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1. CONTEXT 

Les dades del present capítol posen de manifest per al 2013 una situació desfavorable de l’R+D, atès que les 
despeses totals segueixen disminuint tot i que ho fan en menor mesura que l'any anterior. De totes formes, el 
personal ocupat en R+D presenta un lleuger increment. L'únic sector que mostra un punt d’inflexió, tant en des-
pesa executada com en personal en R+D, és el privat. La situació de la innovació és pitjor que la de l’R+D: dismi-
nueix la despesa a una taxa més negativa que la de l'any anterior i segueix disminuint el nombre d'empreses in-
novadores i el de patents. 

En l'àmbit de la UE, els consells europeus de març i de desembre de 2014 es fan ressò de la necessitat d'optimit-
zar el Programa marc Horitzó 2020, enguany el primer d'aplicació, així com el mecanisme "Connectar Europa", els 
fons estructurals i d'inversió, el Programa COSME i els instruments financers i de mercat, amb l'objectiu de donar 
suport a la competitivitat i accés de les pimes al finançament. Insten la Comissió i els estats membres a donar 
una major participació de la indústria, atesa la seva clara repercussió en la recerca i el desenvolupament, així 
com a assegurar el compromís de tots els actors socials amb el desenvolupament de solucions innovadores als 
principals reptes socials (vegeu la ressenya a la secció de normativa d'aquest capítol). 

Al juny de 2014 la Comissió emet una Comunicació en la qual s'explora de quina manera es pot aprofitar al mà-
xim el potencial de la investigació i la innovació com a motors de creixement renovat, particularment a través de 
l'augment de la qualitat de les inversions en el marc de les estratègies de consolidació fiscal. 

En l'àmbit de l'Estat espanyol, els pressupostos de l'Estat en R+D+I de l'any 2014 són els primers que enregistren 
un augment després de caure en els darrers quatre anys (2010-2013), però això no implica que augmenti la des-
pesa executada en R+D+I perquè més del 60% està destinat a préstecs i aquests no necessàriament acabaran 
convertint-se tots ells en inversió. 

El Programa nacional de reformes d'Espanya 2014 ha revisat, en la línia de l’Estratègia 2020, l'objectiu del 3% 
del PIB de la despesa en R+D fixat a l'Estratègia espanyola de ciència i tecnologia 2013-2020 i preveu per al 
2020 una inversió del 2%. L'Acord d'associació d'Espanya 2014-2020 confirma aquest objectiu i, a més, se'n 
planteja d'altres com són incrementar la participació del sector privat en la inversió en R+D fins arribar al 60% 
l'any 2020 i incrementar el percentatge d'empreses que realitzen innovacions tecnològiques fins al 25% l'any 
2020. 

A l'abril de 2014 s’aprova l'Avantprojecte de la nova llei de patents, els objectius de la qual són la simplificació de 
les concessions, la clarificació de processos i l'equiparació de les patents espanyoles a l'àmbit europeu (vegeu 
l'apartat de normativa d'aquest capítol). 

En l'àmbit de Catalunya, destaquem que al març de 2014 se signa l'Acord per al diàleg social permanent entre el 
Govern i els agents econòmics i socials amb l'objectiu de reactivar l'economia a Catalunya. Aquest Acord dóna 
continuïtat a l'Acord estratègic 2013-2016, de maig de 2013 i, entre d'altres mesures, aposta per la política in-
dustrial. Es considera necessari l'impuls de les indústries tractores juntament amb el col·lectiu de pimes per esta-
blir nous ponts d'innovació i internacionalització. Es considera que l'economia ha de sostenir-se en la diversitat 
dels seus sectors productius, tenint en compte especialment la indústria però sense oblidar-se del turisme i la lo-
gística. Es dóna èmfasi a una sèrie de característiques definitòries: la producció de béns i serveis s'ha d'enfocar al 
valor afegit, la competitivitat s'ha de basar en la innovació i la internacionalització, l'ocupació generada ha de ser 
digne i de qualitat, i ha d'haver un diàleg permanent entre les administracions públiques i els agents econòmics i 
socials en la formulació de les polítiques. 

A l'octubre de 2014, el Consell Assessor del Govern de Catalunya per a la Reactivació Econòmica i el Creixement 
(CAREC) publica un document en el qual afirma que el comportament i el rèdit de la innovació disruptiva o radical, 
la que dóna lloc a la creació d'un nou producte o servei, és un dels motors més poderosos per impulsar el creixe-
ment de les empreses i les nacions. El CAREC recomana canvis profunds en els sistemes de governança de les 
organitzacions públiques i privades, canvis en el marc legislatiu i en els sistemes de finançament i reemborsa-
ment de serveis públics. 

Al desembre de 2014 es publica la Guia de gestió de projectes Horizon 2020 amb l'objectiu d'aprofitar al màxim 
els fons europeus, tal com aconsella l'Estratègia d’especialització intel·ligent de Catalunya RIS3CAT, aprovada el 
febrer de l'any 2014, per impulsar la reactivació de l'activitat econòmica.  
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En l'apartat de Societat Digital, la situació és ben diferent de la que presenta la recerca i la innovació. Les dades 
mostren una activitat positiva en general i en molts aspectes millor que la de l'any anterior. L'edició anterior de la 
memòria mostrava bons resultats TIC en els serveis d'Internet utilitzats per motius particulars i empresarials rela-
cionats amb la participació a les xarxes socials, l'ús de tecnologies de banda ampla mòbil a tot tipus d'empreses i 
de fibra òptica a les empreses de 10 o més persones ocupades, en les empreses que interactuen amb l'Adminis-
tració pública, en l'ús particular d'Internet per cercar informació sobre educació i en l'augment del nombre d'em-
preses del sector TIC.  

En aquesta edició de la Memòria es repeteixen els bons resultats TIC en l'ús empresarial de les xarxes socials, en 
l'ús de tecnologies de banda ampla mòbil a les empreses (els telèfons intel·ligents, en particular, en el cas de les 
empreses de 10 o més persones ocupades), i en el nombre d'empreses del sector TIC. I, a diferència del que pas-
sava en l'anterior edició, els bons resultats també es manifesten en l'accés a Internet i la connexió a banda ampla 
de les llars, en l'ús regular d'Internet de les persones, en els serveis particulars d'Internet per cercar informació i 
consultar mitjans, en el percentatge d'empreses que utilitzen Internet per a formació i aprenentatge, en l'ús del 
comerç electrònic de les persones i de les empreses i en l'evolució de l'ocupació del sector TIC. 

Malgrat això, s’ha de dir que hi ha indicadors en els quals Catalunya (i Espanya) manifesten uns resultats inferiors 
als de la UE-28. Aquests indicadors són l’equipament de les llars pel que fa a l’accés a Internet i la connexió a 
banda ampla, l’ús de les pàgines web en relació amb les finalitats d’accés a catàlegs i realització de comandes, i 
els serveis d’Internet utilitzats per motius particulars per comprar i vendre béns i serveis i per motius empresarials 
per comprar-los. 

En l'àmbit de la UE, tant la normativa com les iniciatives públiques giren fonamentalment al voltant de la política i 
la governança d'Internet i de la consecució d'una xarxa única i no fragmentada. En el Consell de Ministres de Te-
lecomunicacions de novembre de 2014 els treballs se centren en la itinerància i la neutralitat de la xarxa. Pel que 
fa a la itinerància, els estats volen prevenir una situació en què els preus nacionals pugin per tal de compensar 
les pèrdues que puguin patir els operadors pels serveis d'itinerància. Pel que fa a la neutralitat a la xarxa, la majo-
ria dels estats membres assenyala la importància de disposar d'un accés obert i no discriminatori a Internet, així 
com de no posar obstacles a la innovació i a la inversió (vegeu la secció de normativa d'aquest capítol). 

També cal destacar l'aprovació del Reglament nº 910/2014 relatiu a la identificació electrònica i els serveis de 
confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior. El seu objectiu és el d'establir un marc jurídic 
que garanteixi el reconeixement transfronterer d'identitats electròniques, la interoperabilitat de la signatura elec-
trònica i altres serveis de confiança com els segells electrònics o els segells de temps, possibilitant i potenciant 
les comunicacions electròniques entre ciutadans, empreses i administracions públiques. 

Tanmateix, es ressalta la publicació de l'Informe de la Comissió al Parlament Europeu i al Consell relatiu a l'apli-
cació del Programa de política de l'espectre radioelèctric, que és la base de les comunicacions sense fil. L'Informe 
assenyala que la utilització de l'espectre de la manera més eficient possible en tot el mercat interior exigeix una 
coordinació internacional i europea. 

En l'àmbit estatal, l'Acord d'associació d'Espanya 2014-2020 preveu objectius en matèria TIC (d'acord amb els ob-
jectius de l'Agenda Digital per a Espanya i l'Agenda Digital per a Europa): 100% de població amb cobertura de més 
de 30 Mbps l'any 2020, 50% de llars que hagin contractat serveis de banda ampla amb velocitats superiors als 
100 Mbps l'any 2020, 75% de població de 16 a 74 anys que utilitza Internet almenys 1 cop per setmana en els 
darrers tres mesos l'any 2015, reduir el percentatge de persones de 16 a 74 anys que mai han accedit a Internet 
per sota del 15% l'any 2015, 33% de pimes que realitzen vendes en línia l'any 2015 i 50% de població entre 16 i 
74 anys que utilitzen serveis d'administració electrònica l'any 2015. 

