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Resum 

La biotecnologia és una ciència coneguda des de l’antiguitat amb unes aplicacions modernes  
que tenen grans beneficis per a la societat i per al medi ambient, ja que proporcionen des de 
noves teràpies mèdiques fins a processos de remediació del medi ambient. El sector 
biotecnològic és un sector en creixement del qual s’espera que en un futur tingui un paper 
molt important en la  economia mundial.  

El projecte estudia, mitjançant l’ús d’enquestes, com apliquen la innovació les empreses 
biotecnològiques catalanes, ja que l’aplicació d’innovacions proporcionen a les empreses 
nous productes, nous processos organitzatius, entre altres que tenen un impacte econòmic 
positiu per a la companyia. 

Finalment, s’analitzen els trets característics de les empreses d’aquest sector. 

 

Abstract 

Biotechnology is a science known since antiquity with modern applications that have great 
benefits for society and the environment because they provide from new medical therapies to 
processes of environmental remediation. The biotechnology sector is a growing sector which 
is expected to have a future role in the world economy. 

The project studies, using surveys how innovations are applied in Catalan biotech companies, 
the application of innovations provide companies new products, new organizational processes, 
among others that have a positive economic impact for the company. 

Finally, the characteristics of the companies in this sector will be analysed. 
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Glossari 

Anticòs monoclonal: Tipus de proteïna produïa en un laboratori que es pot unir a cèl·lules 
del cos. Es poden utilitzar sols o per transportar medicaments o toxines.  

Bioremediació: Tractament i reutilització de productes residuals per mètodes biotecnològics.  

CNAE: Clasificación Nacional de Actividades Económicas d’Espanya permet la classificació i 
agrupació de les unitats productores segons l’activitat que exerceixen de cara a l’elaboració 
d’estadístiques. 

Enzims: són principis actius dels microorganismes i responsables de les bioreaccions. 

EPO: European Patent Office, és l’organisme encarregat de l’aplicació administrativa del 
Conveni sobre la Patent Europea, gracies a aquest tractat, mitjançant un únic procediment es 
poden aconseguir patents nacionals en tots els països signants. 

Hibridació: es el procés d’unir dos filaments complementaris de DNA. 

INE: L’Instituto Nacional de Estadística, és un organisme autònom d’Espanya encarregat de 
la coordinació general dels serveis estadístics de l’Administració General de l’Estat i la 
vigilància, control i supervisió dels procediments tècnics dels mateixos. 

In silico: és una expressió que significa fet per un ordinador o per via simulació 
computacional. 

In vitro: es refereix a la tècnica per realitzar un determinat experiment en un tub d’assaig, o 
en un ambient controlat fora d’un organisme viu. 

OECD: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, és un organisme 
de cooperació internacional, composat per 34 estats, que tenen com objectiu coordinar les 
seves polítiques econòmiques i socials. 

OEPM: La Oficina Española de Patentes y Marcas, és un organisme autònom d’Espanya 
depenent del Ministerio de Industria, Energía y Turismo que realitza les funcions de recepció, 
estudi i concessió de les diferents modalitats de Propietat Industrial que es concedeixen en 
Espanya, excepte les varietats vegetals i denominacions d’origen 

Seqüenciació del DNA: conjunt de tècniques que tenen com a finalitat obtenir l’ordre de 
nucleòtids d’una cadena de DNA. 
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UE: Unió Europea, és una comunitat política de dret constituït en règim sui géneris 
d’organització internacional nascuda per propiciar i acollir la integració i governabilitat en comú 
dels Estats i els pobles d’Europa 
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1. Prefaci 

En aquest capítol es presentarà quin ha estat l’origen d’aquest projecte i la motivació del 
mateix. 

1.1. Origen del projecte 

L’elecció del tema respon a la següent circumstància: les pràctiques curriculars del Màster 
universitari en Enginyeria Química.  

Les pràctiques del màster em van donar l’oportunitat de conèixer a la Sra. Dolors Puig, 
directora de l’Euncet Bussines School, la qual realitza la seva tesis doctoral sobre la innovació 
a les empreses biotecnològiques de Catalunya. La meva funció en aquestes pràctiques ha 
estat realitzar tasques de suport a la investigació. D’aquestes tasques va sorgir la idea 
d’aprofitar part de la informació per realitzar el meu propi projecte, d’aquesta manera el grau 
d’implicació front les pràctiques augmentava i s’optimitzava el temps. 

Al mateix temps el meu projecte serveix a la Dolors per tenir coneixements previs de com està 
la situació de les empreses biotecnològiques de Catalunya. 

1.2. Motivació 

La biotecnologia és una branca de la ciència amb un gran futur ja que es tracta d’una ciència 
relativament nova i amb moltes possibilitats, alhora que és aplicable en moltes àrees 
industrials. 

Aquest motiu és una de les motivacions del projecte, com també ho és el tenir la oportunitat 
de conèixer com és el mapa empresarial del sector biotecnològic per tal de que un cop 
finalitzats els estudis de màster saber on hi ha oportunitats per trobar feina.  

El fet de poder analitzar un cas real i comprovar si les empreses apliquen els conceptes 
d’innovació explicats durant les classes teòriques dóna una motivació extra ja que permet 
veure la realitat d’aspectes que només es coneixien de forma teòrica.   
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2. Objectius 

Aquest projecte té com a objectiu principal estudiar i analitzar quin tipus d’innovació realitzen 
les empreses del sector biotecnològic de Catalunya. 

Per assolir aquest objectiu principal s’hauran de complir els següents objectius específics: 

• Establir els indicadors adients per realitzar l’estudi. 

• Descriure el sector biotecnològic a Catalunya. 
• Observar l’impacte de les empreses de biotecnologia de l’estudi en la societat i en el 

medi ambient. 

• Trets característics de  les empreses biotecnològiques catalanes. 
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3. Introducció 

Actualment, la cerca de la innovació és un fet inqüestionable, i en aquest punt les ciències, 
les tecnologies i les industries tenen un paper molt important. Les aplicacions tecnològiques 
dels avenços produïts en les ciències de la vida ha donat cabuda al terme biotecnologia, el 
qual engloba aquelles tecnologies que utilitzen éssers vius per obtenir bens o serveis. La 
biotecnologia és una tecnologia que porta a la societat des dels inicis de la humanitat. Però el 
que és nou  és la possibilitat d’aplicar-la a l’obtenció de nous productes o serveis o simplement 
millorar-los això es possible degut a la coneixença de com modificar el material genètic, al 
naixement de la bioinformàtica i a evolució d’altres tècniques.  

L’evolució del nombre d’entitats que realitzen I+D en biotecnologia ha anat augmentat en els 
darrers anys tot i ser un període poc favorable econòmicament, promovent un teixit industrial 
basat en la innovació i en la generació de llocs de treball qualificats. 

La introducció de productes biotecnològics a la industria farmacèutica li ha suposat un gran 
canvi i s’han desenvolupat àrees de diagnòstic molecular i teràpies avançades obrint les 
portes a la medicina personalitzada. També a la industria agroalimentària la biotecnologia ha 
tingut un paper molt important en la generació de microorganismes modificats genèticament. 

L’ús enzims, microorganismes i d’altres tècniques s’han utilitzat en l’optimització de processos 
industrials, en la fabricació de productes biodegradables i en la generació d’energies 
alternatives 

Les empreses biotecnològiques es caracteritzen per tenir una una estructuració heterogènia, 
on no només la mida de la empresa (nombre de treballadors, facturació, etc), la posició en la 
cadena de producció serveixen per classificar-les sinó que s’agrupen segons el subsectors 
existents, normalment coneguts per colors de la biotecnologia. 

Durant els pròxims anys, es preveu que la industria biotecnològica es consolidi i que es 
converteixi que en un dels motors clau del creixement econòmic. 

Amb aquest projecte empíric es busca identificar en quins aspectes innoven les empreses del 
sector. Al proper capítol s’explicarà amb detall com és el sector biotecnològic europeu, 
espanyol i català i es definirà que s’entén per biotecnologia i per innovació. Al següent es 
detallarà la metodologia utilitzada per arribar a uns resultats que seran explicats 
posteriorment. I el projecte conclourà amb un breu anàlisi de l’impacte que suposa la 
biotecnologia per al medi ambient seguit del cost del projecte i de les conclusions extretes de 
la investigació. 
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4. Àmbit d’estudi 

En aquest projecte s’estudiarà el tipus d’innovació que realitzen les empreses 
biotecnològiques situades a Catalunya. En aquest capítol es definiran els conceptes innovació 
i biotecnologia i es descriurà el sector biotecnològic a nivell europeu, nacional i local. 

4.1. Sector  Biotecnològic. 

Al sector biotecnològic, la innovació és una de les característiques principals ja que la majoria 
de les empreses han sortit de centres de recerca i investigació, sent spin-off d’universitats; 
altres han sorgit de les grans farmacèutiques o simplement d’oportunitats de negoci al voltant 
de les biotecnologies. 

Al camp de la salut, aquest sector ha aportat grans aportacions incorporant nous medicament, 
noves teràpies i eines de diagnòstic més precises i eficients. També en la producció 
agroalimentària, des de cultius bàsics a la incorporació d’aliments nutricèutics. Els grans 
sectors com el químic i el metal·lúrgic també s’estan beneficiant dels avenços de la 
biotecnologia. Però la biotecnologia, es pensa, que serà la clau de la gestió ambiental, tan per 
la recuperació d’espais naturals malmesos per la contaminació com per dissenyar processos 
industrials més nets i finalment, per millorar la gestió dels recursos naturals. 

La OCDE calcula que al 2030 la bioeconomia generarà com a mínim un 2,7% del PIB mundial, 
considerant l’aportació de la biotecnologia als àmbits de la salut, l’agricultura i la industria, 
sense incloure l’impacte econòmic dels biocombustibles.  

La biotecnologia abasta un gran territori, trobem des de bancs de seqüència de DNA, a 
tècniques de creació d’anticossos monoclonals, hibridació i tècniques de seqüenciació de 
DNA o RNA, passant per la fabricació de fàrmacs per enginyeria genètica. També trobem 
manipulacions genètiques per obtenir animals i plantes transgèniques, així com altres 
aplicacions industrials. 

4.1.1. Europa 

L’economia basada en la biotecnologia segueix creixent a Europa tant en volum de negoci 
com en nombre de treballadors. Les empreses van créixer un 14% l’any 2014 i el volum de 
negoci per aquell any era de 23.992 milions de dòlars i va donar feina a més de 58.770 milions 
de persones, predominant les PIMES. (Figura 1) (Ernst & Young, 2015) 
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S’entén como a bioeconomia la producció sostenible, la conversió de la biomassa en aliments, 
salut, fibra i altres productes industrials. Les estimacions de la OCDE indiquen que la 
biotecnologia industrial i vegetal superaran a la biotecnologia de la salut l’any 2030 
representant el 75% del PIB total del sector. 

La biotecnologia industrial continua creixent en la Unió Europea i això es deu a que hi ha un 
sistema normatiu i financer relativament favorable. 

 

L’any 2014 van augmentar les ventes de productes químics un 50% i s’espera que al 2017 
arribi a 340 ter€, equivalent al 15,4% de les ventes dels productes químics. (Figura 2) 

Figura 1 Dades del sector de la Biotecnologia a Europa 2013-2014  
Font: Ernst&Young. Biotechnology Industry Report 2015 :Beyond the borders. Reaching new heights 

Figura 2 Evolució de les grans empreses de biotecnologia europees en els anys 2013 – 2015.  
 Font: Emst&Young: Biotechnology Industry Report 2015 :Beyond the borders. Reaching new heights 
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A la figura anterior (Figura 3), es pot veure que a Europa hi ha finançament en innovació, però 
també hi ha inversions en R+D+i a les empreses petites, aquest augment ha suposat un 
l’increment de mitja de 2.000 milions de dòlars en l’últim any fins arribar als 6.500 milions de 
dòlars. 

Actualment, Europa és líder mundial en bioeconomia, però no és així en altres sectors 
biotecnològics. Per tal de que això millori es necessita una regulació encara més favorable. 

La legislació europea en biotecnologia industrial inclou processos que impliquen etapes 
biotecnològiques i molts cop a través de l’ús de microorganismes, però no exclusivament. 
Aquesta legislació està en vigor des de la dècada dels noranta i té com a objectiu evitar els 
riscos derivats del confinament de microorganismes modificats genèticament. Els Estats 
membres estan obligats a complir-la i a adoptar mesures per evitar la utilització de 
microorganismes modificats genèticament confinats, evitant les possibles conseqüències 
negatives per la salut i al medi ambient si aquestes no es compleixen. 

Figura 3 Capital invertit amb innovació per any.  
Font: Ernst&Young. Biotechnology Industry Report 2015 :Beyond the borders. Reaching new heights 
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4.1.2. Espanya 

L’Associación Española de Bioempresas (ASEBIO), en l’”Informe 
Anual ASEBIO 2014” (Asebio, 2015) recull les dades de l’últim any del 
sector biotecnològic espanyol. Entre elles destaca l’augment de la xifra 
de negoci del sector va arribar als 95.152.000€ l’any 2013, un 18,48% 
més respecte l’any anterior, segons de dades extretes del mòdul de 
biotecnologia de l’Enquesta sobre Innovació de les empreses de 2013 de l’Institut Nacional 
d’Estadística. 

La xifra de negoci de les empreses vinculades amb la biotecnologia suposava el 2,98% del 
PIB al 2008 i ara ha arribat la 9,07% al 2013, aquest augment també va ser degut a la 
contracció del 1,2% del PIB de l’Estat. La facturació del sector queda de la següent manera: 
el 65,68% ho generen les empreses on la biotecnologia és la línia de negoci secundaria, 
mentre que el 26,85% prové de les empreses on la biotecnologia és l’eina principal, i finalment 
el 7,47% s’atribueix a aquelles empreses on la biotecnologia és l’activitat exclusiva. 

L’any 2013, el nombre d’empreses que es dedicaven a la biotecnologia va disminuir en 239 
respecte l’any anterior sent un total de 2831. D’aquestes, 554 empreses desenvolupen la 
biotecnologia com a activitat principal, provocant una caiguda del 11,42% respecte l’any 
anterior (Figura 5). Degut a la disminució del nombre d’empreses, el nombre de treballadors 
va disminuir en 30.037 treballadores, un 15% menys que l’any anterior (Figura 6), però pel 
que fa a les inversions van augmentar fins als 43.200 milions d’euros un 29,38% respecte al 
2013.  

