entre el 10% i el 15% i la resta per-
tany al sector de la construcció. La distribució és relativament
uniforme entre les categories d'empreses que inverteixen en
R+D i de les que no ho fan. Cal destacar la concentració relati-
vament més important d'empreses multinacionals (estrangeres
localitzades a Catalunya, i catalanes que es deslocalitzen fora
de Catalunya) en el grup d'empreses que inverteixen en R+D. 

Així, doncs, és la grandària de les empreses un indicador
rellevant de la propensió cap a l'activitat d'innovació? Les
dades incloses a la Taula 6.6 mostren amb molta claredat que
la mida mitjana de les empreses (considerada com el total de
treballadors contractats) amb activitat en R+D és més gran que
aquelles que no en realitzen amb un total al voltant de 100 tre-
balladors contra 24 treballadors per les empreses que no inver-
teixen en R+D, encara que el grau de variabilitat sigui superior
(amb un mínim de 10 treballadors i un màxim de 3.491 per les
empreses que fan R+D i respectivament 6 i 62 per l'altre grup). 

Pel que fa a la mida de les empreses, es replica un resul-
tat relativament comú a la teoria econòmica: la propensió a
innovar està proporcionalment  relacionada a la mida de les
empreses. 

Analitzant més en el detall la composició de la plantilla en
les dues categories d'empreses, es detecta una diferència
relativament significativa en termes de capital humà. 

El Gràfic 6.3 representa la proporció de treballadors -per a
cada grup d'empreses- amb titulació mitjana o sense titulació,
mentre al Gràfic 6.2 es representa la distribució (per a cada
categoria d'empreses) del percentatge corresponent a la suma
de doctors, enginyers i llicenciats de les empreses.

Els dos gràfics són parcialment simètrics. Pel que fa a la
categoria d'empreses que no inverteixen en R+D es detecta
una concentració clara i rellevant d'empreses amb un elevat
percentatge de personal amb qualificació més baixa, i un per-
centatge particularment elevat d'empreses amb un percentat-
ge baix de personal altament qualificat. Al mateix temps, en
aquelles empreses que inverteixen en R+D sembla que existei-
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xi una complementarietat més marcada entre les dues catego-
ries de treballadors. Les distribucions de treballadors de les
empreses d'R+D dominen -per a la gairebé totalitat de valors-
la corresponent distribució de les empreses sense R+D en tots
dos gràfics. En línia amb les indicacions de la teoria econòmi-
ca, les empreses de mida més gran són aquelles que tenen
una major propensió a invertir en R+D. Cal destacar també que
més del 90% les empreses de tots dos grups són molt actives
en la formació del personal. És segurament el senyal que exis-
teix una cultura cap a la formació del personal molt estesa a
tots els nivells al món empresarial català. La qualitat de la for-
mació es percep com un factor determinant per poder garan-
tir la competitivitat de les empreses. Un altre element important
que ajuda a definir la cultura empresarial a Catalunya és el fet
que el 60-70% de les empreses catalanes en la nostra mostra
(sigui que inverteixen o no en R+D) fan inversions en la forma-
ció bruta de capital fix. Equipaments productius eficients i
maquinària són altres factors considerats com a bàsics en la
gestió empresarial a Catalunya.22

Un altre indicador important que es pot presentar com a
catalitzador a invertir en R+D és el tipus de competència a la
qual s'enfronten les empreses. Aquelles empreses que
venen un percentatge important de la seva producció en els
mercats internacionals s'enfronten a una competència molt
més forta que aquelles que limiten el seu mercat a l'àmbit
provincial. Els gràfics següents evidencien el comportament
diferent de la propensió a innovar i el nivell d'internacionalit-
zació del mercat de les empreses. 

El gràfic precedent mostra la distribució de les empreses
que inverteixen i no inverteixen en R+D pel que fa a la quota
d'exportació de la seva producció. Contràriament al que es
podria esperar, en el cas de les empreses catalanes no hi ha
una relació lineal en funció del percentatge d'exportació. Hi ha
un nínxol important d'empreses que no inverteixen en R+D i
que, igualment, exporten al voltant del 40% de la seva produc-
ció. Amb molta probabilitat es tracta d'empreses amb un mer-
cat internacional relativament consolidat i que, de moment, no
requereixen d'una activitat d'inversió d'aquest tipus. 

Al mateix temps, pot ser també que aquestes empreses
siguin actives en accions de millora del producte que, per
diverses raons, no s'identifiquen com R+D. Tot i això, és molt
interessant comprovar que les empreses on l'exportació supo-
sa entre el 20% i el 40%  de la seva producció tenen una pro-
pensió més marcada per a la inversió en R+D. Molt probable-
ment es tracta d'empreses relativament noves que intenten
posicionar-se en el mercat. De manera simètrica al resultat pre-
cedent, es pot subratllar que les empreses que tenen un per-
centatge baix de vendes en el mercat provincial (perquè expor-
ten o venen en el mercat internacional una bona part de la seva
producció) són les empreses amb activitat d'R+D, com a con-
seqüència directa de les estratègies definides per a la penetra-
ció en els mercats internacionals. Així mateix, són les empre-
ses amb major venda en els mercats provincials les que no
inverteixen de manera sistemàtica en activitats d'R+D (Gràfics
6.4 i 6.5). Les empreses que decideixen invertir en programes
d'R+D ho fan, principalment, amb l'objectiu de consolidar la

seva presència en els mercats internacionals i veure pujar la
seva productivitat, i els resultats dels programes de recerca
realitzats són gairebé sempre positius. L'activitat d'innovació
se centra principalment en innovacions de procés i producte,
realitzades de forma independent per les empreses mateix (un
30% declaren operar en col·laboració estreta amb altres
empreses) i amb els proveïdors com a interlocutors preferents
a l'hora de començar l'activitat d'investigació. Són poques les
empreses de la mostra que col·laboren amb centres tecnolò-
gics i universitats com a partners preferents en la realització de
l'activitat d'R+D. 
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22. Aquesta dada pot incloure també algun tipus d'inversió que
les empreses, per qüestions fiscals, eviten de declarar com a

despesa d'R+D. Encara relacionant aquesta informació amb altra
informació recaptada d'altres preguntes es pot estimar que

aquest tipus d'efecte és relativament influent a la nostra mostra. 
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6 LA INVERSIÓ EN
R+D A CATALUNYA:
QUÈ PENSEN LES
EMPRESES DEL
SEU ENTORN?

Considerem també dues dades que fan referència a la
inversió en R+D de les empreses catalanes: el tipus de finan-
çament i el personal contractat per a l'R+D. Tal com es
comentava a la Taula 6.7 la majoria de les empreses catala-
nes autofinança la seva activitat d'innovació. Entre les dife-
rents iniciatives públiques que donen suport a la innovació,
les més utilitzades són les subvencions (sobretot autonòmi-
ques) i els préstecs.

En terme mitjà, el percentatge de finançament obtingut
mitjançant subvencions és més baix que el valor mateix dels
préstecs i té una variància més marcada. La distribució del
personal contractat en els departaments de recerca de les
empreses (repartit segons la seva qualificació) permet trobar
altra informació interessant (Gràfic 6.6).

El personal auxiliar es concentra sobretot en la propor-
ció del 20% del personal total contractat per a la realitza-
ció d'R+D. A causa del seu càrrec de suport a la recerca,
aquesta proporció sembla raonable perquè l'activitat sigui
viable. 

Al mateix temps, els tècnics i els investigadors presen-
ten una distribució amb una tendència molt similar. Tot i
això, la mitjana dels investigadors es concentra en percen-
tatges que freguen el 30% del total del personal, mentre el
terme mitjà dels tècnics s'acosta al 50% i en cas d'una
plantilla composada exclusivament per una categoria de
treballadors, la freqüència amb què ens trobem enfront de
plantilles exclusivament de tècnics és més alta que les plan-
tilles exclusivament d'investigadors. Finalment presentem
unes estadístiques sobre l'associació de preferències cap a
les noves polítiques per part de les empreses catalanes i les
seves característiques per identificar l'existència de correla-
cions estadísticament significatives. Comencem mirant les
tres opcions principals: incorporació de doctors a les
empreses (doc), realització de projectes en col·laboració
amb les universitats (univ) i concessió d'ajuts en ciència
més enginyeria (C+I). Incloem les correlacions estadística-
ment significatives a la Taula 6.8.

Els resultats estadístics indiquen que existeix una corre-
lació molt forta entre els ajuts a la C+I, la contractació d'in-
vestigadors universitaris i la realització de programes d'in-
vestigació amb empreses. Així mateix es destaca una relació
estreta i estadísticament significativa entre la incorporació de
doctors i la realització de programes d'R+D en col·laboració
amb universitats. 
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Creuant les preferències de les empreses amb les seves
característiques estructurals, es poden treure les següents
conclusions: 

A) Empreses que inverteixen en R+D 

a.1 La concentració de personal no qualificat a les empreses
es relaciona negativament amb la proposta d'incorpora-
ció de doctors en la plantilla. (Coeficient de correlació: -
0.241**)23.

a.2 Les empreses que utilitzen ajuts públics com a mètode
de cofinançament de l'activitat d'R+D són majoritària-
ment de dimensió mitjana o gran (coeficient de correlació:
0.5731***) i són també aquelles empreses que exporten
més (coeficient de correlació 0.2094*).

a.3 Les empreses que financen una bona part de la seva
recerca amb préstecs, no consideren interessant una
opció de col·laboració amb universitats (coeficient de
correlació: -07163**).

a.4 Les empreses que financen una bona part de les seves
activitats amb fons propis no estan particularment inte-
ressades en subvencions concedides com a ajuts a l'R+D
(coef. corr. -0.8526***).

a.5 L'alta proporció de tècnics a la plantilla del personal que
es dedica a l'activitat d'R+D es relaciona negativament
amb la preferència cap a la incorporació de doctors a la
plantilla (coef. corr. -0.6017***).

B) Empreses que no inverteixen en R+D 

b.1 Hi ha una correlació positiva feble entre les empreses
més joves i el baix nivell de capital humà de les plantilles
d'aquest grup d'empreses (coef. corr. 0.2539*).

b.2 Les empreses d'aquesta categoria que pensen que
pugui ser útil incorporar doctors en les seves plantilles
estan a favor també d'un finançament de la C+I (coeff.
corr. 0.5606**). 

6.5. 

Conclusions 

Segons les informacions disponibles, les empreses catala-
nes semblen valorar molt el tipus i la qualitat de l'entorn en el
qual operen. Independentment del tipus de comportament que
segueixen (és a dir, invertir o no en R+D) moltes d'elles apos-
ten per iniciatives com la de realitzar projectes en col·laboració
per fomentar la inversió en R+D i millorar la probabilitat de tenir
èxits en iniciatives. El problema dels costos de la innovació és
una de les majors dificultats que troben les empreses catala-
nes (i espanyoles) a l'hora de començar els seus projectes
d'R+D. L'informe de l'OCDE (2006) subratlla com, de vegades,
les iniciatives públiques no saben correspondre a les expecta-
tives empresarials. El cas que hem analitzat confirma la diag-
nosi d'aquest informe: les empreses catalanes, més que d'al-
tres, compten amb els seus recursos financers propis a l'hora
d'invertir en R+D. Aquesta aptitud s'associa també amb una
taxa particularment elevada d'empreses que, encara que
coneguin el tipus d'ajuts, no els aplica. Un cop més, es pot
comprovar com les empreses perceben que, de vegades, les
propostes de les administracions públiques disten en certa
manera de les seves necessitats empresarials. En aquest con-
text, llavors, no és sorprenent que s'aplaudeixin iniciatives com
el finançament a la C+I, percebuda com més propera a les
seves necessitats.

Per acabar, destaca també com la incorporació del capi-
tal humà (graduats i llicenciats) a les empreses ha anat afer-
mant-se al llarg del temps. A més, i així ho confirmen les
dades, existeix una complementarietat evident entre el per-
sonal no qualificat i el qualificat que permetria concloure que
no s'han de considerar ambdues categories com a mútua-
ment excloents.
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7.1. 

Introducció

Aquest capítol presenta els resultats de l'etapa posterior a
l'enquesta realitzada a les empreses i els centres de recerca
per a aquest estudi, que ha consistit en l'entrevista i consulta
a uns experts 'externs'24 en Recerca, Desenvolupament i
Innovació empresarial i pública sobre la probabilitat de futurs
esdeveniments, tendències i factors de risc, tot partint de la
base de dades empíriques obtingudes de les dues enquestes
realitzades.

Existeixen diversos mètodes de prospectiva, segons la
font de dades (Gràfic 7.1)
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Font: Ian Mills, Presentació a UNU/CRIS, 2003.
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7 REFLEXIONS I RECOMANACIONS 
PER TAL DE FOMENTAR LA INNOVACIÓ
ENTRE ELS AGENTS PÚBLICS I PRIVATS: 
RESULTATS DE L'ANÀLISI DELPHI 

El mètode DELPHI és un mètode de prospectiva que
pertany al grup de 'mètodes d'experts' i que s'utilitza per a
estudis de prospectiva on les dades són d'una ambigüitat
rellevant i depenen de processos dinàmics. La metodologia
DELPHI contrasta dades empíriques subjectes a un alt nivell
d'incertesa i orientades a futurs esdeveniments -com és el
cas d'activitats previstes en innovació- a una segona lectura
més crítica per part d'un panell d'experts externs. Es pot
veure al Gràfic 7.1 que aquesta metodologia es basa en
expertesa i creativitat, però integrant dades històriques. 

En aquest estudi, el mètode DELPHI ha permès avaluar
les tendències en cooperació en innovació entre empreses i
centres públics de recerca a Catalunya. També ha permès
avaluar tendències a nivell intern (organització) i a nivell
extern (suport a la innovació, expectatives dels clients, noves
tendències tecnològiques) amb l'Horitzó 2010. 

El gràfic adjunt descriu les fases de l'enquesta DELPHI
als experts, amb els seus apartats respectius (Gràfic 7.2). 

L'horitzó 2010 és un horitzó molt a curt termini per un
estudi de prospectiva però s'ha escollit aquest horitzó per
dues raons:

- Els factors d'entorn de l'R+D i la innovació estan ara
mateix influïts per un procés de canvi, sobretot a nivell
econòmic. No obstant això, el Pacte Nacional per a la
Recerca ha fet una previsió dels resultats amb un horitzó
més a llarg termini (any 2020). Més concretament, un dels
objectius marcats és elevar els recursos destinats a la
innovació, arribant a un 2,75% sobre el PIB l'any 2015,
un 3,05% l'any 2017 i un 3,50% l'any 2020.

- Les polítiques de suport a l'R+D i la innovació a nivell
regional s'han d'adaptar als canvis en altres regions i s'ha
vist que l'entorn de suport és força volàtil.

Les dades empíriques per a l'estudi DELPHI provenen
de l'enquesta que s'ha descrit de forma detallada als
Capítols previs. En el Gràfic 7.2 s'esmenta que es tracta
d'una mostra amb una representativitat limitada perquè
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s'han avaluat dades de centres de recerca i d'empreses que
ja han estat en contacte amb ACC1Ó o amb altres agents
que fomenten la innovació. 

Per acotar correctament aquest estudi, els experts han
definit com a objectiu de l'anàlisi la tipologia d'empreses i
l'escenari d'entorn següents: 

- L'època actual de canvi de conjuntura es té en compte
però no condiciona de forma determinant les respostes
per entendre que aquest esdeveniment és cíclic i les
empreses i els centres tampoc poden permetre's d'aturar
l'activitat d'R+D i innovació de forma sobtada i radical;

- S'avaluen els escenaris plantejats segons els resultats
obtinguts de l'enquesta i projectant-los a totes les empre-
ses industrials i de serveis de Catalunya, amb un mínim
de 10 empleats, que estiguin subjectes a realitzar alguna
activitat d'R+D i innovació;

- La definició de l'Espai Europeu d'Educació (Procés de
Bolonya) s'ha tingut en compte però només a nivell de
preguntes concretes, no com a escenari d'avaluació. 

7.2. 