En l'àmbit de Catalunya, el nombre de persones que utilitzen Internet se situa l'any 2014 en 4.381.232, el 6,3% 
superior al de l'any 2013, i passen de representar el 74,9% de la població entre 16 i 74 anys al 80,5%. Aquests 
resultats són bons si tenim en compte que, a nivell mundial, els internautes de les regions desenvolupades pas-
sen de representar el 75,7% de la població al 78,3%. De totes formes, el creixement del nombre d'internautes a 
nivell mundial, el 7,9%, que inclou no només les regions desenvolupades sinó les regions en desenvolupament, 
és superior al de Catalunya. 

Barcelona obté al març de 2014 la distinció de capital de la innovació europea. La Comissió Europa va valorar l'a-
posta de la ciutat per les noves tecnologies, i la dotació econòmica del premi es destinarà a les TIC, entre les 
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quals destaca una iniciativa Open Data que vol dotar l'Ajuntament de la capacitat d'adquirir i tractar dades del 
funcionament urbà de forma ràpida, eficient, eficaç i sostenible.1

Es publica l'Agenda Digital per a Catalunya 2020, que s'estructura en tres pilars bàsics: desenvolupament de pro-
jectes tractors amb capacitat per impulsar la col·laboració publicoprivada i la competitivitat empresarial, la im-
plantació d'un nou model de TIC per part de l'Administració pública que suposi una transformació dels paradig-
mes actuals cap a d'altres enfocats a l'eficiència i la innovació, i el desplegament d'infraestructures de telecomu-
nicacions que assegurin el servei bàsic en tot el territori, en combinació amb el desplegament de xarxes d'alta ca-
pacitat. Alguns objectius de l'agenda digital catalana són més exigents que els de l'agenda digital espanyola (i eu-
ropea) abans esmentats. Per exemple, 75% de llars que hagin contractat serveis de banda ampla amb velocitats 
superiors als 100 Mbps l'any 2020, 85% de població de 16 a 74 anys que utilitzin Internet almenys 1 cop per 
setmana en els darrers tres mesos l'any 2015, 60% de població de 16 a 74 anys que efectua compres en línia en 
els darrers 12 mesos l'any 2015 (50% a l'agenda espanyola i europea), i 40% de pimes que realitzin vendes en lí-
nia l'any 2015. 

 

En el Full d'indicadors número 91, de febrer de 2015, del CTESC es fa una anàlisi de la situació de Catalunya en 
relació amb els objectius de l'Agenda digital catalana i en relació amb les altres tres zones que configuren els 
Quatre Motors d'Europa. Els resultats mostren que Catalunya està en condició d'assolir la majoria dels objectius 
que té en compte l'Agenda europea, però que difícilment podrà assolir alguns de la pròpia agenda catalana com 
per exemple el referent a l'ús regular d'Internet, que és del 75,1% l'any 2014, i al percentatge de persones que 
compren per Internet en els darrers 12 mesos, que és del 45% l'any 2014.2

En l’edició 2014 del Mobile World Congress es van batre rècords d’assistència amb més de 80.000 assistents i 
de 1.700 empreses expositores. L’atenció del Congrés va estar centrada en els portables, el contingut dels telè-
fons intel·ligents, la realitat augmentada i els cotxes amb sensors de moviment per detectar vianants i obstacles. 

  

El Govern aprova l'Estratègia SmartCAT el 28 d'octubre de 2014, en la qual es desplegarà un programa que inte-
gri i coordini les iniciatives locals i supralocals, que aprofiti l'ús de la tecnologia i de la informació digital per inno-
var en els serveis públics, impulsar el creixement econòmic i promoure un societat més intel·ligent, sostenible i in-
tegradora. L’Estratègia preveu projectes en camps com ara l’educació, el turisme, el comerç o la salut, per opti-
mitzar la gestió escolar i educativa a través de les TIC, introduir noves modalitats de pagament en comerç elec-
trònic o nous sistemes de telemedicina i d’ús de la targeta sanitària al mòbil.3

L’Estratègia SmartCAT està alineada amb l’estratègia de la Comissió Europea “Europa 2020” i, al mateix temps, 
dóna resposta als objectius i les polítiques establertes a l’Agenda Digital per a Catalunya (idigital) i a l’Estratègia 
de recerca i innovació per a l’especialització Intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT). El Govern afirma que treballarà 
per fomentar el sector relacionat amb l’economia i la indústria de les dades en col·laboració amb tots els depar-
taments i entitats de l’Administració. També assegura que l’Estratègia SmartCAT està pensada per donar servei 
als ciutadans i que s’ha de desenvolupar amb la col·laboració del sector privat. 

 

En el darrer any s'han fet moltes jornades sobre el sector TIC i algunes parlen directament que anem cap a una 
nova indústria. El cert és que el sector TIC, tal com es mostra en la secció 3.7 d'aquest capítol, ha augmentat la 
seva ocupació en passar de 81.800 persones ocupades al quart trimestre de 2013 a 86.800 al tercer trimestre 
de 2014 i que el nombre d'empreses ha augmentat de 12.406 l'any 2013 a 12.898 l'any 2014. Alguns exemples 
en aquest sentit han estat la instal·lació d'IBM a Cerdanyola del seu centre d’informàtica en núvol o cloud compu-
ting  (març de 2014), la constitució de Parlem (octubre de 2014), la primera operadora de telefonia catalana de la 
qual s'espera que el 2015 comenci a fer contractacions, l'extensió dels centres d'impressió en 3D, etc. En alguna 
d’aquestes jornades es va preveure que l'any 2015 seria un any amb oportunitats professionals, però també s'a-
lertava de la pèrdua de confiança en la xarxa per la manca de seguretat. 

 

 

 

                                                           
1 El 9 de febrer de 2015 es va presentar a l'Auditori del Cibernàrium del Barcelona Growth Centre el Centre d'Excel·lència Big Data de Barcelo-
na. 
2 Indicadors socioeconòmics i laborals. CTESC. Consulta a http://www.ctesc.cat/indicadors/index.html. 
3 smartCATALONIA. Consulta a http://www.idigital.cat/documents/10501/569422/idigital-infografia_smartCAT.pdf.  

http://www.ctesc.cat/indicadors/index.html�
http://www.idigital.cat/documents/10501/569422/idigital-infografia_smartCAT.pdf�
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2. L’ESTAT DE L’R+D+I 

2.1. L’R+D+I A CATALUNYA 

Les despeses en R+D totals han disminuït a Catalunya i tots els sectors han executat menys despesa excepte el 
sector privat, que s’ha mantingut en un nivell similar al de l’any anterior. Les despeses d’innovació també han re-
trocedit. 

Pel que fa al personal ocupat en R+D, el total ha augmentat lleugerament perquè el creixement que ha experi-
mentat el sector privat ha compensat les disminucions del sector Administració pública i de l’ensenyament supe-
rior. 

2.1.1. DESPESES EN R+D+I 

Tal com ha succeït en els darrers anys, les despeses en R+D+I s’han reduït (0,11 punts percentuals) i al 2013 re-
presenten el 2,22% del PIB. El principal causant d’aquesta reducció ha estat la innovació, atès que les seves des-
peses (diferents de la despesa interna en R+D) retrocedeixen 0,10 punts percentuals i se situen en el 0,72% del 
PIB. Les despeses en R+D del sector privat i del sector públic es mantenen gairebé constants en el darrer any  i 
se situen, respectivament, en el 0,85% i el 0,65% del PIB. 

GRÀFIC II-1. Evolució de les despeses en recerca i desenvolupament per sector d’execució i de les despeses 
en innovació del sector privat (descomptant les de recerca i desenvolupament) en percentatge del PIB. Catalunya, 
2010-2013 

 
 
Unitats: percentatge del PIB. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE. 

2.1.2. DESPESES INTERNES I PERSONAL EN R+D 

Les despeses internes en R+D de Catalunya l’any 2013 són de 2.960,6 milions d’euros, l’1% inferiors a les de 
l’any 2012 i se situen a un nivell similar a les que hi havia l’any 2007. Han crescut lleugerament per sobre de les 
despeses en R+D del conjunt d’Espanya, atès que ha augmentat la seva participació del 22,3% al 22,8% entre els 
anys 2012 i 2013. Es constata, però, que el creixement d’aquestes despeses ha estat inferior al creixement del 
PIB corrent (0,5%). 

En canvi, el personal en R+D de Catalunya l’any 2013 ha augmentat lleument el 0,1% respecte de l’any 2012 i se 
situa en 44.506 persones. De totes maneres, és una evolució positiva, si tenim en compte que l’ocupació del con-
junt de l’economia (en termes de comptabilitat regional) ha disminuït el 2,8%. El personal en R+D de Catalunya ha 
passat de representar el 21,3% del conjunt de l’Estat l’any 2012 al 21,9% de l’any 2013. 
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TAULA II- 1 . Despeses internes i personal en R+D. Catalunya, 2010-2013 

Despeses internes en R+D 2010 2011 2012 2013 

Import 3.227,2 3.103,7 2.991,0 2.960,6 

Creixement -1,7 -3,8 -3,6 -1,0 

Pes a Espanya 22,1 21,9 22,3 22,8 

Personal en R+D 2010 2011 2012 2013 

Nombre 46.336 44.456 44.462 44.506 

Creixement -2,1 -4,1 0,0 0,1 

Pes a Espanya 20,9 20,7 21,3 21,9 
Unitats: despesa en milions d’euros corrents, personal en equivalència a jornada completa i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE. 