 
Figura 5  Evolució del nombre d’empreses amb 

activitat de biotecnologia i biotechs.  
Font: Informe Asebio 2014 

 

 
Figura 6  Evolució de treballadors 

Font: Informe Asebio  2014 

L’Estat Espanyol, quan fa referència a R+D+i, destaca la importància del sector biotecnològic 
ja que acumula personal molt preparat i qualificat. Es tracta d’un sector petit, però que va 
madurant i consolidant-se tot i la situació econòmica actual, demostrant que les coses, en 
aquest sector, s’han anat fent bé. 

Figura 4 Logotip 
ASEBIO  

Font: Google Imatges 
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ASEBIO ha identificat 636 publicacions de sol·licitud de patents i 340 publicacions de 
concessions de patents al 2014. El 30 % d’aquestes concessions corresponen a empreses, 
el 24% a universitats i el 26% restant al Organitzacions Públiques d’Investigació (OPIS). 

Pel que fa a les publicacions científiques, les empreses espanyoles han realitzat un total de 
215 impactes en diferents revistes, corresponent la titularitat a un total de 44 entitats al 2014. 
MSD és l’empresa amb més publicacions (27), seguida de PharmaMar (22) i de BTI 
Biotechnology (20). (Figura 7) 

 

En la distribució sectorial predominen les 
aplicacions en l’àmbit de la salut humana 
(62,3%), seguit de les associacions en l’àmbit 
alimentari (26,7%), la salut animal i 
l’aqüicultura (20,4%), l’agricultura i la 
producció forestal (18,9%), altres aplicacions 
industrials (17,2%) i finalment les aplicacions 
mediambientals. (Figura 8) 

Al 2014, es van registrar un total de 239 
aliances de les quals el 42,68% es va realitzar amb altres empreses de biotecnologia, el 
62,76% amb entitats públiques i finalment el 35,56% amb l’empresa usaria. Pel que fa al 
nombre de productes llançats al mercat l’any anterior es van comptar 141 nous productes i 
serveis. 

Figura 7 Nombre de publicacions científiques de les empreses associades a ASEBIO 
Font: Informe ASEBIO 2014 

Figura 8 Percentatge d’empreses de biotecnologia 
segons l’àrea d’aplicació final   

Font: INE 2013 
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Per segon any consecutiu, les empreses 
associades a ASEBIO consideren la 
internalització com la major prioritat per l’any 
2015, seguit pel llançament de productes i el 
desenvolupament de productes i activitats de 
R+D. 

Durant l’any 2014, es van formalitzar 97 
aliances internacionals, suposant un descens 
del 10% respecte l’any anterior, cal dir que 
durant el període 2009 – 2014 les aliances han 

augmentat un 142%.La major part de les aliances es van realitzar amb empreses o institucions 
europees (65%), seguit d’Amèrica del Nord (13%)(Figura 9). 

Algunes de les dades importants del sector biotecnològic són: 

• Els serveis de R+D (63,83%) i el sector farmacèutic (64,41%) són  les branques 
d'activitat que compten amb un percentatge d'empreses innovadores més importants 
(INE, 2015). 

• La indústria farmacèutica dedica el 5,6% del seu volum de vendes en R+D, mentre 
que el conjunt de la indústria destina, de mitjana, l'1,9%. Globalment, el sector 
farmacèutic és el responsable del 18,1% de la despesa en R+D de la indústria 
espanyola. En concret, les farmacèutiques van destinar 928 milions d'euros en recerca 
el 2013, el 40% extramurs. Que va augmentar en 20 milions l'any 2014, representant 
el 41% de la inversió en R+D al sector (Farmaindustria, 2014). 

• El nombre d'empreses relacionades amb 
la biotecnologia va descendir a 2.831 al 
2014, amb una taxa de decreixement del 
7,77% (Asebio, 2015). 

• Pel que fa a la distribució geogràfica, 
ressalta que Catalunya es consolida com 
la regió amb major concentració 
d'empreses (14,89%), seguida per la  
Comunitat de Madrid (12,13%) y del País 
Basc (11,88 %) (Asebio, 2015).(Figura 
10). 

Figura 9 Evolució de les aliances de les empreses 
associades a ASEBIO.  

Font: Informe ASEBIO 2014 

Figura 10 Distribució geogràfica de les empreses 
de biotecnologia  

Font: Informe ASEBIO 2014 
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4.1.3. Catalunya 

El naixement de les empreses biotecnològiques a Catalunya va tindre lloc entre el 2002 i el 
2008, quan es va iniciar la formació de l’actual sector. A partir de finals dels anys 90, Catalunya 
va començar a donar ajudes econòmiques per incentivar la creació d’empreses 
biotecnològiques. Com a resultat s’ha obtingut que en 15 anys s’ha creat una base empresarial 
que creix un 20% anual i que ha generat més de 40.000 llocs de treball al sector privat, tot i 
que encara no es té un mercat biotecnològic madur (Biocat, 2015). 

L’any 2009 es va enfortir i consolidar el sector potenciant les estructures 
de gestió i direcció així com un millor accés al finançament, també 
l’Administració va donar el seu suport. Amb tot això va aparèixer el terme 
BioRegiò, la BioRegiò és el clúster d’empreses biotecnològiques, 
biomèdiques i de tecnologies mèdiques de Catalunya, a més a més 
integra entitats de recerca, administracions i estructures d’interrelació i 
suport de la transferència de coneixement i innovació.  

La BioRegió  també és un dels gran centre de biotecnologia a l’Estat i 
lidera el rànquing en número d’empreses (38%), d’emprenedoria (22%) i d’inversió en R+D 
(28,7%), així com es troba al capdavant de la classificació de les empreses propietàries de 
patents i sol·licituds(Biocat, 2015).  

Entre 2000 i 2015 pràcticament s’han duplicat el nombre d’empreses de la BioRegió, ja que 
al 1999 la conformaven  261 empreses i actualment està formada per 734 empreses, de les 
quals 221 són biotecnològiques, 46 farmacèutiques, 94 de tecnologies mèdiques, 208 
proveïdors i enginyeries, 130 companyies de serveis professionals i finalment 26 empreses 
inversores (Figura 12). També, dins de la regió, es troben 41 centres d’investigació en ciències 
de la vida o vinculades, 15 hospitals universitaris i 11 universitats que ofereixen formació en 
biociències. A part d’aquests centres, es compta amb dues grans infraestructures el Barcelona 
Supercomputing Centre (BSC – CNS) i el Sincrotró ALBA CELLS, a més de 118 plataformes 
cientifico – tècniques, 7 centres tecnològics i 13 parcs científics i tecnològics que acullen 
empreses del sector.  

El 26% de les empreses estan situades en parcs científics i tecnològics, concentrant el 95% 
a Barcelona i la seva àrea metropolitana, concretament aquest zona acull el 51,2% de les 
empreses i la meitat dels centres d’investigació. 

Figura 11 Logotip de 
la BioRegió de 

Catalunya  
Font: www.bicat.cat 
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A Catalunya es troba el 21% de les empreses que es dediquen al R+D de tot l’Estat, les quals 
tenen com àmbit d’aplicació el sector sanitari, sobretot l’estudi del càncer (38%), afeccions 
dermatològiques (31%), malalties infeccioses (28%) i malalties del sistema nerviós central 
(28%). El 88% de les empreses són PYMES, de les quals gairebé el 50% són microempreses 
amb menys de 10 treballadors i una facturació inferior a 2 milions € (Figura 13). 

En conjunt les empreses de la BioRegió, al 2014, van 
obtenir uns ingressos d’explotació de 14.360 milions 
d’euros, el que suposa el 7% del PIB català. Les 
empreses que més van facturar van ser les 
farmacèutiques seguides de les biotecnològiques i les 
companyies de tecnologia mèdica. S’estima que el 
volum de negoci de les biotecnològiques és de 2.910 
milions d’euros representant el 1,4% del PIB català. 

Aquestes empreses donen feina a 42.133 treballadors 
(2014), de les quals 9.989 les biotecnològiques, 14.278 
les farmacèutiques i 11.244 les empreses de 

tecnologies mèdiques. Pel que fa a les inversions en R+D, a Catalunya, des de 2009 hi ha 
hagut un descens del 11%, tan en inversions públiques com privades. En el conjunt de l’Estat 
totes les comunitats han patit un descens d’entre el 7% i el 32%. A Catalunya, on ha descendit 

28%
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13%
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11%
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6%
4%

Proveïdors i enginyeries

Serveis professionals i 
consultoria

Biotecnològiques - Serveis R+D
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Biotecnològiques - Altres
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Figura 12  Percentatge d’empreses de la BioRegió segons l’activitat principal 
Font: Informe BioCat 2015 

Figura 13 Percentatge d’empreses de la 
BioRegió segons el nombre de treballadors 

i ingressos  
Font: Informe BioCat 2015 
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més ha estat a les empreses (13%), segudes de les entitats d’educació superior (11,5%) i de 
l’Administració pública (3,7%). 

Entre els anys 2010 i 2015 des de 
Catalunya es van sol·licitar 286 
patents en ciències de la vidai la salut 
davant l’OEPM, sent el 17% de les 
presentades a tot l’Estat. Durant 
aquest període es van concedir 301 
patents,  un valor lleugerament 
superior a les presentades degut a 
que el període de revisió i anàlisis pot 
durar entre 12 i 24 mesos (Figura 14). 
Pel que fa a les patents presentades 
a l’European Patent Office (EPO), 
Catalunya representa el 51% de les presentades per el conjunt de l’Estat espanyol. 

A la Figura 15 es pot veure el percentatge de sol·licitud de patents publicades per la OEPM 
per les diferents tipologies d’entitats, a Catalunya. Com es pot veure es generen més patents 
al sector de les empreses sent un 45% al 2013 i augmentant fins al 46% al 2014. Entre les 
entitats públiques destaquen els centres de recerca i les universitats. Algunes de les patents 
tenen l’origen en la investigació en l’àmbit públic i privat on s’arriben a acord per mantenir la 
titularitat de l’investigador, per això destaca l’elevat nombre de sol·licituds presentades per 
particulars. 

 

A Catalunya el procés d’internalització té molta importància alhora de definir les estratègies 
de negoci de les empreses, sent el sector biotecnològic un punt clau degut al seu ampli camp 
d’actuació. Per tant la capacitat de les empreses catalanes per desenvolupar-se i competir en 
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Figura 15 Percentatge de sol·licituds de patents publicades a l’OEPM per tipus de sol·licitant  
Font: Informe BioCat 2015  

Figura 14 Evolució de la sol·licitud i concessions de patents en 
ciències de la vida  

Font: Informe BioCat 2015 
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aquest entorn és clau per al seu creixement i viabilitat futura. La internalització ha d’incidir tant 
en l’àmbit de la recerca com en el de la transferència científica com en el negoci empresarial 
i la promoció comercial. 

4.2. Biotecnologia 

La paraula biotecnologia està formada per les arrels gregues “bio” (vida) i “tekhn”(tècnica) més 
el sufix “–logía” (estudi) i significa l’ús de les cèl·lules vives per l’obtenció i millora de productes 
útils, com aliments i medicines (ASALE, 2016a). El diccionari de la Llengua Catalana la 
defineix com l’aplicació de les ciències biològiques, especialment la genètica, als processos 
tecnològics i industrials (Catalans, 2016a), en canvi el diccionari Collins (Dictionary, 2016) diu 
que es tracta de la tècnica que utilitza microorganismes, com bactèries, per a processos 
químics, com per exemple el tractament d’aigües residuals o per produir altres materials, com 
cervesa i vi, formatge, antibiòtic, i utilitzant l’enginyeria genètica per produir hormones i 
vacunes. 

En molts sentits la biotecnologia és una ciència antiga. La humanitat ha estat utilitzant alguns 
processos biotecnològics des de fa temps sense saber ni entendre els seus principis, com per 
exemple la producció de formatge i pa, vi, la cria selectiva d’animals i plantes... 

 Pel que fa a la paraula biotecnologia, va ser utilitzada per primer cop per Karl Ereky (Ereky, 
1919) al 1919 per descriure la interacció entre la biologia i la tecnologia; tot i així la 
biotecnologia no és només la biologia i la tecnologia sinó també es un esforç multidisciplinari 
que fa la humanitat des de fa més de 5.000 anys. El primer estudi de desenvolupament de la 
biotecnologia va ser l’ús de la tècnica de la fermentació, només a partir dels anys setanta va 
començar aplicar-se als resultats de les tècniques emergents de biologia molecular. 

Alguna de les fites més importants de processos biotecnològics de l’antiguitat son:  

• Begudes alcohòliques (prehistòria). 
• Elaboració de la cervesa (3.000 a.C.). 

• Elaboració de de pa (3.000 a.C.). 

• Elaboració de vinagre (s. XIV). 

• Descripció de les cèl·lules del llevat per Leeuwenhoek (1689). 
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• Descobriment de les propietats fermentatives del llevat per part de Erxleben (1818).  

Figura 16 Pa, vi, cervesa i llevat     
Font: Google Imatges 

L’interès actual de la biotecnologia resideix en el potencial que suposa la unió de processos i 
mètodes biològics amb les tècniques de la enginyeria química i l’electrònica. El naixement de  
la biotecnologia moderna s’associa al desenvolupament, a escala industrial, dels processos 
de fabricació de la penicil·lina. Durant la Segona Guerra Mundial els antibiòtics tenien gran 
demanda  i van estimular l’esforç col·lectiu d’enginyers químics i microbiològics per obtenir 
una gran producció de penicil·lina per mètodes fermentatius. 

Més tard, es va plantejar l’ús d’enzims. A diferencia dels microorganismes, els enzims tenen 
la avantatja de que poden manipular-se, gairebé, com una molècula química, no tenen tantes 
reaccions secundaries i no es multipliquen. Però, molts cops, necessiten coenzims per actuar 
i es desactiven amb el temps. Les primeres aplicacions dels enzims van ser per la producció 
d’edulcorants, lipases per a detergents, etc. 

La biotecnologia comença a considerar-se una ciència moderna a partir dels anys setanta 
amb els avanços de la biologia molecular i la genètica. Aquestes tècniques van desembocar 
en tècniques de clonació i DNA recombinant permetent als científics millorar el coneixement 
de les funcions cel·lulars i dels seus components en els éssers vius, també va fer possible la 
creació de noves tècniques per aïllar cèl·lules mares i gens dels organismes vius per produir 
productes in vitro.   

Per tant, les tecnologies que poden incloure en el concepte de la biotecnologia són: 

• DNA recombinant 
• Cultiu de teixits vegetals, 

• Cultiu de cèl·lules animals. 

• Biocatalitzadors. 

• Bioremediació. 
• Fermentacions. 

• Obtenció de combustibles. 

    

Figura 17 Procés biotecnològic                         
Font: Google Imatges 
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• Enginyeria de processos biotecnològics. 