Anàlisi de resultats

Agafant les dades de l'enquesta com a base, s'han ava-
luat els següents aspectes:

- Previsions per al 2010 o més enllà: probabilitat d'assolir
unes fites

- Esdeveniments per al 2010: definició d'escenaris possi-
bles

- Tendències 2010 enfront de mesures públiques
- Polítiques de suport per fomentar l'R+D privada

7.2.1. Previsions per al 2010

Una de les primeres preguntes plantejades als experts
era la probabilitat de l'ocurrència en un determinat horitzó
temporal per a aquestes previsions. L'expectativa que s'ha
vist com més probable que es doni és l'expectativa 6 i l'ex-
pectativa 8 mentre que l'expectativa 1 s'ha vist com poc
probable (Taula 7.1). 

Les previsions per al 2010 plantejaven les qüestions
següents:
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Previsions

Les empreses contractaran un 10% de personal dedicat a R+D.

Un 30% de les empreses tindran departaments d'R+D.

Un 50% de les empreses demanaran ajuts.

Un 20% de les empreses registraran la seva Propietat Intel·lectual.

El motor de la generació d'R+D i innovació a Catalunya seguirà estant
format majoritàriament per grans empreses (per a la consideració de
gran empresa s'aplicarà la definició que determini en cada moment
la Unió Europea, Recomanació 2003/361/CE).

Els Centres Públics de Recerca registraran i explotaran un 20% més
la seva propietat intel·lectual.

Els Centres Públics de Recerca publicaran un 20% més d'articles en
revistes d'impacte i congressos.

Els Centres Públics de Recerca crearan un 10% més de spin-offs.

Apareixerà formació específica en R+D a les titulacions de grau
universitàries.

La implantació de l'EEES afavorirà el fet de disposar de professionals
millor preparats per realitzar tasques d'R+D.

Font: elaboració pròpia segons les dades obtingudes a l'enquesta realitzada.
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7 REFLEXIONS I RECOMANACIONS 
PER TAL DE FOMENTAR LA INNOVACIÓ
ENTRE ELS AGENTS PÚBLICS I PRIVATS: 
RESULTATS DE L'ANÀLISI DELPHI 

Aquestes dades s'han de relacionar amb el pronòstic
temporal (Gràfic 7.3) per assolir les fites, que confirma per
les expectatives plantejades que la majoria d'experts veuen
la majoria de fites assolibles més enllà del 2010, i cal desta-
car que les expectatives 1 i 2 s'han vist de forma homogè-
nia com assolibles, però més enllà del 2010. 

La seguretat en respondre aquestes previsions ha estat
força alta (3,6), sent 3 'Quelcom segur' i 4 'Bastant segur'.

La importància atorgada a aquestes previsions també és
força elevada:

En línia amb la il·lustració al Gràfic 7.4, les previsions d'a-
quest apartat situen un marc de previsions sense tenir enca-
ra en compte mesures de suport concretes, sinó només
dades de l'enquesta així com l'actual Sistema d'Innovació. 

Resumint aquestes dades a nivell estratègic, es poden
deduir una sèrie de conclusions d'aquest primer apartat:

- La previsió més assolible i en un termini força breu és la
previsió 'Els Centres Públics de Recerca publicaran un
20% més d'articles en revistes d'impacte i congressos'
(7) però se li ha donat una importància mitjana;

- La previsió 'Els Centres Públics de Recerca registraran i
explotaran un 20% més la seva propietat intel·lectual' (6)
té un índex d'ocurrència elevat però es preveu que s'as-
soleixi més enllà del 2010;

- Hi ha un cert escepticisme respecte a la previsió 10 'La
implantació de l'EEES (Espai Europeu d'Educació
Superior) afavorirà el fet de disposar de professionals
millor preparats per realitzar tasques d'R+D';

- La previsió de la creació d'un 10% de spin-offs es veu
altament viable però en un horitzó temporal de més enllà
del 2010.

7.2.2. Esdeveniments per al 2010

En aquest segon apartat, s'han consultat previsions
sobre fites per al 2010, segons les dades obtingudes a l'en-
questa. Un exemple de relació entre l'enquesta i l'anàlisi
DELPHI és la pregunta sobre la percepció del sistema de
suport a l'R+D i innovació catalanes.

En aquest apartat, les respostes ja estaven més subjec-
tes a la incertesa, ja que s'havia de fer pronòstics per al
2010 segons unes dades empíriques. 

La Taula següent resumeix els principals resultats de
l'enquesta amb els experts (Taula 7.2).
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La mitjana del pronòstic indica el pronòstic per a l'horit-
zó 2010 de les preguntes plantejades. Malgrat que algunes
d'elles plantejaven variacions (augments o reduccions), les
dades base estaven en nombres absoluts (vegeu Taula 7.3),
per la qual cosa les respostes indiquen valors absoluts i no
variacions. 

La importància de la pregunta indica un valor de l'1 (baix)
al 5 (alt). 

Seguint amb l'exemple de la pregunta 6 sobre la satis-
facció amb el Sistema, el 59,7% no indica la reducció de la
percepció sinó el valor absolut d'empreses que estaran insa-
tisfetes el 2010 amb el Sistema (per tant, una reducció de
més del 10% en comparació amb l'enquesta). 

La pregunta a la qual s'ha donat més importància és el
tant per cent de despesa de personal d'R+D en empreses,
mentre que la percepció del sistema de suport a la Innovació
i el nombre de publicacions i congressos als Centres públics
de Recerca han estat les expectatives valorades com menys
importants. 

Per cadascuna de les preguntes plantejades a la Taula
7.2, es comparen a la Taula 7.3 les dades del panell DEL-
PHI amb l'enquesta (que reflecteix sobretot dades del
2007) i amb dades d'estadístiques oficials. S'ha afegit la
desviació estàndard de les respostes dels experts, per
mostrar el grau de concordança entre les respostes dels
experts.  
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Quin serà el % d’empreses que fan R+D+i?

Quin % de la despesa en R+D es subcontractarà?

Quin % d’empreses augmenta el personal dedicat a R+D?

En quin % augmentarà el nombre d’empreses que demanen patents?

Quin % d’empreses demanen ajuts públics per activitats d’innovació?

Quina serà la reducció del % de la percepció negativa per part dels
agents implicats en activitats R+D+i de l’estat de la innovació a Catalunya?

En quin % augmentarà el nombre de publicacions en revistes i
comunicacions en congressos?

Els serveis en R+D tecnològic seran les principals tasques
contractades per empreses als Centres de Recerca.

En quin % augmentarà la col·laboració entre Centres tecnològics?

En quin % augmentarà l’aparició de nous centres tecnològics
i departaments d’R+D

Expectatives 2010

Font: respostes qüestionari DELPHI per a experts.
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% insatisfació Sistema de suport a la innovació a Catalunya?

% publicacions en revistes i congressos?

% serveis R+D tecnològic contractades per empreses als
Centres de Recerca.

% col·laboració entre Centres tecnològics?

% augment Centres Tecnològics i departaments d’R+D

Expectatives 2010 (versió breu)

Font: respostes qüestionari DELPHI per a experts.
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7 REFLEXIONS I RECOMANACIONS 
PER TAL DE FOMENTAR LA INNOVACIÓ
ENTRE ELS AGENTS PÚBLICS I PRIVATS: 
RESULTATS DE L'ANÀLISI DELPHI 

La taula 7.3 resumeix el pronòstic mitjà, la desviació
estàndard de les respostes rebudes pels experts així com la
mitjana dels valors rebuts per l'enquesta general (anomena-
da Q1 o “resultats de l'enquesta”). Aquestes dades pertan-
yen al qüestionari base de l'avaluació de prospectiva del
DELPHI, sobre la qual els experts han fet la seva anàlisi.
També es comparen les dades rebudes amb estadístiques
públiques, on existeixen dades (preguntes 1-5).  

D'aquesta taula resum es poden concloure una sèrie
d'aspectes:

- La resposta dels experts amb una desviació típica entre el
9,8 i el 30 és força divergent, però, en general, la seguretat
en respondre s'ha indicat entre quelcom i bastant segur. 

- Les dades de l'enquesta general i del DELPHI tenen una
concordança alta en el pronòstic de sol·licitud de patents,
però la resta de respostes tenen una variació molt nota-
ble. Aquestes divergències, que s'haurien d'avaluar cas
per cas, s'atribueixen sobretot al fet que l'enquesta de la
mostra de l'estudi empíric proporciona dades sobre un
sector d'empreses subjectes a fer activitats d'R+D. El
mètode DELPHI precisament serveix per analitzar dades
altament subjectes a interpretacions subjectives.   

7.2.3. Tendències 2010 enfront de mesures públiques

Aquesta part del qüestionari DELPHI ja no es basa en
l'enquesta virtual, sinó que avalua només l'opinió dels
experts. Un cop es coneixen les previsions i els esdeveni-
ments, es poden extreure pronòstics d'èxit per resultats que
s'obtindran el 2010 en resposta a mesures públiques.
Aquesta anàlisi es fa avaluant tendències de creixement,
decreixement o estabilitat d'indicadors, i té com a objectiu
avaluar quin impacte tindrien per diversos esdeveniments
diferents mesures. 

Les preguntes plantejades als experts eren les següents:

1. L'any 2010, la introducció de mesures per desgravar des-
peses de personal augmentarà/baixarà o deixarà com ara
el nombre d'empreses que creen un departament d'R+D?

2. L'any 2010, la introducció de mesures per donar suport a
la implantació de sistemes de gestió de la innovació aug-
mentarà/baixarà o deixarà com ara el nombre d'empreses
que creïn més productes?

3. L'any 2010, la introducció de mesures per donar suport a
la participació d'empreses en projectes europeus augmen-
tarà/baixarà o deixarà com ara el nombre d'empreses que
hi participen?

4. L'any 2010, la introducció de mesures per crear aliances i
clústers en R+D augmentarà/baixarà o deixarà com ara el
nombre d'empreses que s'hi adscriuen?

5. L'any 2010, la introducció de mesures per exportar produc-
tes i serveis catalans augmentarà/baixarà o deixarà com
ara el nombre d'empreses que inverteixen en R+D per dife-
renciar-se millor al mercat global?

6. L'any 2010, la introducció de mesures per definir plans de
millora de la competitivitat augmentarà/baixarà o deixarà
com ara el nombre d'empreses que subcontractin R+D?

7. L'any 2010, el capital risc privat guanyarà pes en el finan-
çament de l'R+D a Catalunya davant dels fons propis i dels
ajuts públics?

8. L'any 2010, els ajuts a fons perdut seguiran sent la font més
atractiva de finançament per a l'R+D a Catalunya?

9. L'any 2010, la legislació vigent serà fiscalment més favora-
ble a les institucions que realitzin R+D?

Les respostes a aquestes preguntes es recullen a conti-
nuació al gràfic 7.5. L'eix Y mostra les respostes dels 7 experts
que han participat al DELPHI.

7.3. 

Conclusions de l'estudi DELPHI i polítiques de
suport per fomentar l'R+D privada

L'anàlisi DELPHI conclou amb una proposta d'accions per
fomentar la inversió del sector privat en R+D. 

Es van proposar quatre tipologies d'accions i les seves
'subactivitats' que es llisten sota del gràfic 7.6. L'eix Y mostra
les respostes dels 7 experts que han participat al DELPHI.

1. Subvencions amb condicions més favorables
1. Registres administratius que evitin costos de gestió.
2. Més convocatòries, menys cofinançament.
3. Convocatòries temàticament més restrictives a les línies

que es volen subvencionar.

2. Més suport en propietat intel·lectual (PI)
1. Mapes de patents.
2. Suport tècnic en la identificació i l'explotació de produc-

tes amb possibilitat de ser registrats.
3. Desgravació fiscal de despeses per patents registrades.

3.Suport tècnic en la preparació de propostes europees
- Suport a productes i serveis que siguin d'interès europeu.
- Reunions, taules de treball i plataformes regionals per pla-

nificar l'R+D amb impacte europeu.
- Suport en comunicació, conferències, publicacions (en

diferents idiomes).

4. Anàlisi del mercat i de productes
1. Suport en vigilància tecnològica en factors clau.
2. Foment de mesures de TT més orientades a la demanda.
3. Missions comercials per donar suport a la venda de pro-

ductes i serveis innovadors.
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Les mesures seleccionades més freqüentment han estat
les següents:

Suport tècnic en la preparació de propostes europees
- Reunions, taules de treball i plataformes regionals per pla-

nificar l'R+D amb impacte europeu.

Anàlisi del mercat i de productes
- Suport en vigilància tecnològica en factors clau.
- Foment de mesures de TT més orientades a la demanda.
- Missions comercials per donar suport a la venda de pro-

ductes i serveis innovadors.

Els experts del DELPHI també han estat consultats sobre
altres mesures que proposarien, que es resumeixen tot seguit:

- Facilitar a l'empresa la preparació de projectes, assesso-
rament continu.

- Creació d'una oficina catalana per temes d'R+D euro-
peus, més lobby internacional.

- Personal més preparat per incorporar-se als departa-
ments d'R+D.

- Potenciar i ajudar la creació de spin-offs.
- Més intensitat de subvenció.
- Mesures per valoritzar les tecnologies.
- Més competitivitat en les convocatòries, planificació ade-

quada, avaluació justa.
- Mecanismes per a la participació de les empreses en la

definició de convocatòries.
- Sessions d'intercanvi de disseny de productes versus

necessitats de mercat.

Finalment, s'ha de comentar que l'exercici de prospecti-
va DELPHI ha aportat propostes i suggeriments sobre les
polítiques de suport a la Innovació, basats en una anàlisi crí-
tica de les tendències aportades per l'enquesta. 

L'estudi DELPHI ha donat suport a la majoria de mesu-
res actualment vigents al Sistema públic d'innovació (Gràfic
7.6), però també ha mostrat que moltes fites en R+D, com
ara assolir el 3% de la despesa del PIB català en R+D fins al
2010 (objectiu de Lisboa), es probable que no s'assoleixin.

El 'Global Foresight Outlook 2007' ha analitzat les princi-
pals aplicacions d'estudis de prospectiva a nivell mundial,
d'entre 200 estudis (Gràfic 7.7)
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7 REFLEXIONS I RECOMANACIONS 
PER TAL DE FOMENTAR LA INNOVACIÓ
ENTRE ELS AGENTS PÚBLICS I PRIVATS: 
RESULTATS DE L'ANÀLISI DELPHI 

Un estudi de prospectiva exhaustiu requeriria del reen-
viament dels resultats dels Experts als enquestats per con-
trastar la manca de concordança entre les respostes i anar
preguntant fins que s'estabilitzin més tant els rangs d'impor-
tància com els pronòstics, però aquests resultats ja perme-
ten avaluar on són aquestes desviacions. 

Tanmateix, l'actual estudi d'anàlisi ha contribuït a aportar
dades i propostes que poden ajudar a definir millor les
Accions, la Creació de Xarxes, i les Estratègies per donar
suport a l'R+D a Catalunya (vegeu Gràfic 7.8).
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Crear les condicions més favorables perquè l'activitat d'in-
novació sigui una activitat profitosa per a les empreses és un
objectiu que es proposen aconseguir un bon nombre d'actors
institucionals i privats que operen a Catalunya. Entre els resul-
tats més destacats de l'enquesta realitzada a un conjunt d'em-
preses catalanes que operen en els sectors industrials i de ser-
veis queda molt clar que aquestes pateixen els alts costos i el
risc a realitzar l'activitat d'innovació de manera autònoma.
Aposten per plans i iniciatives que permetin controlar aquest
problema i aspiren a assolir una relació de col·laboració mes
estreta amb les universitats. Aquesta acció de creació d'un
entorn amb major interacció entre agents institucionals i
empreses, implica un esforç per ambdues parts en l'elabora-
ció de programes encaminats a la creació de condicions de
mercat que facin d'aquestes col·laboracions estratègies reeixi-
des. Programes i estratègies són dos elements determinants
per a la creació de condicions que qualifiquin l'entorn econò-
mic-institucional com a fèrtil per a la innovació. 

Per tal d'elaborar aquest estudi, hem comentat aquests
temes amb un grup de responsables de diferents iniciatives
(públiques i privades) que treballen per una millora en la qua-
litat del clima de l'entorn català cap a la innovació. Aquestes
iniciatives són múltiples i el fet d'analitzar-les en detall, ens
permet dibuixar un quadre de com les empreses poden tro-
bar suport des de l'exterior cap als seus projectes de des-
envolupament i, per tant, d'innovació.