Les despeses internes en R+D representen a Catalunya l’1,50% del PIB l’any 2013, un nivell molt similar al de 
l’any 2012 (1,51%). El sector que executa més despesa és el privat (56,8%), seguit de l’ensenyament superior 
(23%) i de l’Administració pública (20,2%). Respecte de l’any 2012, el pes del sector privat augmenta 0,6 punts 
percentuals, mentre que el sector de l’Administració pública disminueix 0,3 punts percentuals i el sector de 
l’ensenyament superior disminueix 0,2 punts percentuals. 

A Espanya, les despeses internes en R+D se situen a l’1,24% del PIB l’any 2013, 0,03 punts percentuals menys 
que l’any 2012. A Espanya, el pes del sector privat i de l’Administració pública és inferior (3,6 i 1,4 punts percen-
tuals, respectivament) al que tenen a Catalunya, mentre que l’ensenyament superior té un pes considerablement 
superior (5 punts percentuals més). 

TAULA II- 2 . Despeses internes en R+D com a percentatge del PIB i distribució per sectors d’execució. Cata-
lunya i Espanya, 2013 

  Import % PIB % Sector privat % Administració pública % Ensenyament superior 

Catalunya 2.960,6 1,50 56,8 20,2 23,0 

Espanya 13.011,8 1,24 53,2 18,7 28,0 
Unitats: milions d’euros, percentatges sobre el PIB i de cada sector sobre l’import total. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE. 

Si tenim en compte ara la despesa interna per origen dels fons comprovem que el sector privat és el sector que 
més fons aporta al total (53,7%), seguit del sector públic (39,4%) i de l’estranger (6,9%). A Espanya, el pes del 
sector privat és inferior al de Catalunya, mentre que el pes del sector públic és superior i el pes de l’estranger és 
semblant.  A la zona euro i a la UE-28, el sector privat i l’estranger tenen un pes superior al que tenen a Catalu-
nya, mentre que el sector públic té un pes inferior. 

A totes les zones analitzades el pes del sector privat i de l’estranger augmenta en els darrers anys i disminueix el 
del sector públic (amb les excepcions del sector privat a la UE-28 l’any 2012 i de l’estranger a Espanya l’any 
2012). 

A Catalunya, el sector privat transfereix recursos a l’Administració pública per valor del 2,2% del total de les des-
peses internes en R+D i a l’ensenyament superior per valor de l’1,6%. La suma d’ambdues transferències dóna 
3,8 punts percentuals. No hi ha cap zona analitzada que superi Catalunya en el valor d’aquesta transferència con-
junta, però, en canvi, si tenim en compte els sectors de destí, comprovem que aquesta superioritat es dóna a 
causa de la transferència del sector privat a l’Administració pública. 

En el darrer any, Catalunya ha disminuït el pes de les transferències del sector privat a l’Administració pública 
(0,6 punts percentuals) i augmenta el pes de les transferències a l’ensenyament superior (0,1 punts percentuals). 
A Espanya disminueix el pes de les transferències del sector privat tant a l’Administració pública com a 
l’ensenyament superior, mentre que a les zones europees es mantenen en tots els casos (excepte en la transfe-
rència de recursos del sector privat a l’ensenyament superior en la UE-28). 
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TAULA II- 3 . Despesa interna en R+D per origen dels fons i sectors. Catalunya, Espanya, zona euro i UE-28, 
2010-2012 

2012 Sector privat Sector públic1 Estranger Total Administració pública2 Ensenyament superior3 

Catalunya 53,7 39,4 6,9 100,0 2,2 1,6 

Espanya 46,3 47,1 6,6 100,0 1,1 2,3 

Zona euro 57,9 34,3 7,8 100,0 1,3 2,0 

UE-28 56,5 33,7 9,8 100,0 1,2 2,5 

2011 Sector privat Sector públic1 Estranger Total Administració pública2 Ensenyament superior3 

Catalunya 53,5 40,0 6,5 100,0 2,8 1,5 

Espanya 44,9 48,5 6,7 100,0 1,5 2,5 

Zona euro  57,8 34,7 7,5 100,0 1,3 2,0 

UE-28 56,6 34,3 9,2 100,0 1,2 2,4 

2010 Sector privat Sector públic1 Estranger Total Administració pública2 Ensenyament superior3 

Catalunya 51,7 41,8 6,4 100,0 2,8 1,8 

Espanya 43,7 50,6 5,7 100,0 1,6 2,6 

Zona euro  56,6 36,2 7,3 100,0 1,3 - 

UE-28 55,4 35,7 8,9 100,0 1,2 2,5 
Unitats: percentatges. 
(1) Inclou l’Administració pública i l’Ensenyament superior. 
(2) Recursos del sector privat amb destinació a l’Administració pública. 
(3) Recursos del sector privat amb destinació a l’Ensenyament superior. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat i Eurostat. 

2.1.3. COMPARACIÓ INTERNACIONAL 

En els darrers anys, les despeses internes en R+D sobre el PIB s’han anat reduint des de l’1,59% de l’any 2010 
fins a l’1,50% de l’any 2013. Espanya presenta una intensitat de les despeses en R+D inferiors a les de Catalu-
nya i la seva evolució ha estat negativa. En canvi, les altres zones estudiades (Xina, UE-28, zona euro, EUA i Japó) 
mostren unes taxes superiors a les de Catalunya i una evolució positiva. En particular, la UE-28 passa d’unes 
despeses en R+D sobre el PIB de l’1,93% l’any 2010 al 2,02% l’any 2013. El Japó és el país que té la intensitat 
en R+D més elevada de les zones analitzades amb una taxa del 3,38% l’any 2011 (vegeu el gràfic “Despeses in-
ternes en R+D respecte del PIB. Comparació internacional, 2010-2013”). 

En referència al personal ocupat en R+D per 1.000 ocupats, Catalunya presenta el valor més elevat de les zones 
estudiades (Espanya, UE-28 i zona euro) amb un valor de 14,99 l’any 2013. Aquest indicador ja porta dos anys 
seguits evolucionant de forma positiva. Segueixen a Catalunya, la zona euro amb 13,97 persones ocupades en 
R+D per 1.000 ocupats, la UE-28 amb 12,55, i Espanya amb 11,86. (Vegeu el gràfic “Personal en R+D per 1.000 
ocupats. Comparació internacional, 2010-2013”). 
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GRÀFIC II-2. Despeses internes en R+D respecte del PIB. Comparació internacional, 2010-2013 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat i Eurostat. 

GRÀFIC II-3. Personal en R+D per 1.000 ocupats. Comparació internacional, 2010-2013 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE i Eurostat. 
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2.2. EL SECTOR PRIVAT 

2.2.1. L’R+D DEL SECTOR PRIVAT 

Es confirma el canvi de tendència del sector privat tant en termes de personal en R+D, que passa de créixer a 
l’1,4% l’any 2012 a l’1,8% l’any 2013, com en termes de despesa executada en R+D, que passa de davallar el 
3,4% l’any 2012 a mantenir-se l’any 2013. 

GRÀFIC II-4. Taxa de creixement de les despeses internes i del personal en R+D del sector privat. Catalunya, 
2010-2013 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE. 

 

Les despeses internes en R+D del sector privat se situen en 1.682,7 milions d’euros l’any 2013. La seva partici-
pació en les despeses de l’Estat ha augmentat lleugerament en passar del 23,6% al 24,3% entre els anys 2012 i 
2013. 

Pel que fa al personal ocupat en R+D del sector privat, aquest se situa en 20.989 persones. La seva participació 
en el conjunt d’Espanya també augmenta en passar del 23% al 23,6% entre els anys 2012 i 2013. Es constata 
que el pes dels investigadors en el total del personal en R+D ha tingut un lleugera disminució de 0,6 punts per-
centuals i que les dones milloren la seva presència en termes relatius tant en el total del personal en R+D (0,1 
punts percentuals) com en el col·lectiu de personal investigador (0,6 punts percentuals) (vegeu la taula “Despeses 
internes i personal en R+D del sector privat. Catalunya i Espanya, 2011-2013” de la pàgina següent). 
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TAULA II- 4 . Despeses internes i personal en R+D del sector privat. Catalunya i Espanya, 2011-2013 

2013 
Despeses internes 

Personal en R+D (EJC) 

Total Investigadors 

Import Pes Nombre % Dones % Total % Dones 

Catalunya 1.682,7 24,3 20.989 34,4 46,2 32,5 

Espanya 6.927,9 100,0 89.030 31,4 50,4 31,2 

2012 
Despeses internes 

Personal en R+D (EJC) 

Total Investigadors 

Import Pes Nombre % Dones % Total % Dones 

Catalunya 1.682,1 23,6 20.614 33,3 46,8 31,9 

Espanya 7.119,4 100,0 89.807 30,8 50,3 30,4 

2011 
Despeses internes 

Personal en R+D (EJC) 

Total Investigadors 

Import Pes Nombre % Dones % Total % Dones 

Catalunya 1.741,8 23,5 20.325 33,9 46,4 32,3 

Espanya 7.419,9 100,0 90.266 30,9 50,0 30,2 
Unitats: milions d’euros, nombre de persones i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE. 