Amb el pas del anys, s’han anat creant institucions relacionades amb la biotecnologia i 
cadascuna d’elles ha anat definint el concepte de forma diferent.  

L’any 1989, la Federació Europea de Biotecnologia va definir la biotecnologia com l'ús integrat 
de les ciències de la bioquímica, microbiologia i enginyeria per tal d'aconseguir l'aplicació de 
les capacitats dels microorganismes, cèl·lules animals o vegetals cultivades en la indústria, 
l'agricultura, la salut i en el procés ambiental (Biotechnology, 1989). 

La Organització d’agricultura i aliments de la ONU (FAO)  
defineix la biotecnologia de tres maneres diferents. La primera 
definició va aparèixer al 1992, al conveni de la diversitat 
biològica, on es defineix la biotecnologia com qualsevol 
aplicació tecnològica que utilitza sistemes biològics, 
organismes vius o alguns derivats per crear  o modificar 

productes o processos específics (Biodiversidad, 1992). A l’any 2000, van aparèixer dues 
definicions, una a la Declaració de la FAO sobre biotecnologia, on la defineix com el conjunt 
de diferents tecnologies moleculars tals com la manipulació i la transferència de gens, el 
tractament del DNA i la clonació de plantes i animals (Biotecnología, 2000). En canvi al 
conveni sobre la diversitat biològica de l’any 2000 es va ampliar la definició donada al 1992 
sent aquesta : “Aplicació de: a) tècniques in vitro d'àcids nucleics, incloent l'àcid 
desoxiribonucleic (DNA) recombinant i la injecció directa d'àcid nucleic en cèl·lules o orgànuls, 
o b) fusió de cèl·lules de la mateixa o diferent família taxonòmica. Aquestes tècniques, que no 
formen part de les emprades en la selecció i millora tradicionals, permeten sobrepassar les 
barreres fisiològiques naturals, ja siguin reproductores o de recombinació”. (Biodiversidad, 
1992) 

Així doncs, la biotecnologia és una eina que permet aplicar i aprofitar els coneixements d’altres 
ciéncies per obtenir bens i serveis, com s’ha realitzat des de les primeres civilitzacions per a 
la realització d’aliments fermentats (pa, iogurt, vi, cervesa,…). 

4.2.1. Tipus de Biotecnologia 

La biotecnologia es classifica segons els seu àmbit d’aplicació per això s’ha adoptat un 
sistema de colors. Aquesta classificació es va establir al Conveni de diversitat biològica de 
1992. En base aquesta classificació l’Associació Espanyola de Biotecnologia (ASEBIO) 
defineix cada tipus, tot i que altres classificacions incorporen fins a sis colors més. 

Figura 18 Logotip de la FAO    
Font: www.fao.org 
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4.2.1.1. Biotecnologia Vermella 

La biotecnologia vermella agrupa tots aquells usos de la biotecnologia 
relacionats amb la medicina. Inclou l’obtenció de vacunes i antibiòtics, 
el desenvolupament de nous fàrmacs, tècniques moleculars del 
diagnòstic, teràpies regeneratives i el desenvolupament de l’enginyeria 
genètica per curar malalties a través de la manipulació genètica.  

Alguns dels exemples més rellevants de la biotecnologia vermella són, 
la teràpia cel·lular i la medicina regenerativa, la teràpia gènica i els 
medicaments basats en molècules biològiques com els anticossos 
terapèutics. 

4.2.1.2. Biotecnologia Blanca 

La biotecnologia blanca engloba a tots aquells usos de la 
biotecnologia relacionats amb processos industrials. Per aquesta 
raó, la biotecnologia blanca també es coneguda com 
biotecnologia industrial. Pren especial atenció al disseny de 
processos i productes que consumeixin menys recursos que els 
tradicionals, fent-los energèticament més eficients o menys 
contaminants.  

Existeixen nombrosos exemples de biotecnologia blanca, com 
ho són la utilització de microorganismes per a la producció de productes químics, el disseny i 
producció de nous materials d’us quotidià (plàstics, tèxtils) i el desenvolupament de noves 
fonts d’energia sostenibles, com els biocombustibles. 

4.2.1.3. Biotecnologia Gris 

La biotecnologia gris esta constituïda per totes aquelles aplicacions directes de la 
biotecnologia al medi ambient.  

Podem subdividir aquestes aplicacions en dos gran grups: el manteniment de la biodiversitat  
i la eliminació de contaminants. Respecte a la primera, cal destacar l’aplicació de la biologia 
molecular al anàlisis genètic de poblacions i espècies integrants de ecosistemes, la seva 
comparació i catalogació. També poden incloure les tècniques de clonació per tal de preservar 
les especies i la utilització de tecnologies d’emmagatzematge de genomes. 

Figura 19 Biotecnologia 
Vermella  

Font: Google Imatges 

Figura 20 Biotecnologia Blanca  
Font: Google Imatges 
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Pel que fa a l’eliminació de contaminants o bioremediació, la 
biotecnologia gris fa us de microorganismes  i especies 
vegetals per l’aïllament i la eliminació de diferents 
substàncies, com metalls pesats i hidrocarburs, amb la 
interessant possibilitat d’aprofitar posteriorment aquestes 
substàncies o utilitzar subproductes derivats d’aquesta 
activitat.  

 

4.2.1.4. Biotecnologia Verda 

La biotecnologia verda es centra en l’agricultura com a camp 
d’explotació. Les aproximacions i usos biotecnològics verd 
inclouen la creació de noves varietats de plantes d’interès 
agropecuari, la producció de biofertilitzants i biopesticides, el 
cultiu in vitro i la clonació i obtenció de varietats de plantes 
transgèniques. 

Gracies als avenços de l’enginyeria genètica, s’ha creat 
moltes plantes agrícoles amb multitud de capacitats: 

resistència a plagues i pesticides, resistència a factors ambientals, augment de productivitats, 
... Seguint aquesta línia, també s’han modificat bactèries i llevats per tal de que modifiquin 
alguns aliments.  

4.2.1.5. Biotecnologia blava 

La biotecnologia blava es basa en l’explotació del recursos 
biològics del mar per a la generació de productes i aplicacions 
d’interès industrial. Si tenim en compte que el mar ofereix la 
major biodiversitat del món, potencialment existeix una enorme 
varietat de sectors que poden beneficiar els usos de la 
biotecnologia blava. Molts dels productes i aplicacions d’aquest 
tipus de biotecnologia es troben en fases de cerca i investigació, 
tot i així hi ha exemples d’utilització d’alguns d’ells de forma 

quotidiana. Com per exemple, l’aqüicultura, buscar noves fonts ja que el mar és un gran 
desconegut, creació de medicaments i cosmètics, .... . 

Figura 21 Bioremediació  
Font: Google Imatges 

Figura 22 Biotecnologia Verda  
Font: Google Imatges 

Figura 23 Biotecnologia Blava 
 Font: Google Imatges 
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4.2.1.6. Altres Biotecnologies  

A continuació es presenten altres tipus de biotecnologia que ASEBIO no contempla en la seva 
classificació. El primer d’ells, la biotecnologia daurada inclou aquells desenvolupaments i 
processos bioinformàtics, sent la bioinformàtica l’aplicació de mètodes informàtics i 
computacionals per a el anàlisis de les dades experimentals i les simulacions dels processos 
biològics. La biotecnologia marró és aquella on les aplicacions van destinades als animals, és 
a dir, aplicacions veterinàries i també busca explotar els recursos del desert i de les zones 
àrides. La següent és la biotecnologia groga, la qual està enfocada en la nutrició i els aliments. 

També existeix la biotecnologia negra la qual busca combatre els perills del bioterrorisme i la 
guerra biològica mitjançant la investigació. Per últim queda la biotecnologia lila i la taronja, la 
primera de elles es la que s’encarrega de la seguretat i la regulació jurídica i ètica que s’ha de 
tenir en compte en les investigacions i en la innovació, i finalment la taronja que és la que 
s’encarrega de la formació i la divulgació de la biotecnologia.  

 

4.3. Innovació 

La paraula innovació prové del llatí, innovatus que alhora es el substantiu del verb innovare, 
que significa renovació o canvi. El diccionari de la Real Academia de la Lengua Española 
(ASALE, 2016b) defineix innovació com la creació o modificació d’un producte i la seva 
introducció en el mercat. Per altra banda el Diccionari de la Llengua Catalana la defineix com 
l’acció o l’efecte d’innovar (Catalans, 2016b). 

Entre el segle XVI i XIX la paraula tenia connotacions negatives ja que significava rebel·lió, és 
a dir, anar contra allò establert. A partir de 1939 va començar a tenir el sentit positiu que té 
avui en dia, gracies a l’aportació de Josehp Schumpeter (Schumpeter, 1934) que va definir la 
innovació com la introducció de nous productes (o d’un qualitat millorada), nous mètodes de 

Figura 24 Biotecnologies daurada, marró, taronja, negra, lila i groga  
Font: Biotecnoblogs 
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producció, obertura a nous mercats, noves fonts d’aprovisionament de matèries primeres  i la 
creació de noves formes d’organitzar la industria.  

A partir d’aquest moment les diferents línies 
d’investigació van oferir moltes definicions de la paraula 
innovació, Stoneman (Stoneman, 1982) inclou en el 
concepte les millores de Schumpeter en producte, 
procés productiu, materials y inputs intermedis, així com 
els mètodes de gestió, definint tant la innovació 
tecnològica com l’organitzativa. Per la seva part 
Freeman (Freeman, 1994) incorpora a la innovació 
industrial les activitats tècniques, de disseny, de 

producció, de gestió i comercials implicades en productes nous o millorats, o el primer ús 
comercial de processos o equips nous o millorats. Una definició més simple es la que ofereix 
el Departament de negoci, innovació i habilitats del Regne Unit (Department for Business 
Innovation & Skills, 2004) que la descriu com l’explotació amb èxit de noves idees. Altres 
autors, relacionen, encara més, la innovació amb l’èxit, Albury (Albury, 2005) afegeix a la 
descripció d’innovació d’èxit tant la creació com la implementació de nous processos, 
productes, serveis i mètodes amb millores significatives en els resultats, en l’eficiència, en 
l’eficàcia o en la qualitat.  

La OECD (For & Innovation, 2005), al Manual d’Oslo defineix la innovació com la introducció 
d’un producte (be o servei) o d’un procés, nou o significativament millorat, o la introducció d’un 
mètode de comercialització o d’organització nou aplicat a les pràctiques de negoci, a 
l’organització de la feina o de les relacions externes. Per altra banda, innovar també significa 
arriscar-se amb una gestió correcte del risc (Ponti & Ferras, 2006). Els riscos que 
s’assumeixen en la innovació poden ser de diversos tipus: tècnics, financers, organitzatius, 
comercials, d’aprenentatge, etc. Per això es pot justificar l’existència de subvencions 
públiques per a projectes d’innovació tecnològica. 

Altres autors, Johannessen i Dolva (Johannessen & Dolva, 1994) consideren la innovació com 
el procés que avarca l’ús del coneixement o de la informació rellevant amb la intenció de crea 
i introduir qualsevol cosa nova o útil a tres nivells diferents: individual, organitzacional o social. 
En canvi, Padmore et al. (Padmore, Schuetze, & Gibson, 1998) defineixen el concepte com el 
canvi dels factors productius, mètodes o productes que permeten millorar la posició comercial 
de l’empresa i que a més sigui nou per al mercat de l’empresa. Druker (Druker, 2001) defineix 
la innovació com l’ús sistemàtic a partir de les oportunitats derivades del canvis de la societat, 
en l’economia, en la demografia i en la tecnologia. 

Altres definicions, consideren la innovació com la transformació de noves idees en la 
introducció de nous productes, processos i serveis, inclús es distingeix entre la innovació 

Figura 25 Innovació 
Font: Google Imatges 
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tecnològica i la que no ho és, sent aquesta última la vinculada amb nous processos 
comercials, formes d’organitzar-se o gestionar l’empresa. Normalment s’utilitza aquest terme 
incloent de manera implícita la paraula tecnologia, especialment en les primeres definicions . 

En al majoria de les enquestes sobre innovació la definició utilitzada es la que es troba al 
Manual d’Oslo (2005) que inclou tant el concepte com les metodologies per realitzar 
enquestes d’innovació tecnològica, i en l’última versió, innovacions organitzatives i en 
màrqueting, així com més reconeixement a la innovació en serveis, que fins al moment no 
s’havien tingut en compte. Aquest marc conceptual és l’utilitzat a Espanya per a les enquestes 
d’innovació realitzades per l’INE, i es complementa mitjançant un conjunt d’activitats fora de 
la innovació tecnològica del Manual de Frascati. 

Així doncs, la innovació és tant el procés com els resultats obtinguts d’aquest procés 
mitjançant el qual s’obtenen noves idees que dóna solucions a la demanda social o econòmica 
i generen nous productes, serveis o models empresarials i organitzatius, que s’introdueixen 
amb èxit al mercat ja existent o nou. Cal dir que s’entén per èxit la generació continua de 
beneficis en el temps, això implica que es tracta d’un producte que s’ha de vendre i si és un 
procediment s’ha d’implementar en un entorn real. 

4.3.1. Tipus d’innovació 

Els tipus d’innovació que més apareixen a la literatura són la innovació radical front 
l’incremental, la innovació de producte/servei front la del procés, la tècnica front 
l’administrativa, la de model de negocio estratègica, la sostinguda en relació a la disruptiva. 

Aquest treball es centrarà en si les empreses apliquen la innovació en producte, procés, 
organització o màrqueting. 

4.3.1.1. Innovació Radica / Incremental 

Escorsa i Valls (Escorsa & Valls, 2005) distingeixen els dos tipus d’innovació considerant que 
les innovacions radical produeixen millores espectaculars en els resultats , sense que el cost 
sigui la variable rellevant.  Mentre que la incremental es concentra en la reducció de costos.  

L’Escola d’Organització Industrial (Rodriguez Rojas, 2012) defineix la innovació radical com 
un gran canvi que representa un nou paradigma tecnològic, el que implica que el codis 
tecnològics de comunicació desenvolupats fins al moment es tornaran inadequats. Aquestes 
innovacions creen un alt grau d’incertesa, modifiquen l’estructura del sectors on sorgeixen, 
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alteren les posicions competitives de les empreses establertes i, en alguns casos,  provoquen 
l’aparició de noves industries. 

En canvi, defineix  l’incremental com la realització de petites modificacions o millores que 
contribueixen a l’augment de l’eficiència o de la satisfacció de l’usuari o clients dels productes 
o processos.   També consisteix en canvis de productes o processos “insignificants”, petits o 
que no involucren un suficient grau de novetat, sent aquesta novetat l’estètica o altres qualitats 
subjectives del producte.  