Organitzarem les entrevistes en dos grans grups. En primer
lloc, presentarem les entrevistes realitzades a responsables del
món universitari. Amb el professor Salvador Barberà de la UAB
(Universitat Autònoma de Barcelona) es discuteix el problema
de la gestió i planificació de l'activitat d'innovació. El professor
Enric Ribas (UAB) descriu l'organització del programa universi-
tari PUE (Programa Universitat i Empresa) i els reptes per als
anys a venir, mentre el professor J. Marquet (UAB) es concen-
tra sobre el gran valor afegit que poden oferir els parcs de
recerca al teixit empresarial. Des del costat del món empresa-
rial, vam enfocar el problema de la gestió de la innovació com
a valor a les empreses. Xavier Ricart (Cambra de Comerç de
Barcelona) i Antoni Paz (KIM-BCN) il·lustren els objectius de les
iniciatives més recents endegades per acostar-se a la deman-
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da de les empreses. Finalment, Albert Castellanos, en qualitat
de Secretari Executiu d'ACC1Ó en el moment de realizació de
l'estudi, ens introdueix en els plans de desenvolupament d'a-
questa institució com a resposta a una demanda de serveis
més integrats formulats per les empreses.

8.1. 

La gestió de la innovació

L'èxit dels processos d'innovació té relació amb una
bona gestió dels processos. Des de la perspectiva dels
agents institucionals públics, una bona gestió passa per l'e-
laboració de polítiques públiques viables i que detectin ade-
quadament les necessitats de les empreses. 

L'elaboració d'aquestes polítiques es fomenta amb la
contractació de personal qualificat que, a més de conèixer
els instruments públics d'intervenció, coneix també els
mètodes de gestió empresarial. L'objectiu de generar aquest
tipus de personal, que sigui capaç de fusionar les expectati-
ves d'ambdues parts, és la finalitat  a què es vol arribar amb
el Master in Economic Science and Innovation, recentment
endegat per la també recent Barcelona Graduate School. 

Parlem d'aquest projecte amb el professor Salvador
Barberà, catedràtic de la Unitat de Fonaments, del
Departament d'Economia i d'Història Econòmica de la
Universitat Autònoma de Barcelona, i exsecretari General de
Política Científica i Tecnològica. La creació del Master in
Economic Science and Innovation (en el marc de les activi-
tats organitzades per la Barcelona Graduate School) té com
a objectiu principal la formació de personal que sigui capaç
de gestionar de manera eficient projectes d'innovació a tots
els nivells: autonòmic, estatal i internacional. 

Aquest projecte s'emmarca en un pla més ambiciós d'a-
propar més el món empresarial i de les institucions per fer
que la col·laboració i interacció d'aquests dos agents sigui
fructífera. 

L'experiència de govern del professor Barberà va ser molt
important per impulsar aquest programa que aspira a oferir
una formació mixta institucional/empresarial als potencials ges-
tors de projectes d'innovació. La motivació profunda a la base
de creació d'aquest màster és la falta de profunditat a l'hora
d'abordar aquest problema: en la societat del coneixement hi
ha una diagnosi molt clara (fer innovació) i que té la unanimitat.
Tot i això, hi ha una manca de talent a l'hora de dur a terme
aquestes polítiques. Falten persones que puguin gestionar el
procés d'innovació des de la creació d'una idea fins al moment
de patentar-ne el resultat. El repte d'aquest programa és com-
plementar la preparació estrictament empresarial d'uns ges-
tors amb nocions sobre els mecanismes econòmics i els prin-
cipis que guien la formació dels programes d'intervenció esta-
tals (com, per exemple, la vinculació a les polítiques públiques
i la determinació dels incentius necessaris). De la mateixa

manera, hi ha la necessitat de formar economistes amb un
coneixement més precís del món empresarial i dels mecanis-
mes de l'R+D i la innovació. Aquest tema ocupa un espai molt
important en la ment de la gent, però molts economistes no
saben quin és. Un dels problemes més escoltats a Espanya i
en altres llocs del món és la proximitat entre les accions elabo-
rades cap a les empreses i les expectatives empresarials. Es
parla molt de licitar la inversió per fer que les empreses puguin
ésser més competitives. S'estableixen objectius d'inversió (en
percentatge del PIB, per exemple), però no disposem de la
metodologia correcta per valorar els efectes de la política més
recents. Per exemple, els resultats d'un programa com
l'Ingenio 2010 (amb les primeres convocatòries resoltes l'any
2006) no és poden fer ara (hi ha un temps de realització i pro-
bablement els efectes visibles es veuran cap al 2011).
Qualsevol valoració actual pot donar la percepció que els resul-
tats de l'Ingenio 2010 són molt més baixos del que es podria
esperar, però aquesta serà incorrecta i superficial. 

Aquest màster proposa donar una formació més ade-
quada per fer aquest tipus d'anàlisi i per proposar solucions
que puguin ser eficaces per corregir els errors o els efectes
distorsionadors. A més, aquest programa té una vocació de
formar personal amb una orientació internacional, ja que la
gestió dels programes d'R+D i innovació ha deixat de ser un
afer estrictament local o nacional. 

El candidat ideal d'aquest màster és una persona que
està acabant la seva formació (i que potser ja treballa al sec-
tor) i formar-lo sobre la base d'aquests principis. No es trac-
ta de realitzar o fer un altre executive programme més, sinó
que mira d'oferir una preparació més de reflexió per aprofun-
dir en els mecanismes de governança dels projectes d'inno-
vació, de com s'elaboren des de la perspectiva de Govern
(estatal o autonòmic) i de com s'apliquen en les empreses.
Evidentment, en aquesta primera fase del programa cal
també donar-lo a conèixer i afavorir la inserció en la manera
laboral dels graduats d'aquest programa. És per això que
una part important de l'activitat del programa són les visites
a centres d'investigació i, possiblement, a empreses. 

Aquest màster va néixer sota l'empara de la Barcelona
Graduate School. En la fundació que gestiona aquest projec-
te hi ha, evidentment, empreses, però sense estar directa-
ment involucrades en la realització d'aquest projecte. Són ide-
alment les institucions públiques les que haurien de tenir un
interès més directe per sostenir aquest tipus de programa,
perquè serveix la formació de personal orientat a la gestió dels
programes d'R+D i innovació nacionals o autonòmics.

8.2.

La relació universitat-empresa: allò que demanen
les empreses 

Des de fa anys, existeix un interès particular en la cons-
trucció de relacions estretes i dinàmiques entre Universitat i
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l'empresa. Les relacions entre totes dues institucions se
situen a diferents nivells. Hi ha una relació prioritària en l'exe-
cució de programes d'innovació, on les universitats poden
aportar a les empreses els coneixements i la capacitat de
recerca per realitzar projectes d'R+D. Hi ha també una altra
relació important que es desenvolupa a nivell de la formació
del capital humà que es contracta en les empreses. La for-
mació dels estudiants que surten dels cursos universitaris i la
seva adaptació al món empresarial són temes de debat molt
obert. Es considera que els programes universitaris haurien
d'incloure en la formació dels estudiants treballs de camp o
pràctiques en les empreses per tal d'apropar la formació teò-
rica als requeriments professionals del món empresarial.
Aquest és l'objectiu del desenvolupament dels programes
universitaris PUE (Programes Universitat-Empresa) i els seus
reptes pels anys propers. 

Vam parlar amb el professor Enric Ribas, Director del
Programa PUE de la Universitat Autònoma de Barcelona. El
programa PUE de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
va començar al final dels anys vuitanta del segle passat. Aquest
programa de Cooperació Educativa consisteix en la realització
d'un segon cicle d'estudis a les Llicenciatures en Administració
i Direcció d'Empreses i en Economia de la Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials de la Universitat Autònoma de
Barcelona. Aquest programa té dos objectius fonamentals que
són (i) apropar la Universitat a l'Empresa per cobrir les neces-
sitats comunes, (ii) completar la professionalització dels estu-
diants amb la realització de pràctiques a les empreses i les ins-
titucions. La formació concretament es realitza amb una alter-
nança (al llarg del període lectiu) entre classes teòriques i sta-
ges de pràctiques. A més, es complementa la formació amb
visites guiades a empreses i institucions. Al llarg dels anys, el
programa no ha parat de créixer. 

Dels 26 estudiants i 13 empreses (que oferien oportunitats
de pràctiques als estudiants) que es comptaven a la primera
edició, s'ha passat als prop de 90 inscrits i les 37 empreses
actuals. El programa es gestiona amb un director, un coordina-
dor i una comissió de seguiment integrada per membres del
cos acadèmic (que imparteixen cursos en el programa) i repre-
sentants del món empresarial. La demanda més directa de les
empreses és que els estudiants que surten d'aquest tipus de
programa tinguin una formació completa i actualitzada dels
mecanismes de gestió i administració en el sector privat. Per
això, la formació es complementa de vegades amb seminaris
o trobades específiques sobre temes d'actualitat (com nove-
tats en matèries fiscals o sobre els mecanismes de gestió de
les empreses familiars, per exemple) el contingut del qual no
s'aborda en el temari dels programes oficials. El programa va
començar amb el patrocini de la Fundació Empresa i Ciència
de la UAB així com de la Cambra de Comerç de Barcelona. En
els seus primers passos, l'activitat més important va ser la
selecció d'empreses que estiguessin disponibles per oferir
pràctiques i participar en aquest projecte amb una portada de
llarg termini. A partir d'aquesta perspectiva, és evident que
aquest tipus de programa es crea a Catalunya per atendre la
demanda de les empreses. 

La inserció reeixida en el món laboral dels graduats es
realitza molt més fàcilment si els candidats han realitzat ja un
contacte de 'camp' amb la realitat del món empresarial. El
PUE de la UAB compta també amb la participació d'institu-
cions públiques, com la Generalitat de Catalunya, que oferei-
xen places per a la realització de les pràctiques. Actualment,
el programa ofereix també pràctiques a l'estranger (al voltant
del 7% de les pràctiques disponibles) i amb això es necessi-
ta que la preparació dels candidats sigui més personalitzada
i la selecció més rigorosa, encara que ja de principi hi ha una
selecció important per meritocràcia dels candidats a l'entra-
da del programa PUE sobre la base del seu expedient i d'una
entrevista. Avui dia, el programa PUE ha arribat a un prestigi
i una distinció com a marca de qualitat. Cal seguir treballant
perquè aquesta simbiosi entre empresa i programa de forma-
ció universitari segueixi també en els anys propers. 

D'una banda, les empreses aposten molt perquè els
candidats siguin preparats i sàpiguen entrar fàcilment en el
mecanisme de treball empresarial. I, de l'altra, la Universitat
ha de fer un esforç perquè els programes corresponguin
als dictàmens de formació pública més pròpia. Des de la
perspectiva dels estudiants universitaris, els programes
PUE permeten una inserció millor en el món del treball a la
qual s'afegeixen unes condicions contractuals apreciables.
Per la seva banda, moltes empreses participen en diversos
programes PUE i trien els seus candidats en funció de la
seva formació, amb la qual cosa això és un repte major per
a cada programa perquè s'estableix una certa competèn-
cia entre programes, cosa que els duu a haver de millorar
la seva oferta. Per exemple, un dels reptes futurs de l'ac-
tual programa PUE de la UAB és la creació d'un programa
de postgrau (en el marc del Pla Bolonya) per realitzar amb
la participació de les empreses i que es dirigeixi a profes-
sionals i graduats que ja treballen. Una vegada més, la
col·laboració entre empreses i universitat enfront d'una pla-
taforma d'interessos comuns serà l'element crucial per a la
realització d'aquest projecte.

8.3. 

El repte del Parc de Recerca de la Universitat
Autònoma de Barcelona

En una societat del coneixement, les universitats són un
dels components clau per a la creació d'un entorn dinàmic
que doni suport a les empreses en el foment de l'activitat
d'innovació. 

Les universitats es poden valorar com els interlocutors
preferents a l'hora d'elaborar estratègies d'inversió en R+D
que tinguin un contingut tecnològic fortament innovador. 

De vegades, s'apunta el problema de coordinació entre
universitats i empreses, a causa del diferent objectiu que
persegueixen els seus membres i també a les restriccions
externes a les quals s'enfronten. 
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Tot i això, els esforços per fer que aquests dos universos
es compenetrin són diversos, i el que està duent a terme la
Universitat Autònoma de Barcelona amb el seu Parc de
Recerca és un dels més interessants i innovadors.

Parlem d'aquest tema amb el professor Jordi Marquet
Cortès, vicerector de Projectes Estratègics i Parc de
Recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 

Abans de tot, és necessari especificar la importància
d'un Parc de Recerca i el que el diferencia d'un parc tecno-
lògic estàndard. La seva naturalesa és ser un parc científic
que s'ha anat creant a pas amb la formació i l'ampliació del
Campus universitari de la UAB. A partir de finals de la dèca-
da de 1980  es van començar a ubicar físicament dins del
campus de la UAB una sèrie d'instituts de recerca que no
són pròpiament de la UAB. Es tracta d'instituts que pertan-
yen al Consell Superior d'Investigacions Científiques -CSIC-
(com l'Institut d'Anàlisi Econòmica) o que són consorcis,
com el Centre de Recerca Matemàtica. D'aquesta manera
s'ha generat un teixit d'investigació complementari entre uni-
versitat, centres vinculats, però externs, a la UAB (que avui
són 25) i les empreses spin-offs (actualment una vintena)
que s'han generat en el Campus. Tot aquest conglomerat
crea el Parc de Recerca que es caracteritza per la seva gran
interdisciplinarietat i activitat de transferència entre els seus
membres (que siguin instituts no-UAB o departaments
UAB), així com una extensió important de xarxa exterior. 

L'estructura del Parc de Recerca ha adquirit una persona-
litat pròpia a l'octubre del 2007. El Parc neix amb l'objectiu de
donar un impuls de transferència de la investigació a les
empreses i l'enfortiment dels serveis científics i tècnics que allà
se situen. El Parc es gestiona des de la Fundació Privada del
Parc de Recerca, els principals membres de la qual són la
UAB, el CSIC i l'IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentàries). En la fundació participen també patrons pri-
vats, com la Caixa o el Banc Santander, que financen de dife-
rents maneres diverses activitats del Parc. La solució de gestió
mitjançant una fundació permet assolir un equilibri entre l'efi-
ciència en la gestió pròpia del món privat i l'amplitud de l'abast
de les iniciatives pròpies del sector públic. 

Les accions del Parc es poden resumir en dues línies
principals d'actuació: (i)  Oferir serveis de suport a la investi-
gació, com espais i laboratoris (ii) Acció activa en la transfe-
rència del coneixement. És principalment una acció catalit-
zadora entre empreses i universitat. Cada membre del Parc
detecta els resultats de la investigació que poden ser poten-
cialment comercialitzables i la gestió del Parc intervé en la
realització d'aquesta acció. 

Una de les accions més emblemàtiques del Parc ha
estat la creació de l'edifici Eureka, creat amb el Consorci de
la Zona Franca. Aquest edifici és un centre neuràlgic per al
Parc. Qualsevol empresa que tingui interès en una activitat
que es desenvolupi al Parc o a les seves rodalies (com pot
ser el Sincrotó) pot llogar un espai en aquest edifici i ubicar-

hi un grup d'investigació (o un departament de recerca). Es
cerca el foment de possibles sinergies entre totes les activi-
tats en el Parc gràcies al factor proximitat. El punt focal d'a-
questa iniciativa és el fet d'estar oberta a qualsevol empre-
sa, independentment de la seva nacionalitat. 

A més, una de les estratègies del Parc és finançar la ins-
tal·lació d'instruments capaços d'atreure investigació única
per la seva portada a Europa i oferir-la com a serveis a totes
les empreses del Parc. L'aspiració final és la identificació del
Parc com una marca de qualitat, com ocorre en altres
casos, com és el cas d'Oxford, Cambridge i altres parcs dels
Estats Units. 