2.2.2. COMPARACIÓ INTERNACIONAL 

La intensitat de les despeses en R+D del sector privat de Catalunya ha aturat el descens que havia patit en els 
darrers anys i l’any 2013 manté la taxa del 0,85%. Espanya presenta unes taxes inferiors a les de Catalunya i la 
seva evolució és de caiguda sense interrupció fins a situar-se en una taxa del 0,66% l’any 2013. 

GRÀFIC II-5. Despeses en R+D del sector privat respecte del PIB. Comparació internacional, 2010-2013 

 
Unitats: percentatges sobre el PIB. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE i Eurostat. 

Les altres zones analitzades presenten unes intensitats superiors a les de Catalunya i una evolució positiva per a 
tots els anys considerats. En particular, la UE-28 passa d’unes despeses en R+D sobre el PIB de l’1,21% a 
l’1,31% entre els anys 2010 i 2013. Japó és el país amb la intensitat en R+D del sector privat més elevada, amb 
una taxa del 2,65% l’any 2011. 
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2.2.3. LA INNOVACIÓ DE LES EMPRESES 

Les despeses en innovació tecnològica i el nombre d’empreses innovadores han tornat a reduir-se l’any 2013 i 
assoleixen les xifres més baixes des que hi ha estadístiques. 

2.2.3.1. INNOVACIÓ TECNOLÒGICA 

Les despeses en innovació tecnològica cauen per tercer any consecutiu (a una taxa del 6,5%) i se situen en 
3.095,2 milions d’euros l’any 2013, un import similar al que tenien l’any 2004 (3.073,7 milions d’euros). El pes a 
Espanya d’aquestes despeses retrocedeix del 24,7% al 23,4% entre els anys 2012 i 2013. 

TAULA II- 5 . Despesa en innovació tecnològica de les empreses. Catalunya, 2010-2013 

  2010 2011 2012 2013 

Import 3.642,2 3.407,5 3.312,0 3.095,2 

Creixement anual 4,2 -6,4 -2,8 -6,5 

Pes a Espanya 22,5 23,1 24,7 23,4 
Unitats: milions d’euros i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE. 

La intensitat en innovació tecnològica se situa en l’1,57 del PIB i assoleix la taxa més baixa des que hi ha estadís-
tiques (any 2000). La situació a Espanya és semblant a la de Catalunya, però la seva intensitat en innovació tec-
nològica és menor. 

GRÀFIC II-6. Intensitat en innovació tecnològica. Catalunya i Espanya, 2010-2013 

 
Unitats: percentatge de les despeses en innovació tecnològica sobre el PIB. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE. 

El nombre d’empreses que fan innovació tecnològica a Catalunya és de 3.551 l’any 2013, 608 empreses menys 
que l’any 2012. Si tenim en compte les empreses que tenen seu social a Catalunya, aquest nombre és de 3.396, 
555 empreses menys que l’any 2012. Representen el 12,9% i el 12,3%, respectivament, del nombre total de les 
empreses catalanes. També podem prendre en consideració les empreses que fan innovació tecnològica en el 
període i el seu nombre és de 4.057 l’any 2013, 358 empreses menys que l’any 2012. Aquest nombre represen-
ta el 13,9% del total de les empreses catalanes. Finalment, podem tenir en compte les empreses EIN; el seu 
nombre és de 4.703, 455 empreses menys que l’any 2012, la qual cosa representa el 16,1% de les empreses ca-
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talanes. En tots els casos, el nombre d’empreses que fan innovació tecnològica és el més baix des que hi ha es-
tadístiques (any 2002).4

En referència a les empreses que fan innovació tecnològica en el període constatem que la majoria segueix fent 
innovació de procés (73,6%), tot i que aquest percentatge perd importància al llarg de la sèrie analitzada i en el 
darrer any perd 4,2 punts percentuals. El 56,7% d’aquestes empreses fan innovació de producte, un percentatge 
que al contrari que l’anterior, té tendència a augmentar i guanya 5,7 punts percentuals en el darrer any. Les em-
preses que fan els dos tipus d’innovació es mantenen a l’entorn del 30% en el període analitzat. 

 

TAULA II- 6 . Empreses que fan innovació tecnològica segons el tipus d’innovació. Catalunya, 2010-2013 

Empreses innovadores a Catalunya1 2010 2011 2012 2013 2012-2013 

Nombre - 4.543 4.159 3.551 -608 

Percentatge sobre el total d'empreses (%) - 14,7 14,3 12,9 -1,4 

Empreses innovadores  
amb seu social a Catalunya1 

2010 2011 2012 2013 2012-2013 

Nombre 5.334 4.305 3.951 3.396 -555 

Percentatge sobre el total d'empreses (%) 16,6 13,9 13,6 12,3 -1,2 

Empreses innovadores en el període  
amb seu social a Catalunya2 

2008-2010 2009-2011 2010-2012 2011-2013 
2010-2012/ 
2011-2013 

Nombre 6.918 5.434 4.415 4.057 -358 

Percentatge sobre el total d'empreses (%) 19,3 16,4 14,4 13,9 -0,5 

Fan innovació de producte (%) 48,9 52,3 51,1 56,7 5,7 

Fan innovació de procés (%) 82,7 78,0 77,7 73,6 -4,2 

Fan els dos tipus d'innovació (%) 31,5 30,3 28,8 30,3 1,5 

Empreses EIN amb seu social a Catalunya3 2008-2010 2009-2011 2010-2012 2011-2013 
2010-2012/ 
2011-2013 

Nombre 7.441 6.062 5.158 4.703 -455 

Percentatge sobre el total d'empreses (%) 20,7 18,3 16,8 16,1 -0,7 
Unitats: nombre d’empreses i percentatges. Són empreses de 10 persones assalariades o més. 
(1) Són empreses que fan innovació tecnològica, és a dir, que fan un producte (bé o servei) nou o sensiblement millorat, que introdueixen en 
el mercat, o que apliquen un procés nou o sensiblement millorat durant l’any corresponent. 
(2) El període de referència inclou l’any corresponent i els dos anteriors. 
(3) Empreses innovadores en el període o amb innovacions en curs o sense èxit. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE. 

Entre els objectius de les innovacions tecnològiques de les empreses EIN destaquen, pel que fa a les innovacions 
de producte, la millora de la qualitat de béns i serveis i l’ampliació de la gamma de béns i serveis, i entre les inno-
vacions de procés, l’augment de la capacitat de producció o prestació de serveis. 

2.2.3.2. INNOVACIÓ NO TECNOLÒGICA 

El nombre d’empreses amb innovacions no tecnològiques baixa per segon període consecutiu i se situa en 6.580, 
738 empreses menys que en el període 2010-2012 anterior. La majoria d’empreses fan innovació de tipus orga-
nitzatiu (5.133), seguida de les empreses que en fan de tipus comercial (4.044). El nombre d’empreses que fan 
ambdós tipus d’innovació no tecnològica és de 2.597. En tots els casos es redueix el nombre d’empreses; la re-
ducció més acusada es dóna en el nombre d’empreses que fan innovació de tipus organitzatiu. 

Els objectius de les innovacions no tecnològiques són, pel que fa a les innovacions de tipus organitzatiu, la millora 
de la qualitat dels béns o serveis i la reducció del període de resposta a les necessitats del client, i entre les inno-
vacions de tipus comercial, l’augment o millora de la quota de mercat. 

                                                           
4 Vegeu el requadre d’Empreses que fan innovació tecnològica segons el tipus d’innovació a Catalunya (2002-2012) de l’anterior edició 
d’aquesta Memòria. 
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GRÀFIC II-7. Nombre d’empreses amb innovacions no tecnològiques segons tipus d’innovació. Catalunya, 
2009-2013 

 
Unitats: nombre d’empreses. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE. 

En resum, si descomptem les empreses que fan ambdós tipus d’innovació, tecnològica i no tecnològica, el nom-
bre d’empreses innovadores en el període ha passat de 8.952 a 8.206 entre els període 2010-2012 i 2011-
2013. El percentatge que aquest nombre representa sobre el total de les empreses catalanes també es redueix 
del 29,1% al 28,1%. Finalment, el nombre d’empreses que fan ambdós tipus d’innovació, tecnològica i no tecno-
lògica, disminueix de 2.781 a 2.431. 

2.2.3.3. SECTORS INTENSIUS EN TECNOLOGIA5

Les despeses internes en R+D dels sectors intensius en tecnologia disminueixen per quart any consecutiu i se si-
tuen en 1.182 milions d’euros. La disminució que pateixen en el darrer any 2013 és del 2%, una disminució supe-
rior a la de les despeses totals en R+D (1%). El pes d’aquestes despeses en el total se situa en el 39,9% i la seva 
participació en el total de les despeses en R+D de l’Estat es manté en el 25,9%. 

 

El personal ocupat en R+D retrocedeix l’any 2013 l’1,3% i se situa en 13.850 persones. Aquesta disminució con-
trasta amb el creixement positiu (0,1%) que experimenta el personal en R+D total de Catalunya. El pes del perso-
nal en R+D dels sectors intensius en tecnologia sobre el personal en R+D total de Catalunya se situa en el 31,1% 
i la seva participació en el total del personal en R+D de l’Estat es manté en el 24,6%. 