Les dificultats de definició són considerables, encara que tots dos tipus d’innovació tenen una 
combinació molt diferent d’inputs de coneixement i tenen conseqüències molt diferents per a 
l’economia i per les empreses que les realitzen (Utterback, 1996). 

4.3.1.2. Innovació en producte / procés / organitzativa / màrqueting 

Normalment s’ha donat una gran importància a la distinció entre innovació de producte o de 
procés, tot i que es cert que en els últims anys els termes com innovacions organitzatives o 
de màrqueting s’han introduït amb força en la clàssica disjuntiva entre producte o procés. 
Birkinshaw et al (Birkinshaw, Hamel, & Mol, 2008) van revisar la literatura sobre innovació 
organitzativa  que la defineixen com la generació i la implementació de noves pràctiques, 
processos, estructures o tècniques de gestió per aconseguir objectius organitzatius. No es 
tracta d’un concepte nou , ja que Schumpeter (Schumpeter, 1934) ja realitzava una diferencia 
entre cinc tipus d’innovacions, en les que ja apareixia l’obertura de nous mercats, la creació 
de noves estructures de mercat i el desenvolupament de noves fonts d’aprovisionament.  

No sempre és fàcil distingir entre innovació en producte i procés ja que la innovació en 
producte pot portar amb ell la adopció d’innovacions en el procés; o distingir entre innovacions 
en procés i organitzatives. D’aquestes dificultats, s’ha fet eco el Manual d’Oslo (For & 
Innovation, 2005) que considera la innovació de producte com la introducció d’un be o servei 

Figura 26 Exemple d’innovació incremental  
Font: Google Imatges 
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nou o significativament millorat respecte a les característiques plantejades habitualment, i un 
procés fa referencia a sistemes de producció o formes d’entrega. Molts casos d’innovació de 
serveis trenquen aquesta diferencia entre ambdós tipus d’innovació,  algunes empreses 
ofereixen un nou servei o noves característiques d’un servei  que requereixen, alhora, canvis 
significatius en la provisió del servei, podent ser, segons el Manual d’Oslo, una innovació en 
producte i en procés de forma simultània. 

Alguns autors han analitzat les característiques de les empreses i l’estructura organitzativa de 
les mateixes, més focalitzades en un tipus d’innovació o altres, arribant a conclusions com 
una gran focalització en el mercat per les empreses implica que tinguin tendència a la 
innovació en producte (Abernathy & Utterback, 1978), afegint un enfoc a les necessitats del 
consumidor, el disseny o desenvolupament de mercats (Damanpour, 2001) mentre que les 
empreses més centrades en la tecnologia, innovaran en procés. 

El Manual d’Oslo, distingeix entre innovacions organitzatives i innovacions en màrqueting, 
definint la innovació en màrqueting com  la implementació d’un nou mètode operatiu introduint 
canvis significatius en el disseny del producte, embalatge, promoció, preu i/o distribució. En 
relació amb la innovació organitzativa implica canvis en els mètodes i pràctiques de negoci, 
en el lloc de treball o les relacions externes de l’empresa. El Manual ofereix definicions y 
exemples comparatius entre els principal dubtes o casos de frontera. En alguns casos 
distingeix entre innovacions organitzatives estructurals (estructura organitzativa)  o de gestió 
(operacions i processos de l’empresa) cobrint les dues principals àrees de la teoria de la 
organització. 

4.3.2. Indicadors d’innovació (Innovation Union Scoreboard) 

Els Innovation Union Scoreboard (IUS) (Hollanders, Hugo; Es-
Sadki, Nordine; Kanerva, 2015) són un instrument de la Comissió 
Europea. Van ser desenvolupats sota l’Estratègia de Lisboa i 
revisats després de l’adopció de l’Estratègia Europa 2020 per tal 
de proporcionar una avaluació comparativa dels resultats 
d’innovació dels estats membres de la Unió Europea. D’aquí van 
aparèixer  els European Innovation Scoreboards, establerts al 
2001, juntament amb el Regional Innovation Scoreboard i el pilot 
European Public Sector Innovation Scoreboard (encara en 
desenvolupament). Conjuntament formen un sistema de 
monitorització i avaluació comparativa de les tendències de 
recerca i innovació a Europa. 

Des de 2009 la llista d’indicadors va passar de 29 a 25 ja que 
d’aquesta manera es captava millor el rendiment dels sistemes 

Figura 27 Portada de l’informe 
Innovation Union Scoreboard 

2015  
Font: ec.europa.eu 
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nacionals de recerca i innovació. D’aquests 29 no s’han canviat dotze, dos s’han fusionat i 
cinc s’han modificat en part.  

 

Els IUS es mesuren utilitzant un conjunt d’indicadors – Índex Sintetitzat d’Indicadors – que 
resumeixen l’abast de cada indicador. Es distingeixen en tres categories principals, 
Facilitadors, Activitats d’empresa i Sortides; i vuit dimensions innovadores, sent en total 25 
indicadors. (Figura 28). 

La primera categoria és la de Facilitadors mesuren els principals impulsors de la innovació 
externa de l’empresa. Agrupats en tres dimensions dins d’un territori: els “Recursos Humans”, 
entès com el nivell de formació d’un territori en concret, inclou 3 indicadors i mesures de 
disponibilitat d’una mà d’obra altament capacitada i educada;  els “Sistemes excel·lents i 
atractius per a la investigació”, s’entenen com a la legislació adient, el sistema universitari, 
centres de R+D+i, clúster al territori i inclouen 3 indicadors i mesures de competitivitat de la 
base científica, centrat-se en co-publicacions científiques internacionals; i finalment el 
“Finançament  i Suport”, entenen-lo com les ajudes econòmiques per incentivar la innovació 
dins d’un territori, aquest inclou dos indicadors i mesures de disponibilitat de finançament per 
a projectes d'innovació de les inversions de capital de risc i el suport de governs per a activitats 
de recerca i innovació de les despeses en R + D per universitats i organitzacions de recerca 
del govern. 

Figura 28 Quadre del indicadors Innovation Union Scoreborad   
Font: Innovation Union Scoreboard 2015 
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El segon grup són les Activitats de l’Empresa mesuren els esforços que fa l’empresa per 
implementar la innovació en el seu àmbit. Estan agrupats en tres dimensions d’innovació dins 
de l’empresa: “Inversions de l’empresa”, és a dir, pressupost per a la gestió de la innovació 
que inclou 2 indicadors un per inversions en R+D i un altre per a no R+D; “Vincles i 
emprenedoria”, el qual mesura la creativitat de les empreses y la seva capacitat per innovar 
(patents, premis, etc.), inclou 3 indicadors que mesuren la capacitat d’innovació de les PIMES, 
la col·laboració amb altres empreses i la col·laboració de recerca entre el sector privat i el 
públic; i “Actius intel·lectuals”, entenent-los com el nombre de titulats superiors que treballen 
a l’empresa. 

Finalment l’última categoria, les Sortides les quals mesuren els efectes de l’activitat de la 
innovació de les empreses, els agrupa en dues dimensions: “Innovadores”, que inclou 3 
indicadors que mesuren la proporció d'empreses que han introduït innovacions en el mercat 
o dins de les seves organitzacions, que abasten tant innovacions tecnològiques i no 
tecnològiques i d'ocupació en empreses dels sectors innovadors de ràpid creixement; i 
“l’Efecte econòmic” que inclou 5 indicadors i captura l'èxit econòmic de la innovació en 
activitats d’ocupació intensiva en coneixement, les exportacions de mitjà i productes d'alta 
tecnologia, les exportacions de serveis intensius en coneixement, les vendes a causa de les 
activitats d'innovació i dels ingressos per llicències i patents de la venda de tecnologies a 
l'estranger. 

L’objectiu principal de la Unió Europea al crear aquest indicadors d’innovació, és informar 
sobre les polítiques a nivell nacional i de la unió, mitjançant el seguiment del progressos 
d’innovació en el temps. Tot i que hi ha molts indicador que poden estar influïts per la 
intervenció política, com per exemple la despesa pública en R+D, hi ha d’altres que no, com 
per exemple el nombre de PIMES innovadores; fent que el resultat obtingut sigui altament 
fiable. 

Els IUS de 2015 inclouen el indicadors d’innovació i anàlisis de tendència  per a l’Europa dels 
28, així com per Islàndia, l’Antiga República Iugoslava de Macedònia, Noruega, Sèrbia, Suïssa 
i Turquia. 
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Espanya es situa en un lloc discret, amb un rendiment d’innovació per sota de la mitjana de la 
Unió Europea dels 28, es troba en el grup anomenat “innovadors moderats” (Moderate 
Innovators). (Figura 29) 

 

Figura 29 Mapa dels països de la UE en funció del seu rendiment d’innovació  
Font: Innovation Union Scoreboard 2014 – IUS 2015	

	

Figura 30 El rendiment en innovació dels països de la UE + Suïssa, Islàndia, Noruega, Sèrbia, Turquia i la Antiga 
República Iugoslava de Macedònia .  

Font: Innovation Union Scoreboard 2015   
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Els gràfic anteriors mostren els resultats del rendiment dels 28 Estats membres de la Unió 
Europea, segons els índex d’innovació. (Figura 30 i Figura 31). 

Els Estats membres es classifiquen en quatre grups segons el seu índex d’innovació: 

• Dinamarca, Finlàndia, Alemanya i Suècia són molt superiors a la mitja de la UE-28. 
Aquest països són líders en innovació. 

• Àustria, Bèlgica, França, Irlanda, Luxemburg, Països Baixos, Eslovènia i el Regne Unit 
mostren un rendiment similar al de la UE-28. Aquest països són seguidors de la 
innovació. 

• El rendiment de Croàcia, Xipre, República Txeca, Estònia, Grècia, Hongria, Itàlia, 
Lituània, Malta, Polònia, Portugal, Eslovàquia i Espanya estan per sota de la mitjana 
de UE-28. Aquest països són innovadors moderats. 

• El rendiment de Bulgària, Letònia i Romania és molt inferior al de la UE-28. Aquest 
països són innovadors moderats.	

Els IUS s’utilitzen en les estadístiques més recents, sent una eina molt útil per comparar el 
grau d’innovació entre regions i països de la Unió Europea i finalment entre països de fora de 
la Unió, també és una eina destinada a ajudar a controlar la aplicació de Europa 2020 Union 
Innovation, proporcionant una avaluació comparativa dels resultats dels 28 Estats membres i 
dels punts forts i dèbils dels seus sistemes d’innovació i recerca. 

Aquest informe també compara aquesta mitja obtinguda pels països membres amb països 
d’altres continents. Corea del Sud, Estats Units i Japó tenen un rendiment més alt que el de 
la UE (Figura 32 a). Aquest rendiment ha augmentat per a Corea del Sud amb una taxa de 

Figura 31 El rendiment de innovació dels països de la UE.     
 Font: Inovation Union Scoreboard 2015 
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creixement el doble que la de la UE (Figura 32 b). Els resultats d'innovació per a la UE ha anat 
millorant amb una taxa superior a la dels Estats Units i el Japó. Com a conseqüència, la UE 
ha estat capaç de escurçar part de la diferència respecte als EUA i el Japó. 

 

Actualment, les dades d’aquest informe són reconegudes per realitzar estudis i anàlisis del 
grau d’innovació de la UE. Per exemple, el Fons Eurostat, utilitza aquesta base de dades. 

En aquest projecte els indicadors utilitzats per analitzar la innovació de les empreses de 
biotecnologia  a Catalunya són els indicadors de Sortida à Innovadors. 

4.3.2.1. IUS a Espanya 

L’informe “Innovation Union Scoreborar 2015” (IUS)(Hollanders, Hugo; Es-Sadki, Nordine; 
Kanerva, 2015) situa Espanya dins del grup d’innovadors moderats amb un rendiment mitjà. 

 

Figura 32 a) Rendiment global d’innovació; b) Taxes de creixement globals d’innovació.    
Font: Innovation Union Scoreboard 2015	

Figura 33 Espanya, resultat dels indicadores respecte a la mitjana.  
Font: Innovation UNION Scoreboard 2015 
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Els punts forts d’Espanya són els sistemes d’investigació oberts, excel·lents i atractius, 
especialment les publicacions científiques conjuntes, també es pot veure un augment de les 
publicacions científiques coeditades amb agents internacionals, però hi ha una gran caiguda 
de les inversions de capital de risc. Les debilitats més destacades són les inversions en 
empreses, ja que es troben per sota de la mitjana, també es pot veure com el suport a 
l’emprenedoria es troba per sota de la mitjana.(Figura 33 i Figura 34) 

 

4.4. Importància de la biotecnologia a la societat. 

Moltes persones estan començant a entendre i valorar més profundament els llaços existent 
entre el benestar humà, l’estabilitat social i els processos naturals de la terra que sustenta la 
vida. No ens adonem de la capacitat de la terra per continuar oferint aire i aigua pura, sols 
productius i una gran diversa vida vegetal i animal són fonamentals per assegurar la nostra 
qualitat de vida i la dels nostres descendents. La biotecnologia és una tècnica que es porta 
aplicant des del 1.800 a.C. per produir aliments.  

Figura 34 Espanya, resultat dels indicadors en %.  
Font: Innovation UNION Scoreboard 2015 
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Però l’actual creixement de la població ja està 
sobreexplotant els recursos de la Terra, es pensa que 
l’any 2030 la població augmentarà fins arribar al 10 
mil milions d’habitants i per tant la població haurà de 
fer front a la pressió exercida sobre els recursos 
naturals per poder alimentar-se. 

La investigació científica ha aportat noves tècniques 
que permeten la transferència de gens d'una espècie 
a una altra, proporcionant una àmplia gamma 
d'aplicacions dirigides a beneficiar la salut de la 
societat. La producció de la insulina humana va ser 
un dels principals èxits de la biotecnologia, ja que és 
essencial per als pacients amb diabetis. Fins i tot en 
la salut, la biotecnologia s'utilitza per produir 

hormones humanes, i les vacunes. Pel que fa a l’agricultura, els experts asseguren que les 
innovacions de la biotecnologia van a triplicar el rendiment de les collites sense necessitar 
terres de cultiu addicionals, salvant així els boscos naturals i l'hàbitat dels animals. Altres 
innovacions poden reduir o eliminar la dependència en agroquímics que poden contribuir a la 
degradació del medi ambient, altres preservar el sòl i els recursos hídrics.  

Molts països utilitzen aquests coneixements en l'agricultura per produir aliments modificats 
genèticament (Figura 36). Per tant, es possible que siguin més resistents a plagues i malalties 
i més tolerables als herbicides. 