Un pas posterior de desenvolupament en l'activitat del
parc és la creació de clústers, és a dir, acords explícits de
col·laboració entre institucions actives al Parc. La idea és
fomentar la interacció entre aquestes institucions, per exem-
ple, amb la realització de projectes en sinergia o compartir
les despeses d'adquisició d'equips científics per a la recer-
ca. El propòsit del clúster és permetre a les institucions que
hi participen assolir una massa crítica suficient per poder
arribar a una visibilitat internacional de les seves activitats i
resultats. Un primer clúster, l'acord del qual ja està signat
entre les parts participants (UAB, CNM, IMAP, ICN i Matgas),
és el de nanociència i nanotecnologia, i en el qual es preveu
també la creació del curs de formació de Màster i Grau
específics per a la finalitat del clúster. I a aquest clúster
seguirà aviat un eix de genòmica que aspira a ser el referent
en aquesta disciplina per a tota l'Europa del Sud.

8.4. 

La innovació: què fem? 

Si volem analitzar la postura de les empreses cap a l'en-
torn econòmic en què actuen, una veu segurament d'impor-
tància rellevant és la de la Cambra de Comerç. Des de fa
temps, la Cambra de Comerç de Barcelona té un observa-
tori i contacte directe amb les empreses per seguir molt de
prop el canvi de les condicions del mercat i amb això la
demanda d'eines per part de les empreses per ser més
competitives. Està molt clar que la innovació és l'eina prefe-
rent i en la qual els responsables de la Cambra aposten molt,
però també és veritat que aquesta necessitat no és perce-
buda per igual a totes les empreses. Amb això, es constata
una tendència d'una situació a dues cares. Per una part hi
ha empreses que aposten molt en els processos innovatius
i necessiten un entorn que pugui facilitar la seva activitat.
D'altra banda, hi ha empreses que queden molt al marge
dels processos d'innovació. Parlem d'aquesta situació de
les estratègies elaborades i actuada per la Cambra amb
Xavier Ricart (Director de l'Àrea de desenvolupament empre-
sarial). Un dels reptes més importants a Catalunya és orga-
nitzar de forma sistemàtica la realització de processos d'in-
novació a les empreses. Això ha de ser acompanyat també
per una transformació del tipus d'interacció entre empreses
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i el seu entorn per fer que aquest procés sigui més reeixit.
Diversos exemples ajuden a configurar millor les necessitats
actuals que demanen o desitgen les empreses en el desen-
volupament dels seus processos d'innovació. Per exemple:
es parla molt d'una interacció més estreta entre empreses i
universitats amb tots els beneficis que una col·laboració
entre aquests agents pugui produir. Actualment existeixen
iniciatives i es patrocinen també altres perquè es duguin a
terme amb èxit, però abans no era així. Les dificultats con-
cretes degudes als diferents sistemes organitzatius d'a-
quests dos agents compliquen molt la definició dels acords,
la definició dels càrrecs de cadascuna en la realització dels
plans conjunts simplement pel diferent sistema d'incentius
amb el qual operen. 

A més d'això, especialment a Catalunya, hi ha una
demanda concreta per establir un sistema de finançament
més adequat a les seves exigències. Sens dubte, existeixen
ajuts o subvencions que s'atorguen per part de les adminis-
tracions però l'import total de l'ajut és reduït si es compara
amb la grandària dels projectes realitzats per les empreses o
amb el nombre d'empreses que fan innovació. La idea és
poder comptar amb un sistema de finançament que sorgeix
de la necessitat de disposar d'un sistema de concessió més
àgil, menys complicat que els ajuts, més flexibles i que tem-
poralment s'adapta més a les exigències estratègiques
empresarials. És veritat també que moltes empreses no els
apliquen (i les dades de l'enquesta ho confirmen), però
també és veritat que per raons fiscals moltes empreses fan
R+D però no la defineixen com a tal. Segurament, un dels
reptes més importants per la Cambra i per les altres organit-
zacions que viuen en contacte amb les empreses és difon-
dre el concepte de realització de la innovació com un procés
operatiu de cada empresa (com pot ser el màrqueting), que
no ha de ser una gestió estratègica. D'aquesta manera, la
gestió dels processos tecnològics arribaria a una forma més
estructural en el context empresarial i aquesta sistematicitat
donaria efectes tangibles de productivitat i competitivitat.
Arribats a aquest objectiu, des d'una perspectiva de l'entorn
empresarial, implica també una evolució de la cultura empre-
nedora. 

Un sistema innovador obert no és, per defecte, endogà-
mic. La relació amb la universitat és molt important. Les uni-
versitats són centres de coneixement molt valuós però falta
una forma de gestió apropiada, o millor, una governança del
coneixement. Cal pensar en una gestió del coneixement que
s'apropi més a la cultura empresarial cada cop que cal apli-
car-la als processos productius. Per això, una de les inter-
vencions més desitjades en l'entorn econòmic català i que
segurament tindria un impacte bastant important, és la pro-
moció de l'esperit empresarial per a cada interlocutor que
actuï en la gestió dels processos d'innovació (que sigui
membre de la universitat o de l'agència de suport i desenvo-
lupament de la innovació). En les empreses també cal pro-
moure la cultura empresarial a tots els nivells: des de la
direcció als responsables de les diferents divisions producti-
ves. Aquest particular enfocament de caràcter estrictament

empresarial en la gestió dels processos d'innovació perme-
tria una millor gestió del gran capital humà que es crea aquí
a Catalunya. Es forma capital humà molt qualificat però no
sempre s'aposta per retenir els talents. En la formació del
capital humà juguen un paper molt important la docència, la
recerca i la transferència del coneixement. Aquest darrer
punt és el que s'ha de potenciar en l'estat actual del siste-
ma productiu i econòmic català. La Cambra, donant la seva
posició preferent d'observatori cap al món empresarial, sug-
gereix unes línies d'intervenció per tirar endavant els proces-
sos de gestió eficaç i productiva de l'activitat d'innovació. La
seva percepció de prioritat es col·loca en l'aplicació d'un sis-
tema de governança amb gestió privada on canalitzar de
manera coordenada demanda i oferta d'innovació. Com a
acte concret i tangible del seu esforç en aquesta direcció,
trobem la creació del KIM-BCN. KIM-BCN és un sistema de
gestió empresarial de la innovació, orientat a les empreses i
basat en la demanda.

8.5. 

Un nou projecte: KIM-BCN 

Entre les diferents iniciatives que han sorgit de la
Cambra, una on hi està apostant molt és el KIM-BCN.
Parlem amb Antoni Paz de les perspectives i els reptes que
comporta per a aquesta nova institució nascuda d'un
acord entre la Cambra de Comerç de Barcelona i LEITAT
(centre tecnològic). Des de fa temps, la Cambra té una per-
cepció que existeix un efecte de market pull important res-
pecte a les iniciatives de suport a l'R+D. És correcte que
l'activitat de recerca es realitzi en la màxima llibertat, però
es necessita també que els resultats assolits pels científics
corresponguin a la demanda de les empreses. Actualment,
des de la perspectiva empresarial, existeix la percepció
que hi ha un buit entre el món empresarial i la universitat.
KIM-BCN vol cobrir exactament aquesta mancança.
L'activitat de KIM-BCN acaba d'estrenar-se. Part del per-
sonal que actualment treballa en aquest projecte ha treba-
llat en LEITAT i té experiència en la gestió d'aquests projec-
tes, però l'oferta de serveis de KIM-BCN és diferent. Sobre
la base de l'experiència d'altres laboratoris semblants als
Estats Units o en el Nord d'Europa, KIM-BCN es proposa
ordenar l'oferta, fer una anàlisi de la cartera tecnològica
disponible i de la seva viabilitat, realitzar la prova concepte
(esbrinar com un producte compleix amb la demanda i les
necessitats del mercat) i acompanyar la comercialització
amb patents, creació de spin-offs o acords de cooperació.
En concret, KIM-BCN té una cartera de demanda i mira
d'orientar-la a una determinada oferta. 

A Catalunya, és veritat que l'oferta tecnològica és molt
abundant però de vegades no hi ha una massa crítica: una
part de la demanda pot quedar descoberta. Llavors, la inter-
venció de KIM-BCN és buscar l'oferta que satisfaci la
demanda, encara que es localitzi fora de Catalunya. Per això
KIM-BCN està organitzat en forma de xarxa amb antenes
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(de moment) a Santiago de Compostel·la, Madrid, València i
Màlaga. En un futur pròxim la idea és crear d'altres antenes
a l'estranger amb prioritats a Boston (per l'acord que ja exis-
teix amb el Massachussets Institute of Technology),
Cambridge i als països escandinaus. El treball de KIM-BCN
s'organitza al voltant de sectors i àrees tecnològiques.
S'identifiquen uns sectors prioritaris (de moment, energia,
biotecnologia, medicina hospitalària i alimentació) i s'ajunta
en la seva avaluació amb les de les àrees (materials avan-
çats, noves tecnologies, electrònica i biotecnologia). 

A partir d'aquesta organització s'intenta encaixar qualse-
vol tipus d'altra demanda i, si hi ha una massa crítica per a
la creació d'un nou sector, s'inverteix el capital necessari per
crear-lo. Sobre la base de l'estructura i organització de KIM-
BCN, apareix molt clarament que els serveis que ofereix es
dirigeixen a un tipus de demanda tecnològica definida i sofis-
ticada. En aquest concepte s'inclou també una dosi de
capacitat de risc empresarial i cultura d'innovació. Amb això,
KIM-BCN no pretén replicar el tipus d'activitat que ja realit-
zen els centres tecnològics i altres intermediaris presents en
la cadena de valor. Des del perfil organitzatiu, KIM-BCN fun-
ciona amb una orientació privada. Més del 50% del patronat
és privat i compta també amb partners públics (com el
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la
Generalitat de Catalunya a través d'ACC1Ó, el Gabinet
d'Economia i Finances i l'Ajuntament de Barcelona) amb els
quals es treballa en col·laboració estreta sense interferències
recíproques. Amb aquest tipus d'iniciativa molt ambiciosa
que aposta per crear un entorn únic a Catalunya per a les
empreses que realitzen processos d'innovació és molt
important un partnership entre públic i privat per oferir una
imatge d'entorn sòlid. Entre els objectius pels quals aposta
KIM-BCN hi ha clarament la intenció de tenir un impacte
territorial important i afavorir la connexió amb pols tecnolò-
gics internacionals. 

A més, la idea d'aquests contactes amb pols tecnolò-
gics és primàriament d'intercanvi i transferència tecnològi-
ca. Els acords en curs de realització amb el MIT,
Cambridge o altres països escandinaus es realitzen per
aprendre, mentre que els realitzats a Amèrica del Sud es
fan per transmetre coneixements. I tot això guiat pel siste-
ma de mercat i formes d'acords consensuats. En el pano-
rama actual, segurament, la iniciativa de KIM-BCN és nova
i diferent: el seu èxit i el seu fracàs dependrà de la possibi-
litat d'aconseguir i mantenir els objectius establerts. 

8.6. 

ACC1Ó: una iniciativa de sinergia integrada 

Un entorn més proper a les necessitats de les empre-
ses passa també per la creació d'interlocutors més pro-
pers a la demanda de les empreses i, sobretot, capaços de
respondre a les seves exigències de manera orgànica i
integrada. Aquesta és l'aposta de la nova agencia ACC1Ó,
nascuda de la fusió entre el CIDEM i el COPCA. El CIDEM

sempre ha estat un centre públic adscrit a la Generalitat de
Catalunya (tot i que autònom), mentre el COPCA, històrica-
ment, ha estat un consorci públic/privat. Legalment,
ACC1Ó es presenta com una agència pública, però basa-
da en dos models diferents i amb l'objectiu de preservar
aquesta dualitat pública i privada. 

Parlem amb el Dr. Albert Castellanos i Maduell (Secretari
Executiu d'ACC1Ó fins el mes de juliol del 2009) d'aquest nou
repte, dels seus orígens i  dels plans de futur. 

Segons comenta el Dr. Castellanos, tant el CIDEM com
el COPCA han estat sempre dues agències molt atentes als
canvis de la demanda empresarial al llarg del temps i, amb
això, la seva estructura també ha estat en constant evolució. 

El CIDEM, creat l'any 1985 com a agència centrada en la
innovació i en el desenvolupament empresarial, ha mostrat
sempre un dinamisme molt important en la seva capacitat per
adaptar-se als canvis del mercat. En el context actual, una
acció associada principalment al finançament dels projectes
d'innovació és molt limitada si es compara amb la complexitat
adquirida pels processos d'innovació mateix. Manquen serveis
més especialitzats i, per això, el CIDEM ja havia començat una
transformació nova i radical amb l'objectiu d'esdevenir un ser-
vei d'acompanyament de les empreses durant tot el procés
d'innovació. També per al COPCA havia arribat el moment
d'un canvi important en la seva missió. El COPCA va néixer
amb l'entrada d'Espanya en la Comunitat Econòmica Europea
(1986). Els empresaris catalans tenien por de la competència
dels competidors europeus. Feia falta una transformació de la
mentalitat empresarial per interpretar la dimensió europea com
una possibilitat d'ampliar les quotes de mercats, en comptes
d'una amenaça. Aquesta va ser la missió del COPCA, que va
començar amb el suport de les exportacions catalanes a l'es-
tranger fins a arribar a formes més complexes d'internaciona-
lització, com són les inversions estrangeres directes cap a l'ex-
terior de les empreses catalanes.

Una vegada més, el mercat va ser el que va demandar
un canvi important en el plantejament de les penetracions als
mercats estrangers. Les economies d'escala i la competèn-
cia fan avui de la innovació i la internacionalització dos fac-
tors molt integrats en les estratègies empresarials. Aquesta
interrelació, cada vegada més estreta, va suposar també l'e-
laboració d'una forma d'interdependència entre el CIDEM i el
COPCA més profunda perquè s'explotessin totes les siner-
gies. Des de la perspectiva del CIDEM, mancaven nous tipus
de col·laboracions amb l'estranger, perquè no és eficient
plantejar-ho tot únicament en clau local. Des del COPCA es
percebia la necessitat d'incorporar l'element innovació als
plans estratègics per poder respondre a una necessitat
empresarial de guanyar més competitivitat internacional. 

El resultat és, doncs, un únic interlocutor (ACC1Ó) que
es dirigeix a totes les empreses i al qual les empreses poden
acudir a l'hora de realitzar les seves iniciatives. Les empre-
ses tenen un punt d'entrada únic i els programes oferts per
ACC1Ó estan dotats d'una sinergia incorporada rellevant,
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per poder oferir un servei de valor afegit personalitzat a cada
empresa. A partir d'aquest punt d'entrada únic (que s'iden-
tifica amb el Centre de Desenvolupament Corporatiu, on es
gestiona tota la informació), es fa una diagnosi de la situació
de les empreses i, després, es redirigeix cap als programes
més adaptats a les necessitats específiques de cada empre-
sa. En la gestió dels projectes, ACC1Ó s'organitza al voltant
d'objectius prioritaris a partir dels quals s'encadenen tota la
resta d'accions. 

Entre aquests objectius, es poden destacar quatre amb
molta claredat: 

1 . Ampliar la base de les empreses innovadores catalanes,
atraient aquelles que vulguin començar una activitat
d'innovació contínua amb projectes amb qualsevol
intensitat tecnològica. 

2 . Potenciar el suport als projectes amb gran impacte terri-
torial (normalment realitzat per les grans empreses trac-
tores, o en cooperació). Per arribar a aquest objectiu es
té en compte també la possibilitat d'endegar col·labora-
cions amb centres privats de suport a les iniciatives d'in-
novació. 

3 . A les àrees de prioritats minoritàries, on el finançament
no pot arribar per la seva escassetat, es proposa un ser-
vei d'acompanyament a les empreses durant les dife-
rents fases de recerca del finançament. 

4 . Des de la perspectiva d'internacionalització: explotar la
xarxa d'agències a l'estranger per a una acció més inci-
siva en els mercats locals amb la finalitat de (i) detectar
oportunitats de negoci per a les empreses catalanes; i
(ii)  generar atracció inversora. A més, es preveu delegar
un paper molt important a les agències de Brussel·les i
Madrid per enfortir una acció presencial directa en
aquests centres neuràlgics d'elaboració de programes
d'innovació i internacionalització empresarial. 

8.7.  

Conclusions 

Abans de passar a formular unes conclusions generals
sobre els principals resultats de l'estudi, ens sembla interes-
sant comentar alguns dels punts més recurrents durant les
entrevistes realitzades. Comencem tot subratllant, una vega-
da més, la importància de l'elaboració de plans i estratègies
de suport als processos d'innovació que siguin viables. 