En canvi, les persones ocupades en aquests sectors intensius assoleixen un creixement destacable del 10,5% i se 
situen en 305.000 persones, amb la qual cosa es trenca una inèrcia prolongada de reducció de l’ocupació. Les 
manufactures de tecnologia alta (22%) i els serveis de tecnologia punta (13,8%) són els que més ocupació han 
generat en termes relatius, seguits de les manufactures de tecnologia mitjana alta (5,7%). El seu pes a Espanya 
ha passat del 23,5% al 25,5% entre els anys 2012 i 2013. Totes els sectors han augmentat aquest percentatge. 
També ha augmentat el pes de l’ocupació d’aquests sectors sobre l’ocupació total de Catalunya, que ha passat 
del 9,5%% al 10,3% entre els anys 2012 i 2013. 

 

                                                           
5 Sectors inclosos: Manufactures de tecnologia alta: productes farmacèutics, productes informàtics, electrònics i òptics i construcció aeronàu-
tica i espacial. Manufactures de tecnologia mitjana-alta: química, armes i municions, material i equip elèctric, maquinària, fabricació de vehi-
cles de motor, remolcs i semiremolcs, fabricació d’altre material de transport excepte construcció naval i aeronàutica i fabricació 
d’instruments i subministraments mèdics i odontològics. Serveis de tecnologia alta: activitats cinematogràfiques, de vídeo i de programes de 
televisió, gravació de so i edició musical, programació i emissió de ràdio i televisió, telecomunicacions i programació, consultoria i altres activi-
tats informàtiques i recerca i desenvolupament. 
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TAULA II- 7 . Principals magnituds dels sectors intensius en tecnologia. Catalunya, 2011-2013 

  2010 2011 2012 2013 2012-2013 

Despeses internes en R+D 1.295,9 1.251,0 1.206,6 1.182,0 -2,0 

Pes a Espanya 26,7 26,0 25,9 25,9 0,0 

Pes sobre l'R+D de Catalunya 40,2 40,3 40,3 39,9 -0,4 

Personal en R+D 14.488 13.767 14.028 13.850 -1,3 

Pes a Espanya 25,1 24,5 24,6 24,6 0,1 

Pes sobre el personal en R+D de Catalunya 31,3 31,0 31,6 31,1 -0,4 

Ocupació 317.000 302.900 275.900 305.000 10,5 

Manufactures de tecnologia alta 45.900 46.500 38.200 46.600 22,0 

Manufactures de tecnologia mitjana alta 176.800 156.300 150.100 158.700 5,7 

Serveis de tecnologia alta 94.300 100.100 87.600 99.700 13,8 

Pes a Espanya de l'ocupació 26,5 25,2 23,5 25,5 2,0 

Manufactures de tecnologia alta 32,2 32,7 28,3 31,6 3,3 

Manufactures de tecnologia mitjana alta 31,8 28,6 28,5 30,2 1,7 

Serveis de tecnologia alta 18,9 19,5 17,1 19,0 1,9 

Pes sobre l'ocupació de Catalunya 10,1 9,8 9,5 10,3 0,7 
Unitats: despeses internes en milions d’euros, productivitat en euros, nombre de persones i percentatges. 
Nota: les persones ocupades són totes aquelles persones més grans de 16 anys que durant la setmana de referència de l’Enquesta van tenir 
una ocupació per compte aliè, assalariada, o van exercir una activitat per compte propi, persones treballadores per compte propi. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE. 

Per estudiar la productivitat dels sectors intensius en tecnologia i la seva relació amb la productivitat mitjana de 
l’economia presentem la taula de la pàgina següent que porta el títol “Productivitat dels sectors intensius en tec-
nologia i del total de l’economia. Catalunya, 2008-2012”. S’ha elaborat amb la informació procedent dels Comp-
tes econòmics anuals que publica Idescat que, als efectes d’aquest estudi, proporcionen una desagregació de 
l’activitat econòmica per sectors suficient per identificar amb bastant precisió els sectors intensius en tecnologia. 
Malgrat això hi ha algunes faltes de correspondència que són les que s’expliquen a les notes de la taula. La pro-
ductivitat s’ha calculat com la relació entre el valor afegit a preus corrents i els llocs de treball equivalents a 
temps complet. 

Es comprova, per una banda, que la productivitat total mitjana de l’economia augmenta sense interrupció des de 
l’any 2008 fins a l’any 2012 de 55.406 euros fins a 61.457 euros. Per altra banda, es constata que la productivi-
tat dels sectors intensius en tecnologia és superior, independentment de la seva classificació, a la productivitat 
mitjana de l’economia. 

Les manufactures de tecnologia alta passen de tenir una productivitat de 156,6 l’any 2008 (la productivitat mit-
jana total de l’economia és igual a 100) a una de 161,8 l’any 2012, assolint un màxim l’any 2010 amb un valor 
de 180,8. Ens els darrers dos anys, la reducció d’aquest percentatge es produeix per una reducció del valor afegit 
superior a la reducció de l’ocupació. 

Les manufactures de tecnologia mitjana alta passen de tenir una productivitat de 107,0 l’any 2008 a una de 
119,6 l’any 2012. Van patir un fort retrocés l’any 2009 (94,6) que es va corregir en els dos anys següents fins ar-
ribar al seu valor màxim del període l’any 2011 (123,0). En el darrer any, la reducció del valor afegit supera la re-
ducció de l’ocupació que, en aquestes manufactures, es dóna des de l’any 2002. 

Els serveis de tecnologia alta o de punta redueixen la seva productivitat relativa entre els anys 2008 i 2012 des 
d’un valor de 147,6 a un de 129,8, pràcticament sense interrupció. En els darrers dos anys s’aconsegueix conso-
lidar un petit guany d’ocupació. 

Finalment, els sectors no intensius de tecnologia (la resta de sectors) mantenen estable la seva productivitat en 
relació amb la mitjana de l’economia en un valor lleugerament per sobre del 97% 
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TAULA II- 8 . Productivitat dels sectors intensius en tecnologia i del total de l’economia. Catalunya, 2008-
2012 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Total economia 55.406 57.571 58.452 59.548 61.547 

Manufactures de tecnologia alta 156,6 168,9 180,8 177,0 161,8 

Manufactures de tecnologia mitjana alta1 107,0 94,6 114,0 123,0 119,6 

Serveis de tecnologia alta o de punta2 147,6 138,5 142,7 135,1 129,8 

Resta de sectors3 97,6 98,4 97,2 97,0 97,4 
Unitats: productivitat total de l’economia en euros. La productivitat dels sectors intensius en tecnologia es dóna com a percentatge de la pro-
ductivitat total de l’economia. 
(1) Inclou la construcció aeronàutica i espaial i la seva maquinària, que és una manufactura de tecnologia alta, i la construcció naval, que no 
és un sector intensiu en tecnologia. 
(2) Inclou les activitats d’edició, que no són un sector intensiu en tecnologia. 
(3) Inclou la fabricació d’armes i municions, que és una manufactura de tecnologia mitjana alta. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Idescat. 

2.3. L’ADMINISTRACIÓ 

Les despeses internes en R+D de l’Administració pública cauen per tercer any consecutiu i se situen en 596,6 mi-
lions d’euros. En el darrer any disminueixen a una taxa del 2,9% sent el sector que presenta la reducció relativa 
més elevada. El seu pes sobre la despesa de l’Administració pública del conjunt d’Espanya passa del 24% al 
24,5% entre els anys 2012 i 2013. 

Pel que fa al personal en R+D, l’Administració pública disminueix per segon any consecutiu el seu nombre fins a 
situar-se en 9.468 persones, l’1,4% menys de l’any 2012. El seu pes a Espanya passa del 23% al 24,1%. La par-
ticipació del personal investigador en el personal ocupat en R+D disminueix 0,2 punts percentuals mentre que el 
pes de les dones en el personal total i en el col·lectiu del personal investigador, augmenta 0,2 i 0,4 punts percen-
tuals, respectivament. 

TAULA II- 9 . Despeses internes i personal en R+D de l’Administració pública. Catalunya i Espanya, 2011-
2013 

2013 
Despeses internes 

Personal en R+D (EJC) 

Total Investigador 

Import Pes Nombre % Dones % Total % Dones 

Catalunya 596,6 24,5 9.468 52,4 59,5 46,6 

Espanya 2.436,4 100,0 39.349 51,4 52,5 47,3 

2012 
Despeses internes 

Personal en R+D (EJC) 

Total Investigador 

Import Pes Nombre % Dones % Total % Dones 

Catalunya 614,3 24,0 9.606 52,2 59,3 46,2 

Espanya 2.556,6 100,0 41.787 51,2 52,3 46,8 

2011 
Despeses internes 

Personal en R+D (EJC) 

Total Investigador 

Import Pes Nombre % Dones % Total % Dones 

Catalunya 625,2 22,6 9.633 52,2 59,7 46,0 

Espanya 2.762,4 100,0 43.913 51,3 52,1 47,1 
Unitats: milions d’euros, nombre de persones i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE. 
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2.3.1. COMPARACIÓ INTERNACIONAL 

El pes de les despeses en R+D de l’Administració pública sobre el PIB disminueix lleugerament del 0,31% en què 
estava instal·lat en els darrers anys fins al 0,30% de l’any 2013. Només Xina i els EUA tenen unes taxes més ele-
vades que Catalunya (0,35% i 0,32%, respectivament) i també són bastant estables en el període estudiat. Per 
sota de Catalunya se situen la zona euro (0,28%), el Japó (0,28%), la UE-28 (0,25%) i Espanya (0,23%). En aques-
tes darreres zones també s’aprecia una certa estabilitat de la intensitat de les despeses en R+D de 
l’Administració pública amb l’excepció d’Espanya, que la redueix sense interrupció.  