 
Figura 36 Producció d’una planta transgènica 

Font: Google Imatges 

 
Figura 37 Símil dels biocombustibles 

Font: Google Imatges 

Un altre dels usos més importants biotecnologia és la producció de biocombustibles no només 
per substituir l'energia fòssil, sinó també per abaratir preus (Figura 37). 

Molts experts estan d'acord en que el món no es pot permetre el luxe d'esperar més abans de 
començar a actuar. Si s’actua ara desenvolupant la tecnologia i la infraestructura 
imprescindible per cobrir les necessitats futures de la humanitat, es podrà alimentar al món 
durant els segles que vénen i millorar la qualitat de vida de la població mundial. 

 

Figura 35 Símil de la sobreexplotació de la 
Terra  

Font: Google Imatges 
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5. Metodologia 

En aquest capítol es descriurà  la metodologia utilitzada per estudiar la innovació a les 
empreses biotecnològiques. Aquesta metodologia es basarà en la realització d’enquestes en 
format electrònic a un conjunt d’empreses del sector. 

5.1. Obtenció de la població 

Per poder realitzar l’estudi és necessari conèixer la població d’empreses de biotecnologia 
presents a Catalunya, per aquest motiu s’ha realitzat un llistat d’empreses per tal de conèixer 
quina és la realitat del sector. 

La recollida d’empreses s’ha dut a terme en diverses etapes. Inicialment s’han buscat 
associacions de biotecnologia, d’aquesta manera s’obtenen totes aquelles empreses que 
formen part de les associacions. La primera associació consultada va ser Catalonia Bio, la 
qual avarca un bon número d’empreses catalanes dedicades al sector de la salut humana, 
seguida de l’associació BioCat, la qual incorpora totes aquelles empreses biotecnològiques 
independentment de l’àmbit al qual treballen. La tercera associació consultada va ser 
ASEBIO, la qual engloba totes les empreses de biotecnologia d’Espanya i de Catalunya, 
d’aquesta es van extreure aquelles empreses que pertanyen a ASABIO i no a les associacions 
catalanes. 

Finalment, s’ha acabat la llista buscant en un directori d’empreses, el directori web de 
Einforma, aquelles empreses inscrites  amb la classificació CNAE 72.11 (Investigació i 
desenvolupament experimental en biotecnologia) i que no formen part de cap associació. 
Seguint els passos anteriorment descrits s’ha obtingut un total de 302 empreses 
biotecnològiques situades al territori català 

Un cop s’ha obtingut la llista d’empreses, aquestes han estat caracteritzades. Per la seva 
caracterització s’ha utilitzat la base de dades SABI i diversos directoris web d’empreses per 
aquelles que no apareixien a SABI. S’ha entès com caracterització conèixer el nombre de 
treballadors, la facturació anual i l’activitat principal de la companyia, un cop obtingudes 
aquestes dades s’han buscat les dades de contacte i la localització per tal de comprovar que 
aquestes empreses es trobaven a territori català.  

Durant la caracterització la població va disminuir fins arribar a les 228 empreses, aquesta 
disminució ve causada per la falta de dades alhora de caracteritzar les empreses i perquè el 
20% de les empreses a dia d’avui es troben extingides. 
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Durant el recull d’informació sobre les empreses del sector biotecnològic a Catalunya, 
aquestes s’han classificat segons el color de la biotecnologia que practiquen i s’ha observat 
que el 67% de les empreses són color vermell, com s’ha explicat al capítol anterior són totes 
aquelles que tenen productes d’usos mèdics, seguides d’aquelles que treballen per a diferents 
sectors. A la Taula 1 es pot veure la classificació. 

Tipus  

Blanca (Biotecnologia industrial) 2,63% 
Vermella (Biotecnologia sanitària i farmacèutica) 67,11% 
Verda (Biotecnologia agrícola) 7,02% 
Gris (Biotecnologia del medi ambient) 2,19% 
Blau (Biotecnologia marina) 0,44% 
Multisectorial 20,61% 
Total 100% 

Pel que fa a la mida de les empreses s’observa que la majoria són PIMES, concretament 
microempreses, ja que el nombre de treballadors no supera els 10. A la Taula 2 s’observa la 
classificació total. 

Treballadors  

Menys de 10 45,61% 
Entre 10 i 49 27,63% 
Entre 50 i 249 19,30% 
Més de 249 7,46% 
Total 100% 

Amb l’enquesta es comprovarà que les dades extretes de les bases de dades i de la xarxa 
són correctes. 

5.2. Mostra 

Per conèixer la mida de la mostra, és a dir, el nombre d’enquestes necessàries per 
generalitzar els resultats amb un nivell de confiança del 95% i amb un error mostral del ± 5%, 
s’ha fet el següent càlcul  d’acord amb la fórmula estadística aplicable al mètode de mostreig 
aleatori simple per a poblacions finites (<100.000 elements), donat que es coneix la població 
d’empreses biotecnològiques. 

Taula 1 Classificació de la població segons el tipus de biotecnologia  
Font: Pròpia 

Taula 2 Classificació de les empreses segons la seva mida  
Font: Pròpia 
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" = $·&'·(·(*+()
-'· $+* .&'·(·(*+()     (Eq.1) 

On: 

N és la mida del target = 228 empreses 

P = dispersió de la resposta (en aquest cas, al desconèixer, es suposa la màxima) = 0,5 

S = desviació típica o allunyament del valor mig = 0,5 + 0,5 = 1 

Z = 2S (dos cops la desviació típica) per a un nivell de confiança del 95% = 2·(0,5 + 0,5) =  2 

K = error mostral = ± 5% 

Aplicant l’equació 1 s’obté que per a què l’estudi sigui fiable es necessita una mostra de 145 
empreses, per tant s’hauran de realitzar 145 enquestes. 

5.3.  Enquesta 

L’enquesta consta de dues parts, una part amb preguntes generals de l’empresa i l’altre amb 
preguntes pròpiament d’innovació. Per realitzar l’enquesta s’ha realitzat un recull d’enquestes 
d’innovació de diferents països per tal de seleccionar les preguntes que més s’apropaven als 
objectius del projecte. Finalment s’ha optat per basar l’enquesta en l’ “Encuesta sobre 
Innovación en las Empresas 2014” (INE, 2014)  que realitza l’Instituto Nacional de Estadística 
(INE), completant alguna pregunta amb informació complementaria d’enquestes d’altres 
països.  

Les preguntes que conformen l’enquesta han estat realitzada en castellà 
per evitar problemes de comunicació. L’enquesta en versió web es pot 
veure a l’Annex A, ja que l’enquesta s’ha realitzat mitjançant l’aplicatiu 
Google Forms, aquest aplicatiu ha generat el següent link, el qual ha estat 
enviat a les diferents empreses: 

https://docs.google.com/forms/d/1qar6xFldd5u8x_lY_ygceac7znYIsB9IBDPhJ7quK4Y/viewf
orm.  

Les preguntes de caràcter general busquen poder descriure com són les empreses 
biotecnològiques catalanes. Les tres primeres preguntes són per conèixer en que treballen les 
empreses biotecnològiques. Les següents són de caràcter econòmic i mostraran les 
incidències ocorregudes en el darrers dos anys; la tipologia de les empreses segons el seu 

Figura 38 Logotip Google Forms  
Font:Google Imatges 
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capital; si aquestes pertanyen a un grup empresarial i el volum aproximat de la facturació. 
Finalment, les últimes tracten el nivell formatiu  dels treballadors i la composició de la plantilla. 

Pel que fa a les preguntes relacionades amb la innovació, amb la primera pregunta es busca 
conèixer per quin tipus de innovació aposten les empreses, amb la segona es vol saber si la 
innovació és una part important en els pressupostos de l’empresa. Amb la tercera pregunta 
es vol aprofundir en el tipus de innovació de producte per conèixer el mercat i com és la 
innovació; amb la quarta, la cinquena i la sisena es vol veure si la empresa treballa sola o amb 
col·laboració i el temps que triga des de que es planteja realitzar una innovació fins que 
aquesta surt al mercat, i finalment conèixer l’impacte que tenen les innovacions en el 
panorama econòmic de la companyia. Finalment, l’última pregunta està plantejada per saber 
quins són els motius pels quals les empreses biotecnològiques catalanes no aposten per la 
innovació. 
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6. Desenvolupament 

En aquests capítol es descriurà quin ha estat el treball de camp realitzat així com les eines 
utilitzades per obtenir els resultats. 

6.1. Treball de camp 

Les enquestes s’han fet arribar a les empreses mitjançant l’aplicatiu Google Forms. Per aquest 
motiu s’han passat totes les preguntes en format digital. A l’Annex A es pot veure aquesta 
enquesta i a l’Annex B es podran veure les enquestes contestades per les diferents empreses, 
així com una breu descripció de cadascuna de elles. S’han enviat més de 200 enquestes via 
e-mail, s’ha trucat per telèfon al menys a 20 empreses i s’han visitat 7. 

A la Taula 3 es mostren les empreses que han col·laborat contestant l’enquesta juntament 
amb la seva activitat prioritària. Com es pot veure a la Taula 3 hi ha una gran varietat 
d’activitats, moltes d’elles relacionades amb la salut humana. 

Empresa Activitat Principal 

ADKNOMA HEA Investigació clínica 

AMPbiotech Desenvolupament i llicencia de tecnologies a empreses clientes  

Andrés Pintaluba, S.A Indústria veterinària 

Ascil Biopharm R+D 

Better Care S.L. 
Desenvolupament  de software para a cuidar als pacients de les 
UCI 

Bicosome Producció i desenvolupament d’ingredients cosmètics 

BIO-RAD Comercial 

Biocontrol Technologies, 

S.L. 

Desenvolupament de microorganismes per al seu ús com 
productes fitosanitaris per al control de malalties dels cultius. 

Taula 3 Activitats principals de les empreses enquestades  
Font: Pròpia 
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Biotechnological Process 

on Cellulose (Biprocel) 
Projecte d’industrialització – Transformació de residus en productes 

Color-Center S.A. Productes químics per al sector  

Cytes Biotechnologies S.L Producció d’hepatòcits humans 

Charles River Laboratories CRO (Contract Research Organization) 

Draconis Pharma R+D 

Gendiag Desenvolupament de  test de diagnòstic 

GP Pharm SA Desenvolupament, fabricació i comercialització de fàrmacs 

Hidroquimia Tractament d’aigües 

IDP Discovery Pharma S.L. Llicencia de patents 

Ikemia  Venda de complements alimentaris 

Institut Univ. de Ciència i 

Tecnologia 
R+D industria química i farmacéutica 

Intelligent Pharma Química computacional. 

Laboratorios Hipra S.A. Prevenció 

Leitat R+D en diferents àrees 

Leukos Biotech Tractament i mètodes de diagnòstic 

Lykera Biomed Investigació en tractaments per al càncer 

Manremyc SL Desenvolupament i comercialització d’aliments funcionals 

Mind the Byte 
Comercialització de SaaS per Drug discovery i serveis de 
Computational Drug Discovery 

Naxxis Biotech S.L. Diagnòstic molecular del DNA 

Phyture Biotech S.L. 
Desenvolupament, producció i comercialització d’actius d’alt valor 
afegit. 
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Plantas medicinales y 

complementos 

alimenticios, S.A. 

Fabricació de complements alimentaris 

Proteus Diagnostics Eines de diagnòstic 

Provital Fabricació de principis actius per a la industria cosmètica 

Readycell Kits per empreses biotecnològiques, farmacèutiques 

Rubinum, S.A. Fabricació d’additius d’alimentació animal 

Sagetis Biotech SL 
Desenvolupament de sistemes d’alliberació de fàrmacs basats en 
nanopartícules polimèriques. 

SiTec PharmBio SL 

R+D en el sector farma-biotech. Desenvolupament de tecnologies 
de micro-nanoparticules per "drug delivery", i firmukacions 
innovadores 

SOM Biotech  Descobriment i desenvolupament de fàrmacs 

Spcen Invest XXI, AEIE 
Desenvolupament de mètodes analítics per determinar residus de 
fàrmacs en teixits animals destinats al consum humà 

Spherium Biomed R+D 

Whole Genix S.L Anàlisis genètics en pacients amb malalties neoplàsiques 

ZeClinics 
Realitzar assajos de toxicologia per a empreses biotech o 
farmacèutiques  

Algunes de les enquestes han estat realitzades mitjançant entrevistes personals amb el 
personal a càrrec del departament d’innovació o directors generals; aquestes entrevistes han 
estat realitzades en conjunt amb la Sra. Dolors Puig, també formant part de la seva tesis 
doctoral. 

La primera entrevista va tindre lloc a l’Euncet 
Bussines School, amb el Sergi Artigas, Director 
d’estratègia en innovació de LEITAT. Durant la 
realització de l’entrevista el Sergi va comentar que, 
Leitat al ser un centre de recerca i sense ànim de 
lucre, alguna de les preguntes no aplicaven a la seva organització. Per exemple la pregunta 
que fa referencia al tipus d’innovació que realitzen va comentar que ells només innoven en 
serveis i en la gestió de recursos humans, ja que es dediquen a investigar per encàrrec de 

Figura 39 Logotip de LEITAT  
Font: Google Imatges 
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empreses privades, públiques, etc. També va explicar que ells no poden determinar una 
innovació principal ja que innoven de forma constant.  Així com que inverteixen tot el capital 
que obtenen en continuar innovant. També va comentar que demanen gran quantitat de 
subvencions de tots tipus i àmbits de les quals només se’ls concedeix el 20%. Sergi va fer 
especial menció en la importància de la implantació d’una cultura d’innovació i de la implicació 
de l’alta direcció en els projectes innovadors. 

La segona entrevista es va dur a terme a la seu de 
Catalonia Bio (Parc Tecnològic de Barcelona), amb el 
Melquiades Calzado, Secretari General de Catalonia Bio. 
Catalonia Bio és una associació d’empreses 
biotecnològiques dedicades al sector de la salut humana 
(biotecnologia vermella). Aquesta associació la formen al 
voltant de 80 empreses de les quals el 85% són empreses 

amb menys de 10 treballadors. L’associació la dirigeix una junta directiva presidida pel 
conseller delegat dels Laboratoris Reig Jofre. Durant l’entrevista, s’ha comentat que l’import 
econòmic que destinen les empreses a la innovació varia segons la companyia així com 
l’impacte econòmic que genera aquesta innovació. També ha mencionat que les companyies 
biotech són empreses innovadores per definició, i que per això no només innoven en producte 
sinó que també ho fan en organització, com va fer la companyia Kern Pharma fa uns anys.  
Finalment ha explicar que les empreses del sector són molt col·laboratives, però fins a cert 
punt ja que aquestes no comparteixen la propietat intel·lectual i també que al ser la majoria 
empreses petites són molt flexibles alhora d’introduir canvis i que normalment l’alta direcció 
sol estar molt implicada en els processos innovatius. 