Per tal de ser-ho, cal una tasca molt coordinada entre els
diferents actors (empreses, universitats i administracions
públiques). La gestió eficaç dels processos d'innovació
depèn de la capacitat de cadascun dels agents d'implemen-
tar els seus programes d'innovació. En aquest quadre el
paper de les universitats és crucial. 

D'altra banda, les universitats són els agents que poden
oferir el servei de suport  a la innovació amb gran valor afe-
git. Al mateix temps el seu paper no es limita a això: tenen
també la capacitat d'aportar molt en la formació de personal
preparat per a la gestió de l'ampli concepte d'“innovació”,
tant en l'àmbit empresarial com en l'institucional. 

Així mateix, desenvolupen el seu paper també en la qua-
litat de la formació del capital humà de qui opera a diari en
el món empresarial. Per part de les empreses apareix, sens
dubte, la necessitat de gestionar processos d'innovació els
resultats de la qual siguin viables i corresponguin a la
demanda del mercat. Una de les prioritats és, llavors, la
posada en marxa d'iniciatives que acostin cada vegada més
el món de la investigació (on s'elaboren els continguts de la
innovació) i la demanda a la qual s'enfronten les empreses. 

En aquest sentit, la qualitat de l'entorn on actuen les
empreses es revela com a determinant, sobretot en la quali-
tat i potencialitat de les iniciatives elaborades de forma con-
junta. Sovint, a la societat del coneixement hi trobem un pro-
blema de governança del coneixement de la informació que
es troba com a fonament dels processos productius. Tant
des del món empresarial  com de l'universitari, s'aposta per
una necessitat de valorar una formació complementària
mixta per a la gestió del coneixement i dels processos que
l'assorteixen. 
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En el present estudi hem analitzat la situació actual del
sistema d'innovació català tot tenint en consideració, d'una
banda, el context i l'entorn que afecten l'estat de la innova-
ció a Catalunya i, de l'altra, la visió tant d'empreses com de
centres públics de recerca, com a actors del sistema. 

A nivell metodològic, l'estudi ha emprat tant un punt de
vista quantitatiu com qualitatiu. Així, no només s'han pres en
consideració les dades estadístiques oficials disponibles
sinó que també s'han inclòs fonts de caràcter més qualitatiu
com ara els resultats de les enquestes realitzades pels
autors de l'estudi: d'una banda, l'enquesta inclosa a l'estudi
del CES publicat per Rosella Nicolini i Lionel Artige el 2008 i,
de l'altra, l'enquesta realitzada per l'equip de treball del CTM
i Sineria a empreses i centres públics de recerca, específica-
ment per a aquest estudi.

Finalment, la metodologia es completa amb tota una sèrie
d'entrevistes a experts en la matèria i l'organització d'una anà-
lisi dels resultats obtinguts a l'enquesta de tipus DELPHI. 

9.1. 

La situació de la innovació a Catalunya des de la
perspectiva de les polítiques públiques, l'entorn i
el posicionament internacional de Catalunya

Una part important de l'estudi s'ha enfocat en l'anàlisi de
l'entorn com a factor important per a la presa de decisions
de les empreses a l'hora de dur a terme una activitat d'R+D
eficient i eficaç. 

Segons les conclusions a què s'ha arribat en aquest
estudi, les dades indiquen molt clarament que Catalunya
segueix tenint un paper i un pes rellevant a l'Estat en termes
d'innovació. És un territori molt dinàmic amb un esperit molt
obert cap als processos d'internacionalització. L'entorn
empresarial és molt dinàmic i la contribució de les empreses
als processos d'inversió en R+D és de crítica importància.
Amb això, Catalunya pot desenvolupar un esforç rellevant
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per poder trobar resultats comparables a les regions capda-
vanteres de la Unió Europea. De fet, els indicadors que fan
referència als sectors amb un contingut tecnològic mitjà-alt
col·loquen Catalunya a un nivell similar al de moltes altres
regions Europees i clarament per sobre de l'Estat.

La productivitat del treball és un indicador molt important
de la competitivitat i és mitjançant aquest concepte que es
pot associar productivitat del treball a la inversió en R+D.
Des de mitjans de la dècada de 1990, Catalunya (i Espanya)
pateixen un problema de baixa productivitat acompanyada
d'un cost elevat del treball i això pot crear problemes (a llarg
termini) a la competitivitat. 

Pel que fa al sistema d'infraestructures (que concorre
també en el suport de la competitivitat catalana), encara que
existeixin moltes obres per realitzar, la situació ha anat millorant
al llarg dels últims anys, tot i que segueixi patint un cert dèficit
a causa del nivell inversor baix que en aquests darrers anys ha
mostrat l'Estat, que és el principal promotor d'infraestructures.

D'altra banda, segons la informació disponible, les
empreses catalanes semblen valorar molt el tipus i la qualitat
de l'entorn en el qual operen. Independentment del tipus de
comportament que segueixen (invertir o no en R+D), moltes
d'elles aposten per iniciatives com la de realitzar projectes en
col·laboració per fomentar la inversió en R+D i millorar la pro-
babilitat de ser reeixides. El problema dels costos de la inno-
vació és una de les majors dificultats que troben les empre-
ses catalanes (i espanyoles) a l'hora de començar els seus
projectes d'R+D. L'informe de l'OCDE (2006) subratlla com,
de vegades, les iniciatives públiques no corresponen del tot
a les expectatives empresarials. Cada vegada més, les
empreses perceben com a important l'entorn en el qual es
localitzen i el tipus de relació (interconnexions) que poden
crear-se entre agents que siguin empreses, administracions o
altres institucions com poden ser les universitats. Una xarxa
intensa de col·laboracions fa atractiu un entorn determinat i,
sens dubte, millora la rendibilitat de l'activitat d'R+D. A causa
de la seva naturalesa tan polièdrica, no es pot identificar l'en-
torn simplement mitjançant una única característica o un indi-
cador i, llavors, per valorar les seves qualitats cal tenir en
compte diferents aspectes que inclouen factors econòmics i
institucionals (grau d'internacionalització de l'economia,
infraestructures, productivitat o variació de la població activa),
o de caire més social (com la immigració o l'educació). 

Per tal de determinar les característiques d'aquets entorn,
fa falta una tasca molt coordinada entre els diferents actors
(empreses, universitats i Administracions públiques). La gestió
eficaç dels processos d'innovació depèn de la capacitat de
cadascun dels agents d'implementar els seus programes d'in-
novació. En aquest marc, el paper de les universitats és crucial. 

En aquest sentit, la qualitat de l'entorn on actuen les
empreses es revela determinant, sobretot en la qualitat i poten-
cialitat de les iniciatives elaborada de forma conjunta. A la
societat del coneixement trobem sovint un problema de gover-

nança del coneixement de la informació que es troba com a
fonament dels processos productius. Tant des del món empre-
sarial com des de l'universitari s'aposta per una necessitat de
valorar una formació complementària mixta per a la gestió del
coneixement i dels processos que l'abasteixen. 

On s'ubica Catalunya en aquest panorama? Els indica-
dors econòmics que s'han analitzat en el segon capítol de
l'informe ofereixen una imatge molt clara de Catalunya. Es
tracta d'un territori amb moltes potencialitats que pot aspi-
rar a situar-se en el grup de regions capdavanteres de la
Unió Europea. Tot i això, la situació actual és d'un territori
obert internacionalment, però l'entorn econòmic del qual ha
de millorar en certs aspectes com, per exemple, la produc-
tivitat o la creació d'infraestructures, així com perfeccionar la
qualitat de l'educació i la formació de la població activa.
D'altra banda, Catalunya, destaca en l'àmbit de l'educació
universitària i del nombre d'investigadors contractats. 

Des de la perspectiva més institucional i de les diferents
fonts consultades, es desprèn una certa demanda per part de
les empreses que l'Administració pública continuï treballant per
reforçar el suport públic i les iniciatives que es posen en marxa
per a les empreses i que els influeixen a l'hora de prendre deci-
sions estratègiques de polítiques industrials o comercials. 

Òbviament, aquests serveis i iniciatives públiques al servei
de les empreses afecten molt les decisions empresarials de
gran importància, sobretot, quan es fa referència a l'activitat
d'inversió en R+D i la dificultat de la qual es reflecteix en les
dades que corresponen a aquest tipus d'estadístiques. 

D'altra banda, segons les opinions dels diferents experts
que s'han contactat, la qualitat de l'entorn i, sobretot, de les
dificultats percebudes per les empreses afecten molt les
seves capacitats d'involucrar-se en processos d'R+D i d'in-
novació amb horitzons temporals de llarg termini. Així doncs,
una possible via per fomentar la innovació i la inversió en
R+D passa per una millora de l'entorn, reformant les debili-
tats i reforçant les potencialitats. 

A més, tal com apareix a les opinions de les empreses i els
experts, queda pendent fer un esforç per tal de reforçar la
col·laboració i les sinergies entre agents, sobretot entre empre-
ses i universitats com a factor tractor per tal d'adaptar el siste-
ma productiu català a formes de competència més elaborades
que el model de competència basat merament en costos.

9.2. 

La situació de la innovació a Catalunya des de la
perspectiva de les empreses i els Centres
públics de recerca

Un segon grup de conclusions d'aquest estudi es des-
prèn de l'enquesta realitzada a les empreses i als centres
públics de recerca així com de l'anàlisi DELPHI realitzada. 
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En primer lloc, d'acord amb aquesta informació i, en
segon lloc, segons les estadístiques i la perspectiva mostra-
da tant en l'anàlisi DELPHI com en l'enquesta podem con-
cloure que el sistema de Recerca, Desenvolupament i
Innovació català gaudeix d'un bon estat de salut. No obstant
això, també s'ha de dir que queda encara un cert camí per
recórrer en camps com la gestió de la propietat intel·lectual
(en línia amb el Pacte Nacional de Recerca, el qual ha pro-
posat una “gestió estratègica i eficaç de la propietat intel·lec-
tual”) o la transferència de tecnologia.

El panell DELPHI i l'enquesta realitzada a empreses i
centres de recerca mostren clarament que cal una major
interacció entre tots els agents de l'R+D a tots els nivells.
Així, s'ha mostrat com a prioritària la necessitat d'abordar
taules de treball conjuntes entre empreses, centres de recer-
ca i l'Administració per definir tendències i polítiques per pla-
nificar l'R+D amb impacte europeu. L'enquesta mostra que
encara, a dia d'avui, el nivell d'interacció i subcontractació
de tasques d'R+D és reduït. 

Ara bé, aquesta baixa col·laboració es troba en fase de
creixement els últims anys i bon exemple d'això és el creixe-
ment d'iniciatives com les Agrupacions Empresarials
Innovadores, els projectes col·laboratius (regionals i nacio-
nals) i les diferents plataformes tecnològiques, entre d'altres.
Així, part d'aquestes col·laboracions es donen en molts
casos per desconeixement per part de les empreses, en un
80% pimes, del teixit de centres de recerca català. 

Per tal de treballar aquest segon grup de conclusions,
farem servir una anàlisi DAFO dels resultats obtinguts de tal
manera que s'identifiquin de manera clara les debilitats, forta-
leses, amenaces i oportunitats del sistema d'innovació català i
d'acord també amb els temes debatuts al panell DELPHI:

Debilitats:

- Finançament Privat

S'ha detectat una mancança d'accés a aquest tipus de
finançament. Malgrat que les empreses assumeixen una
important càrrega pressupostària en R+D, no hi ha una
col·laboració suficient en l'assumpció de risc per part del
sector financer privat. Així i tot, iniciatives com fons capital
risc, business angels o venture capital funds estan comen-
çant a aparèixer dins del sistema d'innovació català. També
cal esmentar en aquest punt el fet que des d'ACC1Ó s'es-
tan impulsant actuacions en aquest sentit per tal de contra-
restar aquest aspecte. 

- Formació 

Aquest punt, debatut àmpliament en la taula de debat del
DELPHI, que serà ampliat més endavant, és percebut alhora
com una debilitat, fortalesa i oportunitat. Com a debilitats cal
destacar la manca de formació en mentalitat innovadora o la
manca de capacitats de comunicació en llengua estrangera.

- Finançament Públic

El finançament públic és alhora, igual que la formació,
un punt contradictori. A priori, el sistema de finançament
públic és considerat com una clara fortalesa del sistema, la
forta implicació de l'Administració en els últims temps per
finançar projectes d'R+D està creixent i guanyant en pressu-
post. S'ha detectat però un cert descontent pel que fa a les
empreses petites que continuen demanant que es destinin
més recursos a aquesta qüestió. 

Fortaleses:

- Xarxa de Centres de Recerca

El nivell d'excel·lència dels centres de recerca catalans és
elevat, cosa que suposa una important fortalesa del sistema
d'R+D català. No obstant això, sí que s'ha detectat com una
debilitat l'excessiva atomització dels centres. És per aquest
motiu que agents com els Assessors Tecnològics, la Xarxa de
Centres de Difusió Tecnològica o la Fundació Catalana per a la
Recerca i la Innovació ajuden a navegar per un sistema a vega-
des massa extern i atomitzat.

- Agrupacions Empresarials 

Tot i que l'aparició de plataformes, clústers i agrupacions
empresarials, com poden ser les Associacions Empresarials
Innovadores, és un fenomen força recent, s'ha identificat com
una fortalesa del sistema en poder coincidir en un mateix marc
la triple hèlix de la innovació, empresa, centre de recerca i
Administració. Així i tot, cal comentar que la majoria d'aques-
tes agrupacions es troben en un estadi inicial i, per tant, enca-
ra els manca una mica de recorregut per poder explotar el seu
potencial. En molts casos encara hi ha una participació baixa
entre els agents participants en aquestes.

Amenaces:

- Legislació

La variació del marc legal en general i principalment de
les polítiques de l'R+D és la principal amenaça en un sector
que a Catalunya es troba dinamitzat per l'Administració.
Malgrat que en l'actualitat el marc legal és força favorable
amb iniciatives i plans com els esmentats al llarg de l'estudi
(PNRI, PRI, Acord Estratègic i Pla de Govern), existeix una
certa sensació d'expectativa pel que fa referència al possible
canvi en el marc legal dels ajuts i les deduccions a l'R+D a
l'àmbit europeu de cara als propers anys. 

Oportunitats:

- Sistema Fiscal

El sistema fiscal espanyol, on s'hi engloba l'R+D catala-
na és dels més favorables en tota la Unió Europea, la qual
cosa suposa un incentiu important i un atractiu per a les
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empreses. Malgrat això, les successives amenaces de varia-
ció d'aquest sistema esdevenen una de les principals preo-
cupacions i futures amenaces.

Taula de debat del DELPHI:

Finalment, a continuació es comenten els resultats i les
principals conclusions sorgides de l'anàlisi DELPHI realitza-
da i contrastada amb experts en la matèria. 

Formació

Hauria de ser un pilar per a l'R+D. Per tant, s'hauria de
veure com un punt fort del sistema mateix. No obstant això, és
considerada com una debilitat, ja que no tothom està preparat
per innovar, cosa que significa que no sempre se sap distingir
quins passos s'han de seguir per treure un producte al mercat,
per identificar, per part dels investigadors, necessitats del mer-
cat o manca de coneixença de procediments bàsics del meca-
nisme de la innovació com pot ser la vigilància tecnològica.

Degut a aquestes limitacions, sovint l'empresa percep el
doctor com al professional més altament qualificat per a
l'R+D i, de vegades, es dóna que l'empresa té el concepte
que el doctor és una persona distant sense visió ni llenguat-
ge empresarial. D'alguna manera, és un tema recurrent i un
peix que es mossega la cua, perquè aquesta reticència fa
que la manca de preparació en termes d'innovació porti, per
tant, a què en algunes ocasions la interlocució empresa-
centre de recerca no sigui del tot fluïda. 

No obstant això, l'Espai Europeu d'Educació Superior
(EEES), altrament conegut com a procés de Bolonya, hauria
de considerar-se com una oportunitat en preveure el desen-
volupament de competències transversals. Tot i això, el con-
junt d'experts és escèptic pel que fa a que l'Espai arribi a
solucionar el tema completament. 

Així mateix, s'ha manifestat que hi ha una participació baixa
d'estudiants catalans dins l'àmbit del tercer cicle, degut princi-
palment a la important diferència de projecció de la carrera
enfront del sector privat. 