GRÀFIC II-8. Despeses en R+D de l’Administració pública respecte del PIB. Comparació internacional, 2010-
2013 

 
Unitats: percentatges sobre el PIB. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE. 

2.3.2. FINANÇAMENT EN R+D+I DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

El finançament en R+D+I dels departaments de la Generalitat disminueix per tercer any consecutiu i se situa en 
688,3 milions d’euros l’any 2013, el 4,9% menys de l’any 2012 (35,3 milions d’euros menys). 

TAULA II- 10 . Finançament en R+D+I dels departaments de la Generalitat de Catalunya, 2012-2013 

  
2012 Distribució 2013 Distribució 

Creixement 

Absolut Relatiu 

Total Generalitat 723,6 100,0 688,3 100,0 -35,3 -4,9 

Parlament i organismes estatutaris 0,4 0,1 0,0 0,0 -0,4 -95,7 

Total departaments 723,1 99,9 688,2 100,0 -34,9 -4,8 

Economia i Coneixement 439,4 60,7 431,9 62,8 -7,5 -1,7 

Salut 198,5 27,4 191,9 27,9 -6,6 -3,3 

Agricultura,  Ramaderia, Pesca i Alimentació 33,9 4,7 23,2 3,4 -10,7 -31,6 

Empresa i Ocupació 29,2 4,0 22,3 3,2 -6,9 -23,8 

Territori i Sostenibilitat 5,2 0,7 6,6 1,0 1,4 26,8 

Interior 5,7 0,8 5,5 0,8 -0,1 -2,5 

Cultura 7,1 1,0 4,2 0,6 -2,9 -40,7 

Justícia 2,1 0,3 1,5 0,2 -0,6 -26,9 

0,35 0,35 0,35

0,32

0,30

0,320,31 0,31 0,31
0,30

0,27 0,27
0,28 0,28

0,29
0,28

0,25 0,25 0,25 0,250,26
0,24

0,23

2010 2011 2012 2013
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Governació i Relacions Institucionals 0,2 0,0 0,5 0,1 0,3 186,8 

Benestar Social i Família 0,4 0,1 0,3 0,0 -0,1 -30,4 

Presidència 1,3 0,2 0,2 0,0 -1,2 -87,9 

Ensenyament 0,2 0,0 0,1 0,0 -0,1 -33,2 
Unitats: milions d’euros i percentatges. 
Font: Secretaria d’Universitats i Recerca. 

Els departaments amb més finançament continuen sent els d’Economia i Coneixement (431,9 milions d’euros) i 
Salut (191,9 milions d’euros), de forma destacada, i Agricultura,  Ramaderia, Pesca i Alimentació (23,2 milions 
d’euros) i Empresa  i Ocupació 22,3 milions d’euros), a continuació. En magnituds absolutes, els departaments 
que més redueixen el seu pressupost són els d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (10,7 milions d’euros), 
Economia i Coneixement (7,5 milions d’euros), Empresa i Ocupació (6,9 milions d’euros) i Salut (6,6 milions 
d’euros). Els departaments que augmenten el seu pressupost són Territori i Sostenibilitat (1,4 milions d’euros) i 
Governació i Relacions Institucionals (0,3 milions d’euros). En magnituds relatives, els departament que més han 
reduït el seu pressupost són els de Presidència (87,9%), Cultura (40,7%), i Agricultura,  Ramaderia, Pesca i Ali-
mentació (31,6%). 

Les despeses en innovació (sense R+D) de la Generalitat de Catalunya disminueixen per tercer any consecutiu i 
se situen en 48,2 milions d’euros l’any 2013. Representen l’1,6% de les despeses en innovació totals. 

TAULA II- 11 . Despeses en innovació (sense R+D) de la Generalitat de Catalunya, 2010-2013 

  2010 2011 2012 2013 

Finançament en innovació de la Generalitat 162,5 111,3 64,9 48,2 

Percentatge sobre el finançament en R+D+I de la Generalitat 17,0% 13,4% 9,0% 7,0% 

Percentatge sobre la innovació  4,5% 3,3% 2,0% 1,6% 
Unitats: milions d’euros i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE i de la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya. 

2.3.3. FINANÇAMENT EN R+D DE L’ESTAT A CATALUNYA 

Les despeses en R+D de la Generalitat de Catalunya cauen per cinquè any consecutiu i se situen en 640 milions 
d’euros l’any 2013, un valor pròxim al que tenien l’any 2007 (662,7 milions d’euros). Passen de representar el 
22% al 21,6% de les despeses totals en R+D. 

Per la seva banda, el finançament de l’Estat cau per segon any consecutiu i se situa en 520 milions d’euros l’any 
2012. Representen el 17,4% de les despeses totals en R+D. 
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TAULA II- 12 . Evolució del finançament de la Generalitat de Catalunya en R+D i de l’Estat a Catalunya, 2010-
20131 

  2010 2011 2012 2013 

Finançament en RD de la Generalitat2 794,0 719,8 658,7 640,0 

Percentatge sobre l'R+D total  24,6% 23,2% 22,0% 21,6% 

Percentatge sobre el finançament en RD de la GC i de l'Estat 58,8% 58,0% 55,9% - 

Finançament en RD de l'Estat3 556,5 521,7 520,0 - 

Percentatge sobre l'R+D total  17,2% 16,8% 17,4% - 

Percentatge sobre el finançament en R+D de la GC i de l'Estat 41,2% 42,0% 44,1% - 
Unitats: milions d’euros i percentatges. 
(1) Les dades inclouen el sector de l’ensenyament superior (universitats) a més de les administracions públiques, atès que la taula d’origen de 
fons de l’Idescat agrega ambdós sectors en una sola dada. 
(2) Aquest import inclou no només el finançament de l’R+D per part de la GC a tots els sectors d’execució, sinó també una petita part que cor-
respon a la despesa en R+D executada internament per la pròpia Generalitat. 
(3) Dada aproximada per diferència. Inclou també el finançament de l’Administració local, però no afecta de forma rellevant els càlculs dels 
percentatges calculats. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE i de la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya. 

2.4. L’ENSENYAMENT SUPERIOR 

Les despeses internes en R+D de l’ensenyament superior han disminuït per tercer any consecutiu i s’han situat 
en 681,3 milions d’euros, l’1,9% menys que l’any 2012. El seu pes a Espanya s’ha mantingut constant en el 
18,7%.  

En referència al personal ocupat en R+D també s’ha reduït per tercer any consecutiu, i se situa en 14.049 perso-
nes, l’1,3% menys que l’any 2012. El seu pes a Espanya augmenta del 18,4% al 18,8% entre els anys 2012 i 
2013. El personal investigador ha augmentat la seva participació en el total del personal en R+D i el percentatge 
de les dones s’ha mantingut pràcticament estable tant sobre el total del personal ocupat en R+D com sobre el 
personal investigador. 

TAULA II- 13 . Despeses internes i personal en R+D de l’ensenyament superior. Catalunya i Espanya, 2011-
2013 

2013 
Despeses internes 

Personal en R+D (EJC) 

Total Investigador 

Import Pes Nombre % Dones % Total % Dones 

Catalunya 681,3 18,7 14.049 47,1 72,4 42,5 

Espanya 3.647,4 100,0 74.923 44,6 76,9 41,6 

2012 
Despeses internes 

Personal en R+D (EJC) 

Total Investigador 

Import Pes Nombre % Dones % Total % Dones 

Catalunya 694,6 18,7 14.241 47,2 71,5 42,5 

Espanya 3.715,6 100,0 77.238 44,9 77,4 41,6 

2011 
Despeses internes 

Personal en R+D (EJC) 

Total Investigador 

Import Pes Nombre % Dones % Total % Dones 

Catalunya 736,8 18,4 14.498 47,0 71,0 42,2 

Espanya 4.002,0 100,0 80.900 44,4 76,9 41,5 
Unitats: milions d’euros, nombre de persones i percentatges. 
Font: elaboració pròpia. 
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2.4.1. COMPARACIÓ INTERNACIONAL 

Les despeses en R+D del sector de l’ensenyament superior sobre el PIB de Catalunya s’han mantingut bastant 
estables en els darrers anys passant d’una taxa del 0,37% l’any 2010 a una del 0,35% l’any 2013. Les taxes i 
l’evolució que han seguit a Espanya ha estat pràcticament la mateixa que Catalunya.  

La UE-28 i la zona euro tenen les despeses en R+D del sector ensenyament superior més elevades de les zones 
estudiades. Al llarg del període analitzat s’han situat a l’entorn del 0,47%-0,46%. El Japó passa d’una taxa del 
0,42% al 0,45% entre els anys 2010 i 2011, mentre que els EUA passen d’una intensitat del 0,40% a una del 
0,39% entre els anys 2010 i 2012. 