La tercera entrevista va tindre lloc a la seu de 
Hidroquimia (LEITAT), amb el Daniel Redón, 
CEO d’Hidroquimia. Durant la entrevista en 
Daniel va comentar que tots els treballadors de la 
empresa són llicenciats i que un d’ells estava 
apunt d’acabar el doctorat, també va dir que 
l’empresa ha participat en diversos projectes de 

recerca i que aquests projectes han estat vinculats o bé a projectes nacionals CDX, Cien, etc; 
o bé internacionals com el Horiozon2020. Es tracta de projectes de serveis sobre tractament 
d’aigües. En Daniel va comentar que Hidroquimia no realitza cap producte, només fan serveis 
és a dir, busquen empreses que tinguin un producte i ells desenvolupen un Know-How  i en 
base aquest Know-how desenvolupen un projecte. Actualment Hidroquima innova en la forma 
d’adreçar-se al mercat per oferir un servei que sigui més competitiu també en preu. Per 
exemple si ofereixen tractaments d’aigües anant de la mà dels millors  laboratoris de qualitat 
d’aigües, el seu oferiment és més competitiu, també va dir que encara no poden quantificar 

Figura 40 Logotip CataloniaBio  
Font: Google Imatges 

Figura 41 Logotip Hidroquimia  
Font: Google Imatges 
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l’augment en els beneficis que els ha suposat aquesta innovació ja que és molt recent.  Daniel 
finalment va explicar que per poder dur a terme aquesta innovació van haver de realitzar un 
canvi en l’organització empresarial ja l’empresa estava enfocada a realitzar producte i no a 
serveis, d’aquest manera obrien una nova línia de negoci, ja que enfocaven la seva feina cap 
a les empreses ja que fins ara havien adquirit know-how però no ho havien fet arribar a les 
empreses.  

La quarta entrevista es va realitzar a la seu de 
Readycell al Parc Científic de Barcelona, amb 
l’Oriol Nicolás, Director General de Readycell. 
Durant la realització de l’entrevista l’Oriol va 
comentar que Readycell no pertany a cap grup 
empresarial de forma legal però si que tenen tot el suport del centre tecnològic Leitat. Per 
poder dur a terme les innovacions van haver de canviar el departament de R+D en front als 
departaments de logística i Product Management, la innovació principal de la companyia 
encara no es troba al mercat però esperen poder-la posar el mes vinent desprès de 2 anys 
d’investigació. Aquesta innovació l’han dut a terme en col·laboració sota contracte amb altres 
empreses, institucions d’investigació i amb clients. L’Oriol considera que la col·laboració és 
molt important en una àrea com la seva ja que els projectes són multicisciplinars, però també 
que aquesta col·laboració arriba fins a un cert punt ja que les empreses farmacèutiques són 
molt tancades pel que fa al seu coneixement. Per poder realitzar innovacions ells tenen 
reunions periòdiques on els treballadors i clients proposen idees ben justificades per poder-
les dur a terme, com també les contrasten perquè l’experiència els ha demostrat que no fer-
ho provoca el fracàs. Finalment va dir que en la seva opinió les empreses que no innoven és 
degut a l’immobilisme, al creure que si ja estan bé  per a que canviar. 

La cinquena entrevista es va dur a terme a la 
seu de Draconis Pharma (LEITAT), amb el 
Lluís Gòmez, Chief Scientific Officer. Igual que 
va comentar Oriol, Draconis Pharma també té 
el suport tecnològic de LEITAT, tot i no 
pertànyer a un grup empresarial. Draconis es va fundar al 2011 i en aquests cinc anys ha 
augmentat els seus beneficis i ha externalitzat el departament administratius per tal de reduir 
costos. Es tracta d’una empresa que innova contínuament en serveis ja que segons Lluís és 
la seva dinàmica, però que també innoven de forma disruptiva ja que van allà on el mercat els 
crida. També va explicar que tenen un parell de patents una d’elles en procés d’internalització 
el que suposa un gran cost per a l’empresa i l’altre en fase de desenvolupament. Al considerar-
se una empresa de serveis ells no les explotaran sinó que concediran llicencies. Finalment va 
comentar que una de les seves fonts d’informació més important és l’anàlisi de mercat del 

Figura 42 Logotip Readycell  
Font: Google imatges 

Figura 43 Draconis Pharma S.L. 
Font: Google Imatges 



Pág. 44  Memoria 

 

sector empresarial en el que treballen ja que d’aquesta manera poden veure en que treballa 
la resta i valorar si les línies d’investigació obertes al mercat tenen futur. 

La sisena entrevista es va tenir lloc a la seu de Lykera Biomed 
(LEITAT) amb el Francesc Mitjans, Chief Scientific Officer. 
Lykera també rep el suport tecnològic de Leitat i el suport 
financer d’un grup d’accionistes. Lykera és una empresa fundada 
al 2010 que es dedica a la recerca d’un medicament per 
combatre el càncer, principalment el de pàncrees. És una 

empresa innovadora ja que desenvolupen un medicament que ningú més està desenvolupant, 
el qual esperen que tingui un efecte disruptor en el mercat ja que actua per combatre la 
metàstasi. Francesc va comentar que actualment l’empresa es troba en death valley ja que 
per poder passar a la fase preclínica necessiten que nous inversors apostin per ells o en cas 
contrari l’empresa haurà de tancar. Finalment va comentar que degut a la situació per la qual 
estan travessant no poden realitzar cap altre innovació ni seguir la línia d’investigació.  

La setena i última entrevista va ocórrer a la seu de Provital a 
Barberà del Vallès amb el Pere Marcet, el gerent de la 
companyia. Provital és una de les empreses de Provital 
Group, companyia que té filials arreu del món. Pere va 
mostrar-nos l’empresa i a mesura que passàvem pels 
diferents departaments va explicar la funció de cadascun 

d’ells. Al departament de R+D va dir que actualment estan treballant amb cèl·lules mare i que 
aquesta és una de les seves innovacions, també va comentar que l’altre innovació duta a 
terme en els últims anys ha estat l’especialització en principis actius per a productes del cabell. 
Al llarg de l’entrevista va comentar que la seva empresa no patenta degut a l’agilitat del mercat, 
el que fa que els clients canviïn de formulació de principis actius molt seguidament. A part de 
la innovació en producte, l’empresa també ha innovat en els canals de promoció dels seus 
productes. Finalment va destacar que per una empresa amb filials a l’estranger és molt 
important aprendre a comunicar-se amb les diferents cultures per així poder filtrar la informació 
que en un futur pot ser útil per a innovar. 

6.2. Eines utilitzades 

Les eines utilitzades per poder analitzar les dades obtingudes de les enquestes ha estat en 
primer lloc el resum de resultats que mostra l’aplicatiu Google Forms i desprès el programa 
Excel de Microsoft. 

L’aplicatiu Google Forms mostra un resum de les enquestes i després les respostes de 
cadascuna de les empreses. En el conjunt de les enquestes, mostra llistes per aquelles 

Figura 45 Logotip Provital  
Font: Google Imatges 

Figura 44 Logotip Lykera 
Biomed 

 Font: Google Imatges 
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preguntes obertes i gràfiques per a les de selecció múltiple, les gràfiques varien si la selecció 
múltiple és una llista de opcions o si hi ha una llista i diferents opcions de resposta. 

Però per tal de poder analitzar bé els resultats obtinguts, s’han passat una a una les respostes 
de cada empresa en un arxiu excel a mesura que s’anaven rebent. Per tal de simplificar 
l’anàlisi únicament s’han comptabilitzat les respostes afirmatives. I finalment s’ha analitzat 
pregunta per pregunta, per tal de poder relacionar bé les preguntes s’han utilitzat taules 
dinàmiques. Al següent capítol es poden veure els resultats obtinguts. 
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7. Resultats 

En aquest capítol es presenten els resultats obtinguts de les enquestes realitzades a diverses 
empreses biotecnològiques de Catalunya durant els mesos d’abril i maig. 

Per dur a terme el anàlisis es va realitzar un arxiu Excel, on es van buidar totes les dades 
obtingudes per poder-les analitzar mitjançant taules i gràfiques. 

S’han obtingut un total de 40 enquestes de les 145 necessàries per a que les conclusions del 
projecte es poguessin generalitzar amb una confiança del 95%.  És a dir només s’ha obtingut 
resposta del 19% de les empreses.  

Aquest projecte pot donar peu a entitats autonòmiques per estudiar en profunditat on innoven 
les empreses biotecnològiques catalanes. 

7.1. Descripció de les empreses 

Les primeres dades a analitzar serà la comprovació de les dades extretes de les bases de 
dades amb les obtingudes mitjançant les enquestes. Pel que fa al sector al Gràfic 1 es poden 
veure els resultats.  

 

Com es pot observar el 53% de les empreses que han contestat l’enquesta es dediquen a 
l’àmbit de la salut humana, seguida de les que treballen per millorar l’agricultura, sent dos 
camps que afecten directament a la societat, ja que per una banda es milloren els tractaments 

53%

20%

10%

8%
5% 3% 3%

SECTOR 

Vermell (Biotecnologia sanitària i 
farmacèutica)
Verd (Biotecnologia agrícola)

Blanc (Biotecnlogia industrial)

Altres

Multisectorial

Gris (Biotecnologia del medi 
ambient)
Blau (Biotecnologia marina)

Gràfic 1 Empreses segons el tipus de biotecnologia  
Font: Pròpia 
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mèdics i per l’altre s’obtenen noves formes de conrear el camp més respectuoses amb el medi 
ambient. El fet de que la majoria de les empreses siguin vermelles és un resultat esperat ja 
que durant el recull d’empreses ja era el més nombrós, però el fet de que el 20% de les 
empreses es classifiquessin com a verdes ha esta sorprenent ja que l’esperat hagués estat al 
voltant del 7-10%, el mateix succeeix amb les que són multisectorials ja que s’ha obtingut un 
resultat inferior a l’esperat. 

El següent punt a analitzar és la mida de les empreses, segons les dades extretes de les 
bases de dades cal esperar que prop del 50 % d’aquestes siguin microempreses. Al Gràfic 2 
es poden veure els resultats obtinguts, com es pot observar a la majoria de  les empreses 
treballen menys de 10 treballadors seguida de les que tenen fins a 50 treballadors. 

 

Aquests resultats  van d’acord amb l’esperat ja que segueixen la mateixa tendència, mostrant 
que el sector biotecnològic el formen Petites i Mitjanes empreses. Pel que fa al nombre de 
dones treballant a les empreses el 40% d’aquestes tenen entre el 50% i el 60% de dones en 
plantilla. A l’Annex C es poden veure els resultats per a totes les franges. 

Un punt important en les empreses biotecnològiques és la formació del seus treballadors al 
Gràfic 3 es pot veure que el personal d’aquestes empreses està altament qualificat, ja que 
totes elles disposen de doctorats, el 35% d’aquestes amb més del 60%. 

Cal destacar que a mesura que la formació és més baixa el percentatge de treballadors també 
disminueix, això es degut a que aquestes empreses treballen amb coneixements molt 
específics i que requereixen una bona formació.  

60%
20%

15%
5%

TREBALLADORS

Menys de 10

Entre 10 y 49

Entre 50 y 249

Més de 250

Gràfic 2 Nombre de treballadors de les empreses  
Font: Pròpia 
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Pel que fa a la formació de les dones, al Gràfic 4 es poden veure que és molt similar a l’anterior 
i que el nivell de formació és igualment alt tot i que destaca que el percentatge de personal 
amb formació més baixa és més elevat que en el conjunt.  

 

El següent aspecte a tractar és l’empresa en si. La majoria d’empreses, el 70%, són empreses  
sense participació estrangera, és a dir, no tenen socis de fora de l’estat i el 20% de les si que 
tenen participació d’entitats estrangeres. Destaca que només el 22,5% formen part d’un grup 
empresarial. A l’Annex C es poden veure els gràfic obtinguts. 

També s’ha avaluat si les empreses han patit algun tipus de modificació en els darrers dos 
anys. Destaca que el 22,5% de les empreses són de nova creació, això pot ser degut a que 
moltes universitats creen spin-offs de les seves àrees d’investigació, i que el 20% ha 
externalitzat part de les seves activitats, probablement per tal d’abaratir costos.  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Doctorat Universitari

Lilneciatures, arquitectura, enginyeria, màsters, especialitats en 
ciencies de la salut i equivalents

Graus, dipolomatures, arquitectures i enginyeries tècniques i 
equivalents, postgraus universitaris de menys 1 any

Cicles Formatius de Gru Superior, FPII i equivalents

Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà, FPI

Educació Bàsica

FORMACIÓ

Menys del 5%

Entre el 5% i el 10%

Entre el 10% i el 30%

Entre el 30% i el 60%

Més del 60%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Doctorat Universitari

Lilneciatures, arquitectura, enginyeria, màsters, especialitats en 
ciencies de la salut i equivalents

Graus, dipolomatures, arquitectures i enginyeries tècniques i 
equivalents, postgraus universitaris de menys 1 any

Cicles Formatius de Gru Superior, FPII i equivalents

Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà, FPI

Educació Bàsica

FORMACIÓ DE LES DONES

Menys del 5%

Entre el 5% i el 10%

Entre el 10% i el 30%

Entre el 30% i el 60%

Més del 60%

Gràfic 3 Formació del personal de les empreses de biotecnologia 
Font: Pròpia 

Gràfic 4 Formació del personal de les empreses de biotecnologia 
Font: Pròpia 
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7.2. Innovació a les empreses 

En aquest apartat s’explicaran els resultats obtinguts referents a la part d’innovació de les 
empreses. 

La primera qüestió a estudiar és la tipologia d’innovació que apliquen les empreses. Per poder 
analitzar bé el tipus d’innovació que realitzen les empreses s’han classificat les innovacions 
segons si són de producte, procés, organització o de màrqueting. A l’Annex C es poden veure 
els resultats per cadascuna de les premisses presentades en l’enquesta. 

Primer de tot destacar que el 92,5% de les empreses innoven en alguna àrea, concretament 
el 87,5 % ho fan en producte, seguit d’innovació en procés, d’organització i màrqueting (Taula 
4). Per tan cal dir que les empreses biotecnològiques són innovadores. 