Finançament públic i sistema fiscal

Tot i que els darrers anys s'han fet millores i s'han intro-
duït nous programes en el mercat, el finançament públic
s'ha definit com a encara insuficient per donar suport de
forma eficaç tota la demanda tecnològica que s'està impul-
sant a Catalunya i que el mercat global requereix. Per tant,
empreses i centres de recerca haurien de col·laborar més en
el desenvolupament conjunt de productes i processos; en
aquesta línia, s'han definit com a útils els grans projectes
consorciats. Tanmateix, aquests projectes no haurien de ser
l'únic instrument, ja que no són accessibles per moltes
empreses petites i s'haurien de complementar amb una
implicació més notòria d'agents privats de finançament d'i-
dees empresarials (agents de capital risc). 

Tot i que el sistema fiscal és una fortalesa del sistema
espanyol d'R+D, la seva reducció imminent constitueix una
amenaça que, junt amb un canvi molt freqüent de polítiques
de suport a l'R+D, per moltes empreses constitueixen fac-
tors de canvi difícils de gestionar. 

Xarxa de Centres de Recerca

La Xarxa de Centres Públics de Recerca s'ha vist com
una oportunitat del Sistema Català, però s'ha estimat que
encara no ha esdevingut una fortalesa, perquè es considera
que es troba en fase de consolidació (el Pacte Nacional de
Recerca i Innovació proposa com a mesura impulsar els
Centres de Recerca de Catalunya d'Excel·lència). 

En l'actualitat es pot afirmar que, amb un conjunt de 900
grups actius dins de les universitats, 80 Centres de la Xarxa
d'Innovació Tecnològica d'ACC1Ó, 29 Centres de Recerca, 10
Centres Tecnològics de la Xarxa de Centres Tecnològics
d'ACC1Ó i un seguit més d'agents anteriorment esmentats, la
xarxa de recerca i innovació catalana està una mica atomitza-
da, cosa que provoca que en molts casos els diferents agents
no puguin ser degudament identificats i, en cas de ser-ho, tin-
guin una massa crítica suficientment petita per no poder abor-
dar segons quins tipus de projectes, com els projectes
col·laboratius abans esmentats.

Cal esmentar que, en aquest sentit, organismes com
ACC1Ó estan impulsant iniciatives que permetin la relació
entre diferents d'aquests agents més petits per tal de crear
estructures més grans o d'integrar-se dins d'estructures que
els permetin tenir massa crítica suficient com per poder
accedir a projectes d'abast més ampli. Un exemple d'a-
questa tipologia d'iniciativa són els projectes d'ajuts a la
valorització de tecnologia. 

Discussió Final

En el present estudi s'extreu una clara imatge del sistema
de l'R+D catalana, dels actors que hi intervenen, el grau d'im-
plicació que tenen, així com les seves capacitats i mancances.

En els últims anys de bonança econòmica l'Administració
ha realitzat una important labor dinamitzadora i de promoció
de l'R+D com a intangible imprescindible per al creixement del
país en general i les empreses en particular. Podem afirmar
que l'etapa d'inici i de posada en marxa del sistema ja ha pas-
sat i que Catalunya es troba en l'actualitat en una etapa de
consolidació del sistema i model de l'R+D.

Per a aquesta etapa de consolidació que, sens dubte,
suposa un gran repte de país es necessitarà de la màxima
implicació i el màxim suport de tots els agents implicats
(Administració, empreses i centres de recerca). Per aquesta
raó, serà essencial que les polítiques de suport a la innovació
no es vegin afectades per la conjuntura econòmica actual i que
es continuï avançant per tal de convertir Catalunya, l'any 2020,
en un pol de referència en el món de la recerca a nivell interna-
cional, tal com advoca el recent signat Pacte Nacional de la
Recerca i la Innovació a Catalunya. 
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A l'enquesta realitzada a les empreses i als centres de
recerca per a aquest estudi, s'ha donat suport a la consulta
sobre l'activitat en Recerca proporcionant un enllaç a la web
amb la següent definició:

Definicions dels manuals Frascati i Oslo

- Recerca segons el Manual de Frascati: 

“Activitat, els fins de la qual es circumscriuen a l'incre-
ment del coneixement, sense perseguir, en principi, aplicació
específica del resultat. 

- Desenvolupament segons el Manual de Frascati: 

“És el treball sistemàtic, basat en el coneixement derivat
de la recerca i l'experiència,  que està dirigit a produir nous
materials, productes i serveis; a instal·lar nous materials,
productes i serveis o a millorar substancialment aquells prè-
viament produïts o instal·lats”.

- Innovació tecnològica segons el Manual d'Oslo:

“És la conversió de coneixement tecnològic en nous pro-
ductes, nous serveis o processos per a la seva introducció
en el mercat, així com els canvis tecnològicament significa-
tius en els productes, serveis i processos”.

Font: http://www.cea.es/tecnologia/diagnosticos_tecnologicos/definicion.htm

CONCEPTES I
TERMINOLOGIA

1ANNEX
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Llistat de normes UNE en Gestió de la Innovació

- UNE 166000: 2006

- Terminologia i definicions de les activitats d'R+D i innovació.

- UNE 166001: 2006.

- Requisits d'un projecte d'R+D i innovació.

- UNE 166002: 2006.

- Requisits d'un sistema de gestió d'R+D i innovació.

- UNE 166005: 2004 In.

- Guia d'aplicació de la norma UNE 166002:2002 ex al sec-
tor de béns                            

- d'equip.

- UNE 166006 Ex: 2006.

- Sistema de Vigilància Tecnològica.

Normes de gestió de l'R+D i innovació d'AENOR
Aquest estudi ha emprat les següents definIcions:

- Projectes d'R+D: totes les activitats de creació i desenvo-
lupament d'un nou servei o producte que no arriben a for-
mes de comercialitzar el producte;

- Projectes d'Innovació: innovació tecnològica i de procés,
segons la definició recollida al Manual d'Oslo (versió III);

- R+D i innovació / Innovació: tota l'activitat relacionada
amb la Recerca, el Desenvolupament i la Innovació (tec-
nològica i de procés), incloent la gestió;

- Despesa d'R+D: inclou despeses d'innovació si no es diu
el contrari;

- Personal d'R+D: inclou despeses per a projectes
d'Innovació, si no es diu el contrari;

- Departament d'R+D: inclou Innovació, si no es diu el
contrari (que també pot tenir el títol de Departament
d'Innovació, o similar);

- Sistema d'innovació: sistema de suport públic que inclou
activitats d'R+D si no es diu el contrari.
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RÀNQUING EUROPEU
D’EMPRESES ESPANYOLES
LÍDERS EN R+D I INNOVACIÓ

2ANNEX

Rang

40

92

159

195

197

236

248

288

314

388

390

398

436

Font: 2007 EU Industrial R&D Investment Scoreboard

Empresa

Telefonica

Amadeus Global

Travel (now

Amadeus IT Group)

Indra Sistemas

Repsol YPF

Industria de Turbo

Propulsores

Almirall

Zeltia

ENDESA

Gamesa

ACS

Abengoa

Acciona

Union Fenosa

Sector

Línies de telecomunicacions

fixes (653)

Turisme i oci (575)

Serveis informàtics (9533)

Productors de petroli i gas (53)

Aeronàutica & defensa (271)

Distribuïdors d'alimentació i

medicaments (533)

Farmacèutic (4577)

Elèctric (753)

Maquinària industrial (2757)

Construcció & materials (235)

Indústria general (272)

Construcció & materials (235)

Elèctric (753)

Inversió R&D

e mio

2006 canvi 06/05

Vendes netes

e mio

2006

Plantilla

2006

Marge operatiu

%

2006

17,6

17,3

11,3

11,3

5,9

14,5

-68,4

26,3

10,7

9,2

8,3

12,7

21,4

227.137

6.715

10.611

36.994

2.483

2.975

644

26.948

4.604

118.823

13.608

35.385

17.765

53.171

2.411

1.407

51.355

439

770

76

19.637

2.391

14.067

2.677

6.272

6.057

8,1

18,9

12,3

14,3

37,8

-33,7

8,8

-7,1

-7,3

1,3

-58,3

452,6

11,1

588,00

182,19

96,44

72,00

69,88

55,51

49,70

39,00

33,12

23,36

23,24

22,60

20,00
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Han col·laborat a l'estudi els experts en R+D
següents:

EXPERTS EN R+D D'EMPRESES

Persona de contacte

Enric Banda

Francesc Tarongí

Maria Salamero

Càrrec que ocupa/Empresa

Innovation and Environment Director-
La Seda de Barcelona

Gerent d'Enertika

Direcció R+D i innovació Grup Agbar

EXPERTS EN R+D DE CENTRES TECNOLÒGICS

Persona de contacte

José Manuel  Prado
Francesc Xavier Gil

Xavier Testar

Xavier Ferràs

Càrrec que ocupa/Empresa

Director del CTM Centre Tecnològic
Vicerector de Recerca de la UPC

Director de Programes Estratègics
Catalan Foundation for Research and Innovation

Director del Centre d'Innovació Empresarial
d'ACC1Ó

LLISTAT D’EXPERTS EXTERNS/
QÜESTIONARI DELPHI

3ANNEX
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1. Les empreses contractaran un 10% de
personal dedicat a R+D.

Comentaris i observacions:

2. Un 30% de les empreses tindran
departaments d'R+D.

Comentaris i observacions:

3. Un 50% de les empreses demanaran ajuts.

Comentaris i observacions:

4. Un 20% de les empreses registraran la seva
Propietat Intel·lectual.

Comentaris i observacions:

5. El motor de la generació d'R+D i innovació
a Catalunya seguirà estant format
majoritàriament per grans empreses. (Per
a la consideració de gran empresa s'aplicarà
la definició que determini en cada moment
la Unió Europea- Recomanació
2003/361/CE).

Comentaris i observacions:

6. Els Centres Públics de Recerca registraran
i explotaran un 20% més la seva propietat
intel·lectual.

Comentaris i observacions:

7. Els Centres Públics de Recerca publicaran
un 20% més d'articles en revistes d'impacte
i congressos.

Comentaris i observacions:

8. Els Centres Públics de Recerca crearan un
10% més de spin-offs.

Comentaris i observacions:

9. Apareixerà formació específica en R+D a
les titulacions de grau universitàries.

Comentaris i observacions:

10. La implantació de l'EEES afavorirà disposar
de professionals millor preparats per
realitzar tasques d'R+D.

Comentaris i observacions:

Probabilitat
d' ocurrència

%

A. PREVISIONS

Expectatives

Horitzó temporal
d'ocurrència (1)

2009 2010 Més enllà Mai

2009 2010 Més enllà Mai

2009 2010 Més enllà Mai

2009 2010 Més enllà Mai

Seguretat en el
pronòstic (2)

Importància de les
conseqüències (3)

2009 2010 Més enllà Mai

2009 2010 Més enllà Mai

2009 2010 Més enllà Mai

2009 2010 Més enllà Mai

2009 2010 Més enllà Mai

2009 2010 Més enllà Mai

NOTES:

Horitzó: Es demana marcar el termini més probable d'ocurrència.
Seguretat:1 Gens segur, 2 Poc segur, 3 Quelcom segur, 4 Bastant segur, 5 Molt segur.
Importància de les conseqüències: 1 Cap, 2 Poca, 3 Alguna, 4 Bastant, 5 Molta importància.

%

%

%

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

%

%

%

%

%

%

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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11. L'any 2010, quin serà el % d'empreses que faran R+D i innovació?

(IDESCAT 2005: 30,2 %)

Comentaris i observacions

12. L'any 2010, quin % de la despesa d'R+D es  subcontractarà? (IDESCAT

2005: 18%)

Comentaris i observacions

13. L'any 2010, quin % d'empreses augmentarà el personal dedicat a R+D?

(Bases PNRI 2006: 42,26 %)

Comentaris i observacions

14. L'any 2010, en quin % augmentarà el nombre d'empreses que demanen

patents? (INE 2007: 752 patents sol·licitades des de Catalunya - variació

any 2006: 0,67)

Comentaris i observacions

15. L'any 2010, quin % d'empreses demanaran ajuts públics per activitats

d'innovació? (EU Trendchart Espanya - 2000: 8,9 %)

Comentaris i observacions

16. L'any 2010, quina serà la reducció del % de la percepció negativa per part

dels agents implicats en activitats d'R+D i innovació de l'estat de la innovació

a Catalunya? (Resultats de l'enquesta: 67%)

Comentaris i observacions

17. L'any 2010, en quin % augmentarà el nombre de publicacions en revistes

i comunicacions en congressos? (Resultats de l'enquesta: 0,65

publicacions/CPR )

Comentaris i observacions

18. L'any 2010, els serveis en R+D tecnològica seran les principals tasques

contractades per empreses als Centres de Recerca.

(Resultats de l'enquesta: 42 %)

Comentaris i observacions

19. L'any 2010, en quin % augmentarà la col·laboració entre Centres Tecnològics?

(Resultats de l'enquesta: 67 %)

Comentaris i observacions

20. L'any 2010, en quin % augmentarà l'aparició de nous Centres Tecnològics

i departaments d'R+D.

Comentaris i observacions

Pronóstic (1)

B. PREGUNTES HORITZÓ 2010

Esdeveniments

Seguretat en el
pronòstic (2)

Importància de les
conseqüències (3)

NOTES:

Pronòstic: es demana marcar el termini més probable d'ocurrència i de raonar-lo en 'comentaris'. Si fos una tendència negativa, es prega posar el signe '-' abans de la casella del número.
Seguretat: 1 Gens segur, 2 Poc segur, 3 Quelcom segur, 4 Bastant segur, 5 Molt segur.
Importància de les conseqüències: 1 Cap, 2 Poca, 3 Alguna, 4 Bastant, 5 Molta importància.

%

%

%

%

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

%

%

%

%

%

%

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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21. L'any 2010, ¿la introducció de mesures per desgravar despeses de personal

augmentarà / baixarà o deixarà com ara el nombre d'empreses que creen

un departament d'R+D?

Comentaris i observacions

22. L'any 2010, ¿la introducció de mesures per donar suport a la implantació

de sistemes de gestió de la innovació augmentarà / baixarà o deixarà com

ara el nombre d'empreses que creïn més productes?

Comentaris i observacions

23. L'any 2010, ¿la introducció de mesures per donar suport a la participació

d'empreses en projectes europeus augmentarà / baixarà o deixarà com ara

el nombre d'empreses que hi participen?

Comentaris i observacions

24. L'any 2010, ¿la introducció de mesures per crear aliances i clústers en R+D

augmentarà / baixarà o deixarà com ara el nombre d'empreses que s'hi

adscriuen?

Comentaris i observacions

25. L'any 2010, ¿la introducció de mesures per exportar productes i serveis

catalans augmentarà / baixarà o deixarà com ara el nombre d'empreses que

inverteixin en R+D per diferenciar-se millor al mercat global?

Comentaris i observacions

26. L'any 2010, ¿la introducció de mesures per definir plans de millora de la

competitivitat augmentarà / baixarà o deixarà com ara el nombre d'empreses

que subcontractin R+D?

Comentaris i observacions

27. L'any 2010, el capital risc privat guanyarà pes en el finançament de l'R+D

a Catalunya davant dels fons propis i els ajuts públics?

Comentaris i observacions

28. L'any 2010, els ajuts a fons perdut seguiran sent la font més atractiva de

finançament per a l'R+D a Catalunya?

Comentaris i observacions

29. L'any 2010, la legislació vigent serà fiscalment més favorable a les institucions

que realitzin R+D?

Comentaris i observacions

Tendència

C. TENDÈNCIES 2010 ENFRONT DE MESURES PÚBLIQUES

Esdeveniments

NOTES:

Seguretat: 1 Gens segur, 2 Poc segur, 3 Quelcom segur, 4 Bastant segur, 5 Molt segur.

Major Menor Igual Sense pronòstic

Major Menor Igual Sense pronòstic

Major Menor Igual Sense pronòstic

Major Menor Igual Sense pronòstic

Major Menor Igual Sense pronòstic

Major Menor Igual Sense pronòstic

Major Menor Igual Sense pronòstic

Major Menor Igual Sense pronòstic

Major Menor Igual Sense pronòstic
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D. POLÍTIQUES DE SUPORT PER FOMENTAR L'R+D PRIVADA

40. Quines de les accions emprendria per fomentar la inversió del sector privat en R+D? (Indiqueu amb una creu, X, les opcions adequades)

Subvencions amb condicions més

favorables

- Registres administratius que evitin

cost de gestió.