Amb valors inferiors als de Catalunya se situa Xina, que manté la mateixa intensitat del 0,15% per a tot el període 
del que disposem de dades. 

GRÀFIC II-9. Despeses en R+D de l’ensenyament superior respecte del PIB. Comparació internacional, 2010-
2013 

 
Unitats: percentatges sobre el PIB. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE i Eurostat. 

2.4.2. PRODUCCIÓ CIENTÍFICA A CATALUNYA 

L’empresa que publica les dades de producció científica d’àmbit mundial, Scimago Lab, ha introduït novetats en 
aquesta darrera edició. En primer lloc, ha ampliat el nombre d’institucions de la llista, que ara arriba a 4.487. En 
segon lloc, ha canviat la forma de presentar la informació referida a les variables que analitza. Nosaltres hem se-
leccionat les de producció (output), excel·lència i col·laboració internacional. La mesura de què disposem per a 
cadascuna de les variables és el tant per cent que cada institució representa respecte de la institució mundial 
que està en primera posició de cada variable. 

Hi ha 57 institucions catalanes en el rànquing de Scimago, 9 de les quals pertanyen al sector d’ensenyament su-
perior, 24 al sector de salut i 24 al sector de govern. En termes de producció, les institucions que lideren la classi-
ficació són la Universitat de Barcelona (posició 154 en el rànquing mundial), la Universitat Autònoma de Barcelo-
na (197), i la Universitat Politècnica de Catalunya (270). En termes d’excel·lència, les institucions capdavanteres 
són l’Institut Català d’Investigació Química (posició 38 en el rànquing mundial), el Centre de Recerca en Epidemio-
logia Ambiental (47) i l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (56). Finalment, en termes de col·laboració internaci-
onal, les institucions amb millors resultats són l’Institut de Física d’Altes Energies (posició 53 en el rànquing mun-
dial), l’Institut de Ciències de l’Espai del CSIC (75) i l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (134). 

Es destaca la rellevància del sector sanitari en la producció científica i la seva qualitat. 
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TAULA II- 14 . Producció científica de les institucions catalanes, 2014 

Rànquing Institució 2013-14 Sector Output Rànq. Excel·lència Rànq. Col·laboració 
Internacional 

154 Universitat de Barcelona 12 Ens. sup. 8.22 1.271 33.19 919 47.75 

197 Universitat Autònoma de Barcelona 18 Ens. sup. 7.11 1.432 31.63 1.212 43.69 

270 Universitat Politècnica de Catalunya -2 Ens. sup. 5.79 2.003 26.26 1.049 45.73 

568 Hospital Clínic i Provincial de        
Barcelona -11 Salut 3.08 567 42.13 1.785 36.88 

835 Universitat Pompeu Fabra 60 Ens. sup. 2.05 754 38.83 740 51.07 

866 Universitat Rovira i Virgili 2 Ens. sup. 1.99 1.289 32.96 1.508 40.05 

897 Institució Catalana de Recerca i     
Estudis Avançats 37 Govern 1.92 79 62.55 288 66.23 

968 Hospital Universitari Vall d'Hebron 0 Salut 1.75 1.561 30.27 2.648 27.74 

1.101 Institut d'Investigacions Biomèdi-
ques August Pi i Sunyer 86 Salut 1.52 364 46.52 1.158 44.34 

1.205 Universitat de Girona 64 Ens. sup. 1.38 1.469 31.25 1.301 42.63 

1.393 Hospital de la Santa Creu i Sant Pau -70 Salut 1.17 1.397 31.97 2.565 28.51 

1.520 Hospital del Mar -40 Salut 1.05 903 36.99 2.042 34.26 

1.564 Hospital Universitari de Bellvitge 27 Salut 1.01 1.583 30.04 3.340 20.77 

1.667 Universitat de Lleida 44 Ens. sup. 0.94 1.765 28.38 2.171 32.93 

1.703 Hospital Universitari Germans Trias i 
Pujol -15 Salut 0.91 1.481 31.15 2.920 25.18 

1.803 Institut Hospital del Mar                
d'Investigacions Mèdiques 11 Salut 0.85 227 51.66 696 52,09 

2.019 Institut d'Investigació Biomèdica de 
Bellvitge 343 Salut 0.74 501 43.39 1.327 42.28 

2.043 Institut de Recerca i Tecnologia   
Agroalimentàries Barcelona 89 Govern 0.73 1.051 35.39 1.261 43.09 

2.411 Institut d'Estudis Espacials de        
Catalunya 221 Govern 0.59 429 44.86 134 76.26 

2.713 Centre Mediterrani d'Investigacions 
Marines i Ambientals (CSIC) -74 Govern 0.51 641 40.76 354 63.03 

2.734 Institut de Ciències Fotòniques 9 Govern 0.50 164 54.51 274 66.90 

2.750 Institut de Ciència de Materials de 
Barcelona (CSIC) -113 Govern 0.50 1.265 33.29 346 63.62 

2.780 Institut Català d'Oncologia, Hospita-
let de Llobregat -66 Salut 0.49 216 52.12 437 60.12 

2.959 Institut de Ciències del Mar  -61 Govern 0.44 630 40.89 347 63.62 

3.054 Corporació Sanitària Parc Taulí -45 Salut 0.43 1.972 26.59 3.771 16.69 
Unitats: les dades d’output, excel·lència i col·laboració internacional són tants per cent respecte de la institució mundial amb els valors màxims 
de cada variable. 
Font: Scimago Institutions Rankings. 
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TAULA II- 14 . Producció científica de les institucions catalanes, 2014 (Continuació) 

Rànquing Institució 2013-14 Sector Output Rànq. Excel·lència Rànq. Col·laboració 
Internacional 

3.076 Hospital de Sant Joan de Déu 
d’Esplugues de Llobregat -186 Salut 0.42 2.260 23.95 2.302 31.26 

3.151 Universitat Ramon Llull 33 Ens. sup. 0.41 2.109 25.31 1.955 35.10 

3.168 Institut de Química Avançada de    
Catalunya -303 Govern 0.41 1.566 30.19 1.171 44.20 

3.202 Institut de Ciències de l'Espai (CSIC) 90 Govern 0.40 177 54.14 75 83.35 

3.204 Institut de Recerca Biomèdica Barce-
lona -54 Salut 0.40 988 35.98 732 51.21 

3.228 Institut de Diagnosi Ambiental i      
Estudis de l'Aigua 621 Govern 0.39 173 54.26 620 54.25 

3.254 Centro de Regulación Genómica 77 Salut 0.39 110 59.66 296 65.90 

3.331 Institut de Física d'Altes Energies 210 Govern 0.37 67 63.66 53 85.89 

3.422 Centre Tecnològic de                        
Telecomunicacions de Catalunya 163 Govern 0.36 1.362 32.30 848 48.97 

3.469 Institut de Microelectrònica de      
Barcelona 83 Govern 0.35 1.035 35.60 421 60.92 

3.488 Institut Mediterrani d'Estudis     
Avançats (CSIC) -22 Govern 0.35 1.022 35.68 372 62.68 

3.548 Barcelona Supercomputing Center 133 Govern 0.34 298 48.45 655 53.20 

3.717 Institut Català de Nanotecnologia 265 Govern 0.31 84 62.36 286 66.38 

3.728 Universitat Oberta de Catalunya 268 Ens. sup. 0.31 2.862 19.46 2.468 29.59 

3.735 Institut Català d'Investigació Química -105 Govern 0.31 38 68.81 1.398 41.35 

3.773 Hospital Universitari de Girona        
Dr. Josep Trueta -30 Salut 0.30 966 36.17 2.795 26.43 

3.955 Centre d'Estudis Avançats de Blanes 
(CSIC) 38 Govern 0.28 745 38.98 420 60.95 

3.991 Institut Català de la Salut Barcelona -159 Salut 0.27 3.414 15.13 4.311 11.34 

4.252 Hospital Universitari de Tarragona 
Joan XXIII - Salut 0.24 2.063 25.71 3.394 20.20 

4.309 Hospital Mútua de Terrassa 21 Salut 0.24 1.687 29.05 3.608 18.29 

4.337 Centre de Recerca en Epidemiologia 
Ambiental 94 Salut 0.23 47 67.11 168 73.01 

4.340 Institut d'Investigació Sanitària       
Pere Virgili 278 Salut 0.23 1.189 34.07 2.810 26.29 

4.352 Institut de Bioenginyeria de            
Catalunya 107 Govern 0.23 721 39.21 1.032 46.08 

4.385 Centre d'Investigació en Nanociència 
i Nanotecnologia (CSIC) 150 Govern 0.23 75 62.66 268 67.32 

Unitats: les dades d’output, excel·lència i col·laboració internacional són tants per cent respecte de la institució mundial amb els valors màxims 
de cada variable. 
Font: Scimago Institutions Rankings. 
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TAULA II- 14 . Producció científica de les institucions catalanes, 2014. (CONTINUACIÓ) 

Rànquing Institució 2013-14 Sector Output Rànq. Excel·lència Rànq. Col·laboració 
Internacional 

4.461 Centre de Recerca Ecològica i       
Aplicacions Forestals - Govern 0.21 374 46.18 675 52.75 

4.670 Centro de Investigación en Salud    
Internacional de Barcelona -32 Salut 0.18 808 38.10 172 72.81 

4.703 Institut de Recerca Hospital          
Universitari Vall d'Hebron -41 Salut 0.18 673 40.11 2.195 32.60 

4.739 Xarxa de Referència en Tecnologia 
dels Aliments - Govern 0.17 1.208 33.90 3.154 22.78 

4.754 Institut Català de Recerca de l'Aigua - Govern 0.16 56 64.92 916 47.78 

4.801 
Fundació Privada Institut d'Investi-
gació Biomèdica de Girona Dr. Josep 
Trueta  

- Salut 0.14 229 51.59 2.858 25.76 

4.804 Institut de Biologia Evolutiva (CSIC) - Govern 0.14 312 47.75 148 74.29 

4.840 Institut d'Investigació Biomèdic Sant 
Pau - Salut 0.10 1.835 27.86 2.623 28.00 

Unitats: les dades d’output, excel·lència i col·laboració internacional són tants per cent respecte de la institució mundial amb els valors màxims 
de cada variable. 
Font: Scimago Institutions Rankings. 