Tipus d’innovació  

Producte 87,5% 
Procés 62,5% 

Organització 52,5% 
Màrqueting 55,0% 

Però no només innoven en una àrea sinó que com a mínim ho fan en 2 (77,5%),a la Taula 5 
es poden veure els resultats obtinguts, destaca que el 35% de les empreses, en els últims dos 
anys, ha innovat en els 4 tipus. Les empreses que no han aplicat cap tipus d’innovació en els 
darrers dos anys ha estat per falta de recursos econòmics, per les condicions adverses del 
entorn econòmic i perquè havien innovat amb anterioritat. 

Nombre de tipus d’innovacions  

0 7,5% 
1 15,0% 
2 25,0% 
3 17,5% 
4 35,0% 

Les empreses que han innovat en almenys dos camps i ho han fet tal i com es mostra a la 
Taula 6, innovant sobretot en producte, procés i organització seguida de en en procés i 
producte. 

Taula 4 Tipus d’innovació de les empreses biotecnològiques catalanes  
Font: pròpia 

Taula 5 Nombre d’àrees on innoven les empreses  
Font: Pròpia 
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Tipus	d’innovació	 	
Producte	+	Procés	 10,0% 
Producte	+	Organització	 2,5% 
Producte	+	Màrqueting	 10,0% 
Procés	+	Màrqueting	 2,5% 
Producte	+	Procés	+	Organització	 15,0% 
Producte	+	Procés	+	Màrqueting	 2,5% 

Analitzant de forma independent cadascuna de les premisses de l’enquesta, s’observa que 
de les empreses que han innovat en producte, el 46% ha innovat tant en bens com en serveis 
mentre que el 31% només ho ha fet en serveis i la resta en bens, per tant les empreses 
biotecnològiques són majoritàriament empreses de serveis. Les empreses donen una gran 
importàncies a la innovació en producte ja que suposa un augment de la qualitat i de la gama 
de productes, alhora que es veu reflectit en els beneficis. 

Pel que fa al tipus d’innovació en producte que han introduït les empreses, el 40 % ha introduït 
una innovació radical mentre que la resta ha esta incremental. Destaca que el 90% enfoca 
aquestes innovacions per al mercat internacional, mentre que només el 2,5% ho fa per al 
mercat local i el 7,5% per al mercat estatal. (Gràfic 5) 

 

 

90%

8% 2%

MERCAT

Internacional

Nacional 

Local 

Taula 6 Tipus d’innovació que apliquen les empreses  
Font: Pròpia 

Gràfic 5 Distribució del mercat  
Font: Pròpia 
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Pel que fa a les innovacions de procés el 36% ha innovat únicament en els mètodes de 
manufactura  mentre que el 16% ha innovat en manufactura, logística i suport. A la Taula 7 es 
poden veure els resultats de com innoven les empreses en procés. 

Sent C: Un nou  o significativament millorat mètode de manufactura o producció de bens o 
serveis; D: Un nou o significativament millorat mètode de logística, entrega o distribució per a 
bens o serveis.; i E: Una nova o significativament millorada activitat de suport per als seus 
processo, tals com sistemes de manutenció o operacions de compres, comptabilitat o 
informàtic. 

Les empreses biotecnològiques consideren de baixa o irrellevant la aportació als beneficis de 
la innovació en procés, ja que no consideren important l’augment de la capacitat productiva o 
la flexibilització de la producció perquè moltes d’elles només tenen un producte i un mercat 
únic. Tampoc consideren d’especial importància la reducció de costos, ja siguin de mà d’obra 
com de matèries primeres o energia. 

 

 

 

 

 

EL següent punt a comentar, és la innovació en organització, cal dir que el 48% de les 
empreses que apliquen innovació en organització ho fan tant en l’organització de la feina, en 
la gestió de les pràctiques externes com en l’implantació de noves pràctiques empresarials. 
En el cas que no apliquin els tres tipus d’innovacions apliquen en noves pràctiques 
empresarials i nous mètodes d’organització. A  la Taula 8 es poden veure els resultats 
obtinguts. Cal destacar que gairebé no innoven en una única àrea. 

Sent: F: Noves pràctiques empresarials en l'organització del treball o dels procediments de 
l'empresa; G: Nous mètodes d'organització de llocs de treball a l'empresa amb l'objectiu d'una 
millor repartició de la feina dins l'empresa amb l'objectiu de repartir responsabilitats i presa de 
decisions; i H: Nous mètodes de gestió de les relacions externes amb altres establiments, 
empreses o institucions publiques. 

Taula 7 Innovacions en procés  
Font: Pròpia 

 

Innovacions  

C: millora de la producció 36% 
D: millora de la logística 12% 
E: millors suport processos 12% 
C+D 12% 
C+E 8% 
D+E 4% 
C+D+E 16% 
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Les empreses consideren que la innovació en organització afecta poc a l’augment dels 
beneficis, ja que no consideren que la satisfacció dels treballadors afecti, però en canvi la 
millora dels sistemes de comunicació interns i externs si que pot afectar als beneficis, sobretot 
la comunicació externa.  

Innovacions  

F: noves practiques empresarials 10% 
G: nous mètodes d’organització 5% 
H: nous mètodes de gestió 5% 
F+G 24% 
F+H 5% 
G+H 5% 
F+G+H 48% 

Finalment, l’últim tipus d’innovació a analitzar és la de màrqueting. El 14% de les empreses 
que aposten per la innovació en el disseny del producte, els canals de promoció, en nous 
mètodes de posicionament i en nous mètodes d’establiment de preus. A la Taula 9 es poden 
veure el resultats obtinguts, es pot observar que no hi ha una combinació clara que determini 
per a que aposten les empreses.  

Sent: I: Modificacions significatives del disseny del producte o en l’embalatge dels bens o 
serveis; J: Noves tècniques o canals per a la promoció del producte; K: Nous mètodes per al 
posicionament del producte en el mercat o canals de venda; i L: Nous mètodes per 
l’establiment del preus dels bens o serveis. 

La innovació en màrqueting és, juntament amb la innovació en producte, la que afecta més 
als beneficis ja que ajuda a obrir nous mercats, a augmentar la quota de mercat i a fer més 
visible els productes i el negoci en general, per aquest motius les empreses consideren que 
innovar en aquest camp és important.  

Innovació  Innovació  

I: modificació del disseny del producte 5% JL 0% 
J: nous canals de promoció 9% KL 9% 
K: nous posicionament 9% IJK 9% 
L: establiment de preu 5% IJL 0% 
IJ 9% IKL 5% 
IK 0% JKL 23% 

Taula 8 Innovacions en Organització  
Font: Pròpia 

Taula 9 Innovació en màrqueting  
Font: Pròpia 
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IL 5% IJKL 14% 
JK 5%   

 

Un altre punt interessant d’analitzar és el temps que triguen les empreses en dur a terme un 
nou projecte d’innovació, s’ha observat que la majoria de les empreses triguen entre 18 i 36 
mesos. A l’Annex C es podrà observar un gràfic amb els resultats. 

Les empreses biotecnològiques, en un 77,5% són empreses que facturen menys de 1,5M€, 
només el 22,5% supera els 5M€ de facturació (Gràfic 6). D’aquest ingressos el 60% de les 
empreses destina més del 50% en innovació, concretament el 33% utilitza el 100%. Destaca 
que les empreses més grans y amb més facturació són les que menys destinen en innovació, 
aproximadament un 15%. Cal dir que el 8% de les empreses encara no coneixen quin ha estat 
l’impacte econòmic de les seves innovacions. 

 

Finalment l’últim punt a tractar és conèixer com desenvolupen les empreses les innovacions, 
és a dir si aquestes apliquen la innovació oberta. Pels resultats obtinguts s’observa que el 
37,5% de les empreses realitzen les innovacions de forma interna i que el 45% ho realitza en 
conjunt amb les institucions o empreses, aplicant la innovació oberta. També destaca que 
només el 2,6% externalitza la realització de les innovacions.  

Amb els resultats obtinguts es pot aproximar a dir que les empreses biotecnològiques 
catalanes són empreses innovadores, que es caracteritzen per ser companyies petites, amb 
facturacions inferiors als 1,5M€ i amb un personal altament qualificat. 

77%

10%

10% 3%

FACTURACIÓ

Menys 1,5M€

Entre 5M€ i 20M€

Més de 20M€

Entre 1,5M€ i 5M€

Gràfic 6 Facturació de les empreses biotecnològiques 
Font: Pròpia 
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7.3. Anàlisi del sector predominant 

Com s’ha vist a l’apartat anterior i a la Taula 10 a Catalunya predominen les empreses 
biotecnològiques que es dediquen al sector sanitari i farmacèutic (vermell). En aquest apartat 
s’analitzarà més profundament com són aquestes empreses.  

 
Entre 1,5M€ i 

5M€ 

Entre 5M€ i 

20M€ 

Menys de 

1,5M€ 
Més de 20M€ 

Altres  1 1 1 

Entre 50 i 249 treballadors  1   

Menys de 10 treballadors   1  

Més de 250 treballadors    1 

Blanc (Biotecnologia industrial)  1 3  

Entre 10 i 49 treballadors   1  

Entre 50 i 249 treballadors  1   

Menys de 10 treballadors   2  

Blau (Biotecnologia marina)    1 

Entre 50 i 249 treballadors    1 
Gris (Biotecnologia del medi 
ambient)   1  

Menys de 10 treballadors   1  

Multisectorial 1  1  

Entre 50 i 249 treballadors 1    

Menys de 10 treballadors   1  

Verd (Biotecnologia agrícola)  1 6 1 

Entre 10 i 49 treballadors  1   

Entre 50 i 249 treballadors    1 

Menys de 10 treballadors   6  
Vermell (Biotecnologia sanitària 
i farmacèutica)  1 19 1 

Entre 10 i 49 treballadors   6  

Entre 50 i 249 treballadors  1   

Menys de 10 treballadors   13  

Més de 250 treballadors 

 

  1 

Com es pot veure a la Taula 10, es tracta d’un sector format per empreses petites, amb menys 
de 10 treballadors i amb facturacions anual inferiors als 1,5M€. Pel que fa al capital de les 
empreses, en el 54% dels casos, són privades sense participació de capital estranger, mentre 
que el 30% compta amb capital estranger. (Taula 11) 

Taula 10 Classificació d’empreses segons el sector, els treballadors i la facturació  
Font: Pròpia 
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 Entre 1,5M€ i 

5M€ 

Entre 5M€ i 

20M€ 

Menys de 

1,5M€ 

Més de 

20M€ 

Vermell  1 19 1 

Entre 10 i 49 treballadors   6  

Privada amb participació <10% de capital 

estrangera 
  1  

Privada amb participació  ≥50%   1  

Privada sense participació estrangera   4  

Entre 50 i 249 treballadors  1   

Privada sense participació estrangera  1   

Menys de 10 treballadors   13  

Associació d’investigació y altres institucions   2  
Privada amb participació <10% de capital 

estrangera 
  2  

Privada amb participació  ≥50%   2  

Privada sense participació estrangera   7  

Més de 250 treballadors    1 

Privada sense participació estrangera    1 

En els darrers dos anys s’han creat el 38,46% de les empreses que formen aquest sector, 
mentre que el 30,8% ha externalitzat alguna de les seves activitat i d’aquestes el 15,4% s’ha 
creat i ha externalitzat. Al Gràfic 7 es poden veure els resultats obtinguts. 

 

Com es pot veure al gràfic anterior el 46% de les empreses no ha patit cap transformació de 
les establertes a l’enquesta, és a dir, no s’han creat en el període comprés entre el 2013 i el 
2015, tampoc han externalitzat cap de les seves activitats, ni s’han fusionat i augmentat la 

46%

23%

16%

15%

INCIDÉNCIES

Cap

Empresa de nova creació

Empresa de nova creació + 
Externalització

Externalització

Taula 11 Classificació de les empreses segons el capital  
Font: Pròpia 

Gràfic 7 Incidències de les empreses en els darrers dos anys  
Font: Pròpia 
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xifra de negoci i tampoc han patit els efectes de la crisi, degut a que la seva xifra de negoci no 
s’ha vist disminuïda. 

Aquestes empreses compten amb una plantilla formada, ja que totes elles tenen doctorats 
entre els seus components, concretament el 61,53% de les microempreses tenen més del 
60% dels treballadors amb aquesta titulació. Aquells que no són doctorats estan llicenciats en 
ciències de la vida, enginyeria o titulacions similars. Cal destacar que només el 8%  d’aquestes 
empreses tenen entre el 5% i el 10% del personal amb titulacions diferents a les mencionades 
anteriorment. 

El 70% de les empreses biotecnològiques amb aquestes característiques inverteixen més del 
50% dels beneficis en realitzar tasques d’innovació, concretament el 31% destina el 100%. 
Aquestes inversions serveixen per a que les empreses innovin en les diferents àrees 
(producte, procés, màrqueting i organització), en la que més innovacions es realitzen és en la 
de producte (70%) ja que innovar en aquesta àrea repercuteix directament amb més beneficis 
a l’empresa. Així com el és veu una tendència de les empreses per innovar en producte, 
aquesta tendència no es tan clara quan es refereix a com és la innovació que realitzen, és a 
dir el 46,1% de les empreses practiquen la innovació radical mentre que el altre 53,8% ho fa 
en innovacions incrementals (Taula 12). Cal destacar que aquestes empreses enfoquen els 
seus productes cap al mercat internacional (93%). 

 
Entre 1,5M€ i 5M€ Entre 5M€ i 20M€ Menys de 1,5M€ Més de 20M€ 

Vermell  1 19 1 

Entre 10 i 49 treballadors   6  

Incremental   2  

Radical   4  

Entre 50 i 249 treballadors  1   

Incremental  1   

Menys de 10 treballadors   13  

Incremental   7  

Radical   6  

Més de 250 treballadors    1 

Incremental    1 
 

Les innovacions en producte provoquen millores en la qualitat dels productes i amplien els 
catàlegs de productes de les empreses, aquests dos aspectes són de gran importància per a 
les empreses perquè tenen un bon impacte econòmic. 

Taula 12 Classificació segons el tipus d’innovació  
Font: Pròpia 
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Pel que fa a la innovació en procés el 53,5% de les empreses innoven en aquesta àrea, la 
majoria innovant el mètode de manufactura. En canvi en la innovació en organització les 
empreses no es decanten clarament per un tipus sinó que innoven tant en aplicacions de 
noves pràctiques empresarials com en nous mètodes d’organització i gestió. El mateix 
succeeix amb la innovació en màrqueting on tampoc existeix una innovació predominant sinó 
que apliquen millores en els quatre grups establerts en l’enquesta.  

Però com s’ha explicat en l’apartat anterior les empreses biotecnològiques innoven en més 
d’una àrea i aquest grup no és una excepció ja que com a mínim innoven en dos tipus. Però 
no es pot determinar els trets característic ja que no segueixen cap patró. A la Taula 13 es 
poden veure els resultats, aquest segueixen la codificació de lletres utilitzada a l’apartat 
anterior. 