- Més convocatòries, menys

cofinançament.

- Convocatòries temàticament més

restrictives a les línies que es

volen subvencionar.

Més suport en propietat intel·lectual (PI)

- Mapes de patents.

- Suport tècnic en la identificació i

explotació de productes amb

possibilitat de ser registrats.

- Desgravació fiscal de despeses per

patents registrades.

Suport tècnic en preparació de

propostes europees

- Suport a productes i serveis que

siguin d'interès europeu.

- Reunions, taules de treball i

plataformes regionals per planificar

l'R+D amb impacte europeu.

- Suport en comunicació,

conferències, publicacions (en

diversos idiomes).

Anàlisi del mercat i de productes

- Suport en vigilància tecnològica

en factors clau.

- Foment de mesures de TT més

orientats a la demanda.

- Missions comercials per donar

suport a la venda de productes i

serveis innovadors.

Altres accions que vostè emprendria

Observacions i comentaris finals (si procedeix):

E. ANÀLISIS DE DEBILITATS, AMENACES, FEBLESES I OPORTUNITATS (DAFO)

40. Quines de les següents variables considera que és clau en l'anàlisi següent DAFO? (Indiqueu amb una creu, X, les opcions adequades)

DEBILITATS

- Finançament públic

- Finançament privat

- Sistema fiscal

- Xarxa de Centres de Recerca

- Agrupacions empresarials

- Formació

- Legislació

- Altres*

AMENACES

- Finançament públic

- Finançament privat

- Sistema fiscal

- Xarxa de Centres de Recerca

- Agrupacions empresarials

- Formació

- Legislació

- Altres*

FEBLESES

- Finançament públic

- Finançament privat

- Sistema fiscal

- Xarxa de Centres de Recerca

- Agrupacions empresarials

- Formació

- Legislació

- Altres*

OPORTUNITATS

- Finançament públic

- Finançament privat

- Sistema fiscal

- Xarxa de Centres de Recerca

- Agrupacions empresarials

- Formació

- Legislació

- Altres*

*Altres variables rellevants

Observacions i comentaris finals (si procedeix):

GRÀCIES PER LA SEVA COL·LABORACIÓ!
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QÜESTIONARI SOBRE LA INNOVACIÓ A CATA-
LUNYA- CENTRES PÚBLICS DE RECERCA

Nom Entitat

Adre a

Tel fon

P gina web

Persona de contacte

C rrec

Correu electr nic

Director entitat

Nombre de clients (2007)

Equip hum  (2007)

Any fundaci

FITXA DE L'ENTITAT

1. Tipus d’entitat:

Universitat

Centre Tecnològic

Centre Públic

Empresa de base tecnològica

Altres.......................................

2. Quin s el vostre sector principal d’activitat?

Tecnologies de materials

Biotecnologia i ciències de la salut

TIC i electrònica

Tecnologies energètiques i medi ambient

Tecnologies de l'alimentació

Tecnologies químiques

Tecnologies de disseny i producció industrial

Altres.......................................

DADES DE L'ENTITAT

QÜESTIONARIS DISTRIBUÏTS
A CENTRES I EMPRESES

4ANNEX
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3. Quines són les vostres àrees d'expertesa?

4. Quins són els principals serveis que oferiu?

Serveis de Recerca i Desenvolupament Tecnològica

Assessorament tecnològic

Assistència tècnica

Formació

Altres.......................................

5. Formeu part d'alguna xarxa del Sistema Català de Transferència de

Tecnologia i Coneixement (SCTTC)?

Xarxa d'Assessors Tecnològics (XAT)

Xarxa de Centres de Difusió Tecnològica (XCDT)

Xarxa de Centres Tecnològics (XCT)

Xarxa d'Innovació Tecnològica (XIT)

Xarxa de Trampolins Tecnològics (XTT)

6. Els vostres clients són bàsicament (Detalleu aproximadament el %):

% total

Empreses petites (< 20 treballadors) ........

Empreses mitjanes (20-250 treballadors) ........

Empreses grans (> 250 treballadors) ........

7. Quina és la vostra opinió del nivell d'innovació a Catalunya?

Molt positiva

Positiva

Indiferent

Negativa

Molt negativa

Justifiqueu-ho:

8. Quines són, segons la vostra opinió, el perfil de les empreses capdavanteres

en matèria d'innovació a Catalunya?

Empreses estrangeres

Grans empreses

Empreses nacionals

Pimes

Microempreses

9. Quines són les principals necessitats de la indústria en matèria d'innovació?

Mitjans econòmics

Col·laboració amb Centres Públics de Recerca

Col·laboració i aliances amb altres empreses

Formació del personal

Altres eines de suport........................................

Justifiqueu-ho:

10. Quins considereu que són els punts forts de la innovació a Catalunya?

Finançament Públic

Finançament Privat

Sistema fiscal

Xarxa de Centres de Recerca

Agrupacions empresarials

Formació

Legislació

Tipologia del Mercat

Altres.....................................

Justifiqueu-ho:

11. Quins considereu que són els punts febles de la innovació a Catalunya?

Finançament Públic

Finançament Privat

Sistema fiscal

Xarxa de Centres de Recerca

Agrupacions empresarials

Formació

Legislació

Tipologia del Mercat

Altres.....................................

Justifiqueu-ho:

12. Quines considereu que són les oportunitats de la innovació a Catalunya?

Finançament Públic

Finançament Privat

Sistema fiscal

Xarxa de Centres de Recerca

Agrupacions empresarials

Formació

Legislació

SITUACIÓ DE LA INNOVACIÓ A CATALUNYA
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Tipologia del Mercat

Altres.....................................

Justifiqueu-ho:

13. Quines considereu que són les amenaces de la innovació a Catalunya?

Finançament Públic

Finançament Privat

Sistema fiscal

Xarxa de Centres de Recerca

Agrupacions empresarials

Formació

Legislació

Tipologia del Mercat

Altres.....................................

Justifiqueu-ho:

14. Com es finança l'R+D i innovació als Centres de Recerca a Catalunya?

% total

Fons propis ........

Capital risc privat ........

Ajuts autonòmics ........

Ajuts de programes nacionals ........

Programes Marc UE ........

Altres

15. Quines condicions pel que fa als incentius financers atrauen més les

empreses?

Ajuts a fons perdut

Crèdits tous de finançament

Carències

Deduccions Fiscals

Altres

Justifiqueu-ho:

16. Quins creieu que són els Programes d'ajuts públics més interessants?

Projectes individuals d'R+D

Grans projectes consorciats d'R+D

Projectes col·laboratius de format mig d'R+D

Projectes individuals d'innovació

Projectes col·laboratius d'innovació

Projectes de transferència de tecnologia

Altres

Justifiqueu-ho:

17.Segons la vostra opinió, creieu que es dóna una bona Transferència de

Tecnologia i col·laboració entre les empreses i els Centres de Recerca?

SÍ

NO

Citeu alguns exemples:

18. Quines activitats d'R+D i innovació realitzeu. (Detalleu aproximadament

el % de cada activitat):

% total

Recerca bàsica ........

Recerca aplicada ........

Desenvolupament ........

Innovació ........

Altres.......................................

19.Disposeu d'Oficina de Transferència de Tecnologia (OTRI) a la vostra entitat?

SÍ Nombre de persones que hi treballen?......

NO

20. Disposeu d'eines de gestió de l'R+D i innovació basades en la norma

UNE 166.001:2006- Gestió de l'R+D i innovació: Requisits d'un projecte

d'R+D i innovació?

SÍ NO

21. Disposeu d'eines de gestió de l'R+D i innovació basades en la norma

UNE 166.002:2006- Gestió de l'R+D i innovació: Requisits del Sistema de

Gestió de l'R+D i innovació?

SÍ NO

22. Porteu a terme activitats enfocades a la vigilància tecnològica?

SÍ NO

Breu descripció:

ACTIVITATS EN R+D I INNOVACIÓ
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23. Disposeu d'un sistema implantat de vigilància tecnològica segons la

norma UNE 166.006:2006 EX: Gestió de l'R+D i innovació: Sistema de

Vigilància Tecnològica?

SÍ NO

24. Qui s'encarrega de dur a terme les activitats de vigilància tecnològica?

Recursos propis Nombre de persones implicades?......

Empresa externa 

Altres....................

25. Heu creat alguna spin-off en els darrers dos anys?

Cap

1

2

3

4 o més

Especifiqueu:

26. Quantitat de propietat intel·lectual/industrial (patents, models d'utilitat

i altres tipus de proteccions) registrada o sol·licitada en els darrers dos

anys?

Cap

1-5

6-10

11-20

21 o més

Especifiqueu:

27. Quantitat de publicacions en revistes d'impacte en els darrers dos anys?

Cap

1-10

11-20

21-30

31 o més

28.Quantitat de comunicacions en congressos en els darrers dos anys?

Cap

1-10

11-20

21-30

31 o més

29. Quin és el vostre nivell de col·laboració amb altres organismes de recerca

en projectes d'R+D i innovació?

Universitat

Molt freqüent

Freqüent

Poc freqüent

Mai

Centre Tecnològic

Molt freqüent

Freqüent

Poc freqüent

Mai

Centre Públic

Molt freqüent

Freqüent

Poc freqüent

Mai

Empresa de base tecnològica

Molt freqüent

Freqüent

Poc freqüent

Mai

Altres. Quines?....................

Molt freqüent

Freqüent

Poc freqüent

Mai

30. Què en penseu de la implicació de la Universitat pel que fa a la formació

i R+D i innovació?

Molt positiva

Positiva

Indiferent

Negativa

Molt negativa

31. Com penseu que es podria fomentar la col·laboració entre empreses i

Centres Públics de Recerca?

COL·LABORACIONS EXTERNES
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Quin/s són els producte/s / servei/s que oferiu?

Codi CNAE d'activitat (número o descripció)25: _______________

Sí  No

Pertanyeu a un grup internacional?

Sí  No

Teniu altres empreses participades?

Sí  No

Aliances: sou membres en alguna associació?

Sí  No

- Quines?

Estructura i facturació

2005 2006          2007*

Vendes / facturació   

Plantilla fixa

% despesa R+D i innovació 

EBITDA DE L'EMPRESA (opcional)   

* dades provisionals

Realitza activitats d'RDI?

 Sí  No

2.1. Empreses amb activitat d'RDI

2.1.1. En quins productes i serveis realitza activitats d'RDI?

2.1.2. Des de quan?

2.1.3. Pressupost

 2005 2006          2007*

Despesa pròpia %    

¤

Subvencions i crèdits %   

¤

Inversions en equips %

¤

Inversions en software %

¤

Formació tècnica %   

¤

Despesa total ¤

* dades provisionals

1. COL·LABORACIONS EXTERNES

2. ACTIVITAT EN RECERCA / DESENVOLUPAMENT / INNOVACIÓ (RDI)

QÜESTIONARI SOBRE LA INNOVACIÓ (DE PRO-
DUCTES I SERVEIS) DE LES EMPRESES CATA-
LANES

OBSERVACIONS:

Aquest qüestionari serveix de base per analitzar les acti-
vitats d'R+D i innovació a l'àmbit empresarial a Catalunya.
Les dades recollides en el procés de recerca romandran
anònimes i només seran publicades en estadístiques de
resum, sense especificar empreses. En cap cas es desglos-
saran informacions descriptives de cada empresa.

Aquestes activitats s'estan analitzant per a un estudi que
el CIDEM publica amb una periodicitat de 2-3 anys, per tal
d'obtenir una foto més fefaent de les activitats i inquietuds
per part dels 'executors'. 

Empresa i Sector:

Persona de contacte en Innovaci :

C rrec:

Correu electr nic:

Tel fon:

Direcci :

25. Llistat: http://www.dicv.csic.es/datricv/cnaefr.htm
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2.1.4. Existeix un departament a l'empresa dedicat a l'RDI? En cas

afirmatiu, nombre de persones que el componen.

Sí      Nombre de persones:

No

2.1.5. Quines activitats d'RDI realitza26:

a) Recerca bàsica:

b) Recerca aplicada:

c) Desenvolupament:

d) Innovació:

2.1.6. Subcontracta habitualment despeses en RDI?

Sí 

No

Quin % de la despesa en RDI?

A quin tipus d'entitats (en els darrers 3 anys)?

Universitats

Centres tecnològics

Centres públics

Empreses de base tecnològica

Altres:.......................................

2.1.7. Té projectes interns de millora i innovació en marxa?

Sí 

No

Descrigui breument els objectius, els mitjans i els terminis previstos.

2.1.8. En quina àrea / departament de la seva empresa es destinen la

majoria de les inversions d'RDI?

2.1.9. Té algun sistema de gestió en RDI (tipus norma UNE 166.001-

6) o una estratègia per a una cultura de la innovació en marxa o en

desenvolupament?

Sí Especifiqui:.............................................

No

2.1.10.Desgrava la seva despesa d'RDI?

Sí 

No

2.1.11.Ha pogut desenvolupar productes i serveis nous o ha participat

sobretot en projectes de millora de processos?

2.1.12.Té propietat intel·lectual registrada o sol·licitada?  Nombre  de

sol·licitades i de registres de patents, models d'utilitat i altres tipus de

proteccions.

2.1.13.Tenen publicacions?

Sí Nombre de revistes d'impacte el 2006:

Altres publicacions:.................................

No

2.1.14. Descripció: innovació de procés i/o producte

 Procés Producte

Qualitat, seguretat Disseny, prototips

Gestió coneixement Laboratori - assajos

Logística Tecnologia nova

Eficiència Producte nou

Comercialització Nous materials

Certificació Noves aplicacions

2.1.15.Quin(es) ha(n) estat la/les motivació(ns) per iniciar la/les activitats

d'RDI a la seva empresa?

Els competidors també ho fan

Competència de països amb costos fixos més baixos

Estalvi de costos

Anticipar-se a noves exigències i tendències

Creació d'una cultura corporativa i creativa

Altres:...........................................................

2.1.16.Participeu amb centres de recerca en activitats d'RDI?

Sí  Quina línia de recerca?

No

2.1.17. Participeu amb altres empreses en activitats d'RDI?

Sí    Com organitzen l'activitat conjuntament?

No
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2.1.18. Avaluació: pensa que l'R+D té una importància diferent que fa

dos anys per al seu sector i la seva empresa?

igual que fa dos anys

ara més important

ara menys important

2.1.19. Forma part d'alguna aliança que promociona l'RDI?

Participo en un clúster

Participo en una plataforma tecnològica

Participo en una comissió d'I+D (d'una federació o associació)

2.1.20. Propietat intel·lectual

Té coneixement registrat?

Sí: patents

llicències

altres proteccions (marques, secrets, models, copyright)

No: el meu producte es copia fàcilment

trobo massa complex el sistema de  registre de la propietat

intel·lectual

el manteniment i l'explotació requereixen massa recursos

altres raons:..................................................................

2.3. Empreses que no tenen activitat d'RDI

2.3.1. Per què no ha iniciat l'empresa activitats d'RDI?

Falta de mitjans?

Necessita col·laboració amb altres empreses?

Necessita formació?

Estaria interessat a aliar-se amb altres empreses?

Altres eines de suport?

2.3.2. Ho veuen viable en un futur pròxim?

Sí No

2.3.3. S'ha plantejat en alguna ocasió crear un nou producte?

Sí No

2.3.4. Quines motivacions creu que necessita l'empresa per iniciar

activitats d'RDI?

Accés més fàcil a subvencions

Més contactes

Menys burocràcia

Millors infraestructures

Altres:..............................................

2.3.5. Quins àmbits d'RDI trobeu més atractius? Per què?

2.3.6. Quines barreres creu que existeixen a l'RDI des de Catalunya?

3.1. Esteu ben informats de les fonts de subvenció per incentivar l'RDI?

Sí No

3.2. Prepareu propostes?

Sí No

3.3. Forma part la seva empresa d'alguna associació que promocioni l'RDI?

Sí No

4.1. Esteu realitzant vigilància tecnològica?

Sí No

4.2. Heu fet mai un diagnòstic de la vostra gestió d'RDI?

Sí No

4.3. Té previst a curt o llarg termini invertir en instal·lacions i/o maquinària

per incrementar la seva capacitat de producció o la seva cartera de clients?