2.5. PATENTS 

2.5.1. PATENTS PRESENTADES A L’OFICINA ESPANYOLA DE PATENTS I MARQUES 
(OEPM) 

Les sol·licituds catalanes de patents presentades a l’OEPM han disminuït per sisè any consecutiu i se situen en 
515 l’any 2014. Les sol·licituds totals a l’OEPM han seguit la mateixa evolució i són de 3.031 l’any 2014. El pes 
de les sol·licituds catalanes sobre el total ha baixat del 17,7% al 17% entre els anys 2013 i 2014 (vegeu el gràfic  
“Sol·licituds de patents presentades a l’OEPM per origen, 2010-2014” de la pàgina següent). 

Referent a la naturalesa del sol·licitant, constatem que la majoria de patents estan sol·licitades per empreses 
(266 l’any 2013); segueixen els particulars (223), les universitats (55) i els organismes públics (12). Entre els 
anys 2012 i 2013, la disminució total de 27 sol·licituds catalanes a l’OEPM s’explica per la disminució de 19 
sol·licituds de les universitats i de 12 de les empreses, mentre que els organismes públics no han variat el nom-
bre i els particulars, en canvi, han augmentat en 4 el seu nombre de sol·licituds (vegeu el gràfic “Sol·licituds de pa-
tents presentades a l’OEPM segons la naturalesa del sol·licitant. Catalunya, 2012-2013”). 

En relació amb els sectors tècnics a què es refereixen les patents, disposem de la informació de les concessions 
en els anys 2012 i 2013. El sector que més concessions té és el d’enginyeria mecànica (170 l’any 2013), seguit 
d’altres camps (104), el químic (102), els instruments (84) i l’enginyeria elèctrica (56). Entre els anys 2012 i 
2013 han augmentat en 3 les concessions totals. Els sectors que més han augmentat són els instruments (8), 
seguit de l’enginyeria mecànica (4) i l’enginyeria elèctrica (4) mentre que la resta de sectors han disminuït el 
nombre de concessions: el químic, 9 i els altres camps, 4 (vegeu el gràfic “Concessions de patents publicades per 
sector tècnics. Catalunya, 2012-2013”). 
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GRÀFIC II-10. Sol·licituds de patents presentades a l’OEPM per origen, 2010-2014 

 
Unitats: nombre de sol·licituds. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’OEPM. 

GRÀFIC II-11. Sol·licituds de patents presentades a l’OEPM segons la naturalesa del sol·licitant. Catalunya, 
2012-2013 

 
Unitats: nombre de sol·licituds. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’OEPM. 
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GRÀFIC II-12. Concessions de patents publicades per sectors tècnics. Catalunya, 2012-2013 

 
Unitats: nombre de concessions. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’OEPM. 

2.5.2. PATENTS PRESENTADES A L’OFICINA EUROPEA DE PATENTS (OEP) 

Les aplicacions catalanes de patents europees han disminuït per segon any consecutiu i se situen en 487 l’any 
2014. Les aplicacions espanyoles també han seguit la mateixa evolució. El seu nombre és de 1.450 l’any 2014. 
En canvi, les aplicacions de la UE-28 no han deixat de créixer en els darrers anys i se situen en 67.059 l’any 
2014. L’indicador del nombre de patents europees per milió d’habitants se situa en 65,7. El valor d’aquest indi-
cador a Espanya és de 31,2, mentre que a la UE-28 és de 132,3. 

 

TAULA II- 15 . Aplicacions de patents europees a l’OEP. Catalunya, Espanya i UE-28, 2010-2013 

Nombre 2011 2012 2013 2014 

Catalunya 500 538 533 487 

Espanya 1.412 1.548 1.504 1.450 

UE-28 64.390 65.116 65.558 67.059 

Per milió d'habitants 2011 2012 2013 2014 

Catalunya 66,7 71,6 71,2 65,7 

Espanya 30,3 33,1 32,2 31,2 

UE-28 127,5 128,7 129,3 132,3 
Unitats: nombre d’aplicacions. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Idescat i l’EPO. 

2.6. BALANÇA TECNOLÒGICA AMB L’ESTRANGER 

Les exportacions de productes industrials a Catalunya continuen creixent per cinquè any consecutiu i l’any 2014 
ho fan al 2,2% i se situen en 58.874 milions d’euros. Les que més han crescut han estat les de contingut tecno-
lògic baix (18,3%), seguides de les de contingut tecnològic alt (5,2%) i les de contingut tecnològic mitjà alt (1,4%). 
Les de contingut tecnològic mitjà baix han disminuït el 0,1%. El pes de les exportacions catalanes sobre les espa-
nyoles augmenta del 27% al 28,2% entre els anys 2013 i 2014. 
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GRÀFIC II-13. Exportacions de productes industrials per contingut tecnològic. Catalunya, 2010-2014 

 
Unitats: milions d’euros. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

Les importacions industrials han augmentat l’any 2014 després de dos anys seguits de disminució. Han crescut a 
una taxa del 7,2% i se situen en 62.538 milions d’euros. Les importacions que més han crescut han estat les de 
contingut tecnològic baix (9,4%), seguides de les de contingut tecnològic alt (8,6%), les de contingut tecnològic 
mitjà alt (7,1%) i les de contingut tecnològic mitjà baix (3,3%). El pes de les importacions catalanes sobre les es-
panyoles es manté pràcticament inalterat en passar del 31% al 31,1% entre els anys 2013 i 2014. 

GRÀFIC II-14. Importacions de productes industrials per contingut tecnològic. Catalunya, 2010-2014 

 
Unitats: milions d’euros. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

Atesa l’evolució de les exportacions i de les importacions, el saldo comercial de productes industrials de Catalu-
nya amb l’estranger empitjora en passar de -2.766 milions d’euros l’any 2013 a -3.664 milions d’euros l’any 
2014. Segons el contingut tecnològic, els productes de contingut tecnològic mitjà alt són els que més han empit-
jorat el saldo (-1.509 milions d’euros), seguits dels productes de nivell tecnològic alt (-332 milions d’euros) i dels 
productes de nivell tecnològic mitjà baix (-328 milions d’euros). En canvi, els productes de nivell tecnològic baix 
han millorat el seu saldo en 1.271 milions d’euros.  
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En termes de PIB, el saldo de productes industrials de Catalunya ha passat del -1,4% al -1,8% entre els anys 
2013 i 2014. 

GRÀFIC II-15. Saldo comercial de productes industrials segons el contingut tecnològic. Catalunya, 2010-2014 

 
Unitats: milions d’euros. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 
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3. SOCIETAT DIGITAL 

3.1. EQUIPAMENT TIC A LES LLARS 

L’equipament TIC de les llars catalanes està liderat pel telèfon mòbil (97,1%), seguit del telèfon fix (82,1%), 
l’ordinador (78,7%), l’accés a Internet (77,6%), la connexió a la banda ampla (76,4%) i el llibre electrònic (19%).6

L’equipament TIC de les llars catalanes supera el de les llars del conjunt de l’Estat excepte en la presència del lli-
bre electrònic (19% contra 20%). La dinàmica de creixement de l’equipament TIC a les llars espanyoles és sem-
blant a la de les llars catalanes excepte en l’increment dels ordinadors, que a Catalunya augmenten 4 punts per-
centuals mentre que a Espanya tan sols augmenten 1,5. 

 
Tots els equipaments analitzats han tingut una evolució positiva en el darrer any, sent l’accés a Internet i la con-
nexió a banda ampla els que més han crescut amb creixements que superen els 5 punts percentuals en termes 
interanuals. 

A la UE-28 i a la zona euro només hem pogut analitzar l’accés a Internet i la connexió a banda ampla, i es pot 
comprovar que aquest equipament té una presència a Catalunya inferior al que té en aquestes zones europees, 
malgrat que s’hi aproxima. 

TAULA II- 16 . Equipaments de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars. Catalunya, Espanya, UE-
28 i zona euro, 2012-2014 

CATALUNYA 2012 2013 2014 2013-2014 

Ordinador 75,2 74,7 78,7 4,0 

Llibre electrònic - 14