 Entre 1,5M€ i 5M€ Entre 5M€ i 20M€ Menys de 1,5M€ Més de 20M€ 

Vermell  1 19 1 

Entre 10 i 49 treballadors   6  

ABCJK   1  

ABFG   2  

B    1  

BCEFGHJKL   1  

Cap   1  

Entre 50 i 249 treballadors  1   

ABCDEFGHIKL  1   

Menys de 10 treballadors   13  

A   1  

ABC   1  

ABCDHJKL   1  

ABCGHL   1  

ABK   1  

ACDFGHIL   1  

AIJ   1  

BCEFGHJKL   1  

BCFHIJ   1  

BCJ   1  

BFJ   1  

BI   1  

Cap   1  

Més de 250 treballadors    1 

ABCDEFGHIJKL    1 

Taula 13 Classificació segons l’àrea d’innovació  
Font: Pròpia 
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Pel que fa a l’impacte econòmic que provoquen les innovacions en procés, màrqueting i 
organització, aquest és baix o en molts casos les empreses el consideren irrellevant. Per 
exemple, l’augment de la quota de mercat degut a una innovació en màrqueting les empreses 
reparteixen la seva opinió respecte a al seu impacte, tot i que un terç ho considera molt 
important. Un altre exemple de la variabilitat d’opinions respecte a l’impacte econòmic és el 
fet d’obtenir standard nacionals i internacionals, ja que mentre un quart de les empreses ho 
considera molt important la resta ho considera irrellevant o de baixa importància. 

Pel que fa a aspectes de reducció de costos sorprèn que les empreses o consideren un 
impacte irrellevant per a la seva economia o molt baix. A l’Annex C es podrà veure una taula 
amb les respostes de les empreses. 

Per tal de que les empreses puguin realitzar les innovacions mencionades anteriorment, el 
54% d’elles col·laboren amb institucions, mentre que només el 8% d’elles ha decidit 
externalitzar aquesta tasca, fent que altres empreses o institucions els hi realitzin les 
innovacions, però el 23% decideix realitzar-ho internament (Taula 14). 

 
Entre 1,5M€ i 5M€ Entre 5M€ i 20M€ Menys de 1,5M€ Més de 20M€ 

Vermell  1 19 1 

Entre 10 i 49 treballadors   6  

Empresa   3  

Empresa + institucions   2  

Empresa + institucions + altres   1  

Entre 50 i 249 treballadors  1   

Empresa + institucions + altres  1   

Menys de 10 treballadors   13  

Altres   1  

Empresa   3  

Empresa + institucions   6  

Empresa + institucions + altres   1  

Instituciones i empreses   2  

Més de 250 treballadors    1 

Empresa    1 

Finalment, només el 8% de les empreses no han innovat i això és degut a la falta de recursos 
econòmics o perquè havien innovat amb anterioritat. 

Taula 14 Classificació de les empreses segons la col·laboració  
Font: Pròpia 
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8. Impacte ambiental de la biotecnologia 

La major pertorbació dels ecosistemes provés de 
l’activitat agrícola, la qual ha ocupat extenses 
superfícies amb cultius a tot el món, destruint la flora 
natural, modificant el sol i desbaratant la fauna i flora 
autòctona. Altres activitats humanes, com la caça no 
autoritzada o la urbanització redueixen la biodiversitat. 
Però també les causes naturals que impacten a la 
natura, com l’intercanvi de gens entre especies  
vegetals domesticades i les silvestres, mitjançant el 
pol·len.  

Totes aquestes formes d’impacte ambiental poden alterar-se, com a conseqüència del ús de 
la biotecnologia agrícola, generant materials biodegradables a partir de recursos renovables i 
desenvolupar processos de manufactura i manipular desfets ambientals. 

La biotecnologia ofereix el medis necessaris per produir aliments de major qualitat de forma 
més eficient i segura per al medi ambient i la salut. Des del punt de vista productiu l’ús 
d’aquestes noves tecnologies permeten augmentar la competitivitat de països exportadors, ja 
que s’augmenta el rendiment, es disminueixen els costos i s’augmenta la seguretat de les 
collites. 

Una de les promeses de la biotecnologia es generar innovacions i millores en els aliments per 
tal de que les pràctiques agrícoles siguin més ecològiques contribuint a una agricultura 
sostenibles, respectant així els recursos del medi ambient. Però aquestes innovacions i 
millores poden comportar riscos per a la salut humana i conseqüències per al medi ambient 
degut a la disseminació de gens a a través de la pol·linització creuada d’altres plantes. 

Per exemple, segons un estudi de la revista Nature 
(Quist & Chapela, 2001), el pol·len de les plates 
alterades genèticament són tòxiques per a les 
papallones monarca. El blat modificat per a contenir una 
toxina de la bactèria bacillus thuringiensis, conegut com 
a “BT”. Al 1998, el 20% del blat d’Estats Units era del 
tipus BT, per tal de controlar les plagues. L’estudi de 
Nature va descobrir que gairebé la meitat de les 
erugues monarca morien  en ser alimentades amb fulles 
de plantes que havien estat empolvorades amb pol·len 

Figura 47 Símil de la modificació del blat   
Font: Google Imatges 

Figura 46 Pertorbació dels ecosistemes 
degut a l’activitat agrícola  

Font: Google Imatges 
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de BT i les que sobrevivien tenien una mida molt inferior a les que no havien estat alimentades 
amb fulles empolvorades amb el pol·len del blat modificat.  

Els ecologistes adverteixen que amb els cultius alterats per a contenir BT els insectes són 
constantment bombardejats amb el químic i amb el pas dels anys aquests es tornaran 
resistents. Ja que es creu que quan aquesta resistència aparegui els agricultors que utilitzen 
aquest blat modificat tornaran a utilitzar pesticides químics i els agricultor orgànics i 
convencionals perdran un pesticida biològic segur i irreemplaçable. 

Una altra aplicació de la biotecnologia al medi ambient es la bioremediació, procés pel qual 
s’utilitzen microorganismes vius per netejar un lloc contaminat. Els processos biològics 
comporten un paper molt important en l’eliminació dels contaminants i la biotecnologia aprofita 
aquesta versatilitat catabòlica dels microorganismes per degradar i convertir aquest 
compostos. 

En l’àmbit de la microbiologia ambiental, els diferent estudis sobre el genoma obren nous 
camps d’investigació in silico ampliant el panorama de les xarxes metabòliques i la seva 
regulació, així com pistes sobre les vies molecular dels processos de degradació i les 
estratègies d’adaptació als canvis  de les condicions ambientals. L’enfoc de la genòmica 
funcional i metagenòmica augmenten la comprensió de les diferents vies de regulació i de les 
xarxes de carburs en ambients no habituals  i per compostos particulars que sens dubte 
acceleraran el desenvolupament de les tecnologies de birremediació i els processos de 
biotransformació. 

Els entorns marítims són especialment vulnerables ja 
que el vessament de petroli en regions costeres i en mar 
obert són difícils de contenir i els seus efectes difícils de 
mitigar. A més de la l’acció humana el petroli també es 
filtra per acció de la natura, encara que es tòxic, una 
fracció del petroli que entra als ecosistemes marins 
s’eliminen per l’activitat de degradació d’hidrocarburs 

duts a terme per comunitats microbianes, en particular, 
les anomenades bactèries hidrocarbonoclàstiques 
(HCB).  

Per tant la biotecnologia pot ser utilitzada per avaluar l’estat dels ecosistemes, transformar 
contaminants en substàncies no tòxiques, ja que la biotecnologia ambiental ajuda al medi 
ambient, no el destrueix, però això no vol dir que només ajudi perquè també té les seves 
conseqüències.  

Figura 48 Biorremediació d’un vessament 
de petroli  

Font: Google Imatges 
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9. Cost econòmic del projecte. 

En aquest capítol es detallarà el cost associat a aquest projecte.  

La confecció del cost econòmic inclou dos tipus de despeses: despeses directes i despeses 
indirectes. Les despeses directes es desglossaran de la següent manera: 

• Depeses de personal: fa referencia al cost de consultoria de cadascun dels 
professionals que han participat en el projecte. (Taula 15) 

• Material: fa referencia al material utilitzat en la realització de l’estudi, en aquest cas es 
tracta de material d’oficina. (Taula 16) 

• Equipament: enumeració dels equips utilitzats.(Taula 17) 

• Viatges: viatges realitzats com a part de la investigació, inclouen despeses de 
combustible i pàrquings. (Taula 18) 

• Altres despeses: inclou les despeses no categoritzades anteriorment. (Taula 19) 

• Amortitzacions: fa referencia a les amortitzacions dels equips utilitzats, els equips 
s’amortitzaran en un període  de  24 mesos. (Taula 20) 

Les despeses indirectes són aquelles que són necessàries  per al manteniment, 
subministrament elèctric, telèfon, aigua... Com sol ser difícil calcular aquest valor, s’estima 
entre el 25% i el 65% de les despeses directes, en aquest projecte s’ha considerat del 30%. 

Despesa Salarial 

Nom €/h h Total 

Laura Novials 35,00 € 360 12.600,00 € 
Anastasi Perez 50,00 € 10 500,00 € 
Dolors Puig 50,00 € 28 1.400,00 € 
Paola Mastrantonio 40,00 € 1 40,00 € 
Manel Rajadell 40,00 € 1 40,00 € 

Total   14.580,00 € 

  

 

 

Taula 15 Despeses Salarials  
Font: Pròpia 
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Materials 

Materials Unitats Presentació Preu Quantitat Total 

Folis Una Paquet de 500 folis  3,75 €  1  3,75 €  
Material d'oficina Una Individual  -   €  1  27,66 €  
Tòner color Un Individual  115,33 €  3  345,99 €  
Tòner negre Una Individual  103,70 €  1  103,70 €  
Total          481,10 €  

Equipament 

Equip Preu Quantitat Import 

Ordinador portàtil
2
 1.099,00 € 1 1.099,00 € 

Impressora làser
3
 256,70 € 1 256,70 € 

Total   1.355,70 € 

Viatges 

Destí Número €/l l/km100 Km Pàrquing € 

ETSTEIB 8 1,10 € 6 34,3 -   €  36,22 €  
Catalonia BIO 1 1,10 € 6 28,7 4,30 €  8,09 €  
Draconis Pharma 1 1,10 € 6 33,5 -   €  4,42 €  
EUNCET 20 1,10 € 6 4,7 -   €  12,41 €  
Hidroquimia 1 1,10 € 6 4,9 -   €  0,65 €  
Leitat 1 1,10 € 6 4,9 -   €  0,65 €  
Readycell 1 1,10 € 6 28,7 -   €  3,79 €  
Lykera Biomed 1 1,10 € 6 33,5 -   €  4,42 €  
Provital 1 1,10 € 6 21,5 -   € 2,84 € 
Total            73,48 €  

                                                

 

 
1 Els preus dels materials han estat extrets de la web: www.bureau-vallee.es 
2 El preu de l’ordinador ha estat extret de la web d’Apple: www.apple.es 
3 El preu de la impressora ha estat extret de la web de HP: www.hp.com 
4 El cost de la benzina es aproximat al cost actual, així com el consum mitjà del cotxe. 

Taula 16 Despesa de materials 1 
Font: Pròpia 

Taula 17 Despeses d’equipament  
Font: Pròpia 

Taula 18 Despeses de viatges4  
Font: Pròpia 
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Altres Despeses 

Despesa Preu Quantitat Import 

Impressió + Enquadernació 5,00 € 2 10,00 € 
CD 5,51 € 4 22,04 € 
Total      32,04 €  

Amortitzacions 

Equip Valor inicial Depreciació mensual Total per 4 mesos 

Ordinador portàtil 1.099,00 € 45,79 €  183,17 €  
Impressora làser 256,70 € 10,70 €  42,78 €  
Total      225,95 €  

Les despeses directes ascendeixen a un total de 16.519,48 €. A la Taula 21  es pot veure el 
resum de les despeses. 

Despeses de personal  14.580,00 €  

Materials  481,10 €  

Equipament  1.355,70 €  

Viatges  73,48 €  

Altres despeses  32,04 €  

Amortitzacions  225,95 €  

Total   16.522,32 €  

Les despeses indirectes són el 30% del cost de les despeses directes, per tant el seu cost és 
de 4.956,70€.  

El cost total del projecte ascendeix a  21.479,02 €. A la Taula 22 es pot veure el cost total del 
projecte.  

Despeses 

Directes  16.522,32 €  
Indirectes  4.956,70 €  
Total  21.479,02 €  

Taula 19 Altres despeses  
Font: Pròpia 

Taula 20 Despeses d’amortitzacions  
Font: Pròpia 

Taula 21 Resum de les despeses directes  
Font: Pròpia 

Taula 22 Cost total del projecte  
Font: Pròpia 
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Conclusions 

Les conclusions arribades durant la realització d’aquest projecte són les que es s’expliquen 
en aquest capítol. 

La primera conclusió és que la biotecnologia no és una ciència nova però si que ho són les 
seves aplicacions, com avarca moltes àrees les empreses es classifiquen segons el color de 
la biotecnologia. El sector biotecnològic es troba en creixement i consolidant-se, tant a Europa 
com a Espanya i Catalunya, alhora que s’espera que sigui el motor de l’economia en els 
propers anys. A Catalunya, concretament, s’han comptabilitzat 228 empreses 
biotecnològiques, el 15% de les empreses de l’Estat. Pel que fa a la innovació, Espanya és 
considerat un innovador moderat, segons els indicadors de la Unió Europea. 

La biotecnologia té un impacte molt positiu sobre el medi ambient ja que ajuda a lluitar contra 
la degradació del medi ambient així com desastres ecològics, aquest no és l’únic efecte 
beneficiós de la biotecnologia ja que també té aplicacions en la millora dels cultius, en 
proporcionar nous medicaments entre altres. Concretament el 53% de les empreses 
catalanes que es dediquen a la biotecnologia treballen a l’àrea de la salut humana. 

L’última conclusió assolida és que les empreses biotecnològiques catalanes són empreses 
petites, tant en nombre de treballadors com en facturació, on el personal està altament 
qualificat. Aquestes empreses són molt innovadores ja que la majoria innoven com a mínim 
en dos tipus i les que no ho fan és per la falta de recursos econòmics i per haver innovat 
prèviament. Això també es veu reflectit en que la majoria de les empreses inverteix més del 
50% dels beneficis en innovació. Normalment, les innovacions les realitzen de forma interna 
tot i que també col·laboren amb altres institucions. Les empreses necessiten entre 18 i 36 
mesos per treure al mercat les seves innovacions. 
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