Sí. Faci una  breu descripció:................................................

No

4.4. Està satisfet amb el sistema actual de gestió i suport a l'RDI empresarial?

Sí.

No. Què milloraria?................................................................

3. COL·LABORACIONS I ASSESSORAMENT EXTERNS

4. PERSPECTIVES A CURT I LLARG TERMINI

26. Definició
http://www.cea.es/tecnologia/diagnosticos_tecnologicos/definicion.htm
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AD TELECOM SL

ADVANCARE SL

ADVANCED IN VITRO CELL TECHNOLOGIES SL

AG EDICIONES SLU
AGRICOLA I CAIXA AGRARIA I SECCIO DE CREDIT DE LA
SELVA DEL CAMP SCCL

AIRA NETWORKS SL

AKION SERVICIOS LOGÍSTICOS SL

ALEA BUSINESS SOFTWARE SL

ALONSO JOAQUIN PERALTA GIMÉNEZ

AMBIOMA CONSULT SLz

APLI PAPER SA

ARAYMOND

ARVITEC DISSENY I CONSTRUCCIO SL

ATICSER

AUROCASH SA

AUTO ELECTRO TECNICA SA

AUTOMATISMES GIRONA SL

AUTOMATITZACIÓ DE PROCESSOS I MEDIAMBIENT SL

BALLIU EXPORT SA

BE LOGIC APLICACIONS INNOVADORES SL

BIOGLANE SLNE
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5.1. 

EMPRESES

Tot seguit, es presenta el llistat d'empreses que han par-
ticipat a l'enquesta i que han omplert com a mínim en un
70% el qüestionari (les respostes rebudes amb menys del
70% omplert no s'han considerat per a aquest estudi, per
mantenir coherència en l'anàlisi).

LLISTAT D'EMPRESES I
CENTRES TECNOLÒGICS
QUE HAN PARTICIPAT A
L'ENQUESTA

5ANNEX
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BROSE

CAIXATERRASSA

CASA TARRADELLAS SA

CAVALLE TEXTIL SL

CELULOSA DE LEVANTE SA

SEAT CENTRE TECNIC

CINTACOR SA

COLORCAT 1976 SL

COMERCIAL DE VALVULAS Y ACCESORIOS SA

COMEXI SAU

CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA SA

COTTON HIGH TECH SL

CRC OBRAS Y SERVICIOS SL

CREA & AJUDA SL

CTI GRINDING MEDIA SL

DE DIETRICH EQUIPOS QUIMICOS S.L.

DEFIBER SA

DENEB LATINOAMERICANA SA

DIMAQ TORELLO SL

DIMOOS SERVICIOS INFORMÁTICOS SL

DINAMIC LASER SL

DOC6 SA

ECONSIGNA ENGINEERING SL

EL TINTER ARTS GRAFIQUES EDICIONS I 
PRODUCCIONS SAL

ESI MOBILE SOLUTIONS SLL

FLYMATIC LOGISTIC SL

FQ INGENIERIA ELECTRÒNICA SA

FRANCO LOPEZ GABINETE TECNICO S.L.
FUNDACIO I2CAT INTERNET INNOVACIO DIGITAL A 
CATALUNYA

FUNDICIO DUCTIL BENITO SL

GARRAFAS GAMA SL

GEOVIRTUAL SL

GESTION NATURAL OPTICS SL

GIRAVI SA

GLOBAL BIONANOMICS SL

GREMIO DE LAS INDUSTRIAS DE LA CONFECCIÓN DE 
BARCELONA

GRUPO GENERAL CABLE SISTEMAS SA

GUTMAR SA

HIDROCOLOR SL

HIERROS Y MONTAJES SA

i3e INGENIERIA INFRA INFORMATICAS S.L.

IACP JEVSA SL

IBERIAN FAIR TRADING SL

ICE CONSULTANTS

ICNITA SL

INACSA

INDUSTRIA DE ENCAJES MECANICOS SA

INDUSTRIAL TECNICA  PECUARIA SA

INDUSTRIAS METALICAS CASTELLO SA

INFOCIENCIA CLINICAL RESEARCH SL

INN FLAVOURS SL

INNOVACIO TECNOLOGICA CATALANA SL

INSTITUT UNIV DE CIENCIA I TECNOLOGIA SA

INTAREX  SL

INTERCOM FACTORY SLU

INVESTIGACION Y CONTROL SL

IRTAPPLUS SL

ISONAVAL SL

J FELIU DE LA PENYA SL

JITEX SA

JUNCA GELATINES SL

KOSTAL ELECTRICA SA

KUNDRY SL

LA SEDA DE BARCELONA SA

LGAI TECHNOLOGICAL CENTER SA

LIMPLAS SA

LINEAR CHEMICALS SL

MANUFACTURAS TERMOPLASTICAS NEMO SA

MARGARIDA TRIAS HIDALGO

MAS PERINET SL

m-BOT SOLUTIONS SL

MECANITZATS EUDALD BURGAYA SALA SL

METALURGICA MANLLEUENSE SA

MICROART SL

MIGUEL TORRES SA

MILDOSPORT SL

MOBICLIP SL

NAS

NEOS SURGERY SL

NEOTECMAN SL

NTE SA

OLYMPUS ESPAÑA, S.A.U.

OPTIM SA

PALAU PHARMA, S.A.

PANLAB SLU

PAPELERA DEL PRINCIPADO SA

PLASTICS TECNICS I AGROTECNOLOGIA SL

PROASEPTIC TECHNOLOGIES SLU

PROCELI TURULL SL

A5 LLISTAT D'EMPRESES I 
CENTRES TECNOLÒGICS 
QUE HAN PARTICIPAT 
A L'ENQUESTA 
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PRODUCTES CÀRNICS DALSA SA

PRODUCTOS CONCENTROL SA

PROSLIT EQUIPMENT SL

PROTECCIONES PLASTICAS SA

PROVITAL SA

PROYECTOS DE MACHERIA, SL

PUBLICACIONES DE LOS PUERTOS DE ESPAÑA SL

QUIMICA CLINICA APLICADA SA

QUINORGAN SL

RECTIFICADORA DEL VALLES SA

REXEL BIT SL

RIEJU SA

ROGLAN EQUIPMENT SL

RUBINUM, SA 

SATOR & FATA SL

SCHARLAU CHEMIE SA

SCYTL SECURE ELECTRONIC VOTING SA

SENSING FABRICS SL

SENSOFAR TECH SL

SERIMAG MEDIA SL

SERRA SOLDADURA SA

SGM

SIGMA EQT SERVEI, S.L. 

SINERIA CONSULTING & ENGINEERING

SINTELEC INFORMATICA SL

SISTEMES AVANÇATS D'ENERGIA SOLAR TÈRMICA SCCL

SOFTLIBRARY SL

SONY ESPAÑA SA

SOUTHWING SL

STAHL IBERICA SL

STARLAB BARCELONA SL

TCM ENGINY SL

TECNI PLASPER SL

TEC SOLUTION GRUP 

TELEFONICA INVESTIGACION Y DESARROLLO

TELVENT TRAFICO Y TRANSPORTE SA

TEON CONSULTING SERVICES SL

TOPOX FOAM SL

TRANS, S.L.

TRATESA TRACTAMENT TECNIC D'ESCOMBRARIES

TUBKAL INGENIERIA SL

UPB ESPANA SA

UPCNET SERVEIS D ACCES A INTERNET DE LA UPC SL

URQUIMA SA

UVE SERVICES ON DEMAND SL

VERBIO TECHNOLOGIES SL

VIDA SOFTWARE SL

VIDRIERA DEL CARDONER

VIRCAS EUROPE

VISUAL ENGINEERING TECHNOLOGY SL
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5.2. 

LLISTA CENTRES TECNOLÒGICS SITUACIÓ DE LA INNOVACIÓ

INSTITUT CATALÀ DE PALEOECOLOGIA HUMANA I EVOLUCIÓ SOCIAL (IPHES) 
CENTRE D'ESTUDIS DEMOGRÀFICS (CED) 
INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA (IRB BARCELONA) 
CENTRE DE RECERCA EN EPIDEMIOLOGIA AMBIENTAL (CREAL) 
INSTITUT CATALÀ DE CIÈNCIES CARDIOVASCULARS (ICCC) 
CENTRE TECNOLÒGIC FORESTAL DE CATALUNYA  (CTFC)
INSTITUT DE BIOIENGINYERIA DE CATALUNYA  (IBEC)
CENTRE INTERNACIONAL D'INVESTIGACIÓ EN RECURSOS COSTANERS (CIIRC)
INSTITUT DE GEOMÀTICA (IG)
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI (URV)
FUNDACIÓ URV - CENTRE DE TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA I INNOVACIÓ (CTTI) UNIVERSITAT POMPEU
FABRA (UPF).PROGRAMA DE TRANSFERÈNCIA DEL CONEIXEMENT I INNOVACIÓ
CENTRE DE DIFUSIÓ TECNOLÒGICA DE LA FUSTA I EL MOBLE DE CATALUNYA UNITAT DE RECERCA EN
INFORMÀTICA BIOMÈDIC (AGRIB)
UNITAT DE QUÍMICA COMBINATÒRIA (UQC- PCB)
SERVEI DE DESENVOLUPAMENT DEL MEDICAMENT (SDM)
SERVEI D'ASSESSORAMENT RECERCA APLICADA I TECNOLOGIA (SART MEDI AMBIENT)
LABORATORI D'ENGINYERIA PAPERERA I MATERIALS POLÍMERS (LEPAMAP)
GRUP DE RECERCA EN INTERACCIÓ PERSONA - ORDINADOR (GRIHO)
GRUP DE COMPATIBILITAT ELECTROMAGNÈTICA (GCEM)
CENTRE D'INVESTIGACIÓ EN METAMATERIALS PER A LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA EN TECNOLOGIES
ELECTRÒNICA I DE COMUNICACIONS (CIMITEC)
CENTRE D'INTEGRITAT ESTRUCTURAL I FIABILITAT DE MATERIALS (CIEFMA)
CENTRE D'INNOVACIÓ EN INFORMÀTICA I ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I SISTEMES INTEL·LIGENTS (EASY)
CENTRE DE DISSENY I OPTIMITZACIÓ DE PROCESSOS I MATERIALS (DIOPMA)
CENTRE DE DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC DE SISTEMES D'ADQUISICIÓ REMOTA I TRACTAMENT DE LA
INFORMACIÓ (SARTI)
APLICACIONS MEDIAMBIENTALS I INDUSTRIALS DE LA CATÀLISI (AMIC)
CETEMMSA
iMat - CENTRE TECNOLÒGIC DE LA CONSTRUCCIÓ
INSTITUT CATALÀ DE RECERCA DE L'AIGUA (ICRA)
GRUP DE RECERCA EN ELECTROCORROSIÓ (ECOR)
GRUP D'ENGINYERIA MOLECULAR IQS (GEM)
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CARTA DE SUPORT DEL CIDEM

6ANNEX

A continuació s'adjunta la carta de suport d'ACC1Ó a l'es-
tudi, signades pel Sr. Joan Romero, gerent de Planificació
d'ACC1Ó.
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Barcelona, 28 d'abril de 2008

Assumpte: Sol·licitud de col·laboració a l'estudi “La
Situació de la Innovació a Catalunya”

Benvolgut/da senyor/a,

La inversió en R+D i innovació ha estat reconeguda els
darrers anys com un dels factors clau per aconseguir la
competitivitat de les economies desenvolupades. En aquest
context, el paper de les empreses, les universitats i
l'Administració pública ha esdevingut cabdal per al desenvo-
lupament econòmic dels territoris.

Per tal d'analitzar aquesta qüestió, ACC1Ó ha encarregat a un
equip de treball conjunt del Centre Tecnològic de Manresa
(CTM) i la consultora SINERIA la realització de l'estudi “La
Situació de la Innovació a Catalunya: Innovació i empre-
ses; Innovació i centres públics de recerca”. 

Aquesta serà la segona edició d'aquest estudi de referència
d'ACC1Ó, el qual es publica biennalment. L'estudi té per
objectiu aprofundir en la naturalesa i les característiques dels
processos innovadors de les empreses catalanes per tal de
disposar de dades que donin lloc a una anàlisi que aporti
elements de reflexió per a la formulació de polítiques públi-
ques de suport per incentivar l'R+D a Catalunya.   

El treball de camp de l'estudi s'estructurarà a partir de les
principals empreses i centres tecnològics i de recerca que
duen a terme activitats d'R+D a Catalunya. Complint amb
aquest propòsit, el vostre centre forma part del llistat d'enti-
tats seleccionades i és per aquest motiu que us voldríem
demanar que acceptéssiu la participació en aquest estudi. 

La vostra aportació es centraria en l'ompliment d'un senzill
qüestionari multiresposta de pocs minuts de durada. Per
descomptat, les dades i els punts de vista que ens faciliteu
tindran sempre un tractament confidencial i seran d'alt valor
per a l'elaboració de l'estudi.

Per tant, al llarg de les properes setmanes, l'equip de treball
de CTM-SINERIA es posarà en contacte amb vosaltres per
tal d'informar-vos, en cas que considereu adient la vostra
participació a l'estudi.

Si desitgeu fer qualsevol consulta al respecte, no dubteu
a posar-vos en contacte amb ACC1Ó: Sra. Marta Navarro
(mnavarrov@cidem.gencat.net, Telèfon: 93 567 49 29). 

Tot agraint-vos d'avançada la vostra col·laboració, aprofitem
l'avinentesa per saludar-vos.  

Atentament,

A6 CARTA DE SUPORT DEL CIDEM
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ACC1Ó
Tel. 934 767 200

SERVEI D'ORIENTACIÓ A L'EMPRESA

info@acc10.cat
902 62 77 88

www.acc10.cat
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La situació
de la innovació
a Catalunya

Altres documents de competitivitat d’ACC1Ó

- Caracterització, anàlisi i impacte de les
empreses sorgides dels Trampolins Tecnològics
catalans (2009)

- Les Empreses catalanes en el Programa Marc
de la UE: anàlisi de participació i
recomanacions (2009)

- Informe anual de l'R+D i la Innovació a Catalunya
2008 (2009)

- Participació catalana a l'R+D europea (2008)

- Estudi d'acceleració empresarial:
dimensionament empresarial (2008)

- Estudi d'acceleració empresarial:
organització i psicologia (2007)

- Estudi d'acceleració empresarial:
finançament (2007)

- La inversió en R+D de les 50 empreses més
grans de Catalunya (2007)

- La Terciarització de la Indústria a Catalunya (2007)

- Determinants de la localització d'establiments
industrials a Catalunya (2006)

- La situació de la innovació a Catalunya (2006)

Centre Tecnològic de Manresa (CTM)
Fundació Privada d'Economia Analítica

ESTUDIS DE REFERÈNCIA COMPETITIVITAT

La Situació de la Innovació a Catalunya és un
estudi que es publica biennalment i que està
integrat dintre de la col·lecció d'Estudis de
Referència d'ACC1Ó. Aquesta és la segona
edició de l'estudi, el qual va ser guardonat en la
seva primera edició amb l'XIè Premi Catalunya
d'Economia de la Societat Catalana d'Economia
(SCE), filial de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC),
i Caixa Catalunya al 2007. En aquesta ocasió,
ha estat elaborat per dos equips de treball, sota
la coordinació de Planificació i Anàlisi d'ACC1Ó,
responsable d'aquesta col·lecció.

L'estudi es divideix en dos eixos principals, una
primera part que contextualitza Catalunya a
Europa i aprofundeix en el paper que tenen les
empreses i els centres de recerca en la innovació,
i una segona part més centrada en l'entorn de
les empreses, que analitza les condicions en
què actuen els agents econòmics en temes
d'innovació.

Finalment, també s'ha dut a terme un estudi
DELPHI i una sèrie d'entrevistes personals a un
grup d'experts en la matèria.

L'objectiu final de l'estudi és el d'obtenir no
només una descripció de la situació del sistema
d'innovació català sinó també avaluar les políti-
ques públiques que hi incideixen i, en aquest
sentit, fer una sèrie de reflexions i recomanacions
que poden ajudar a fomentar la innovació entre
els agents públics i privats catalans.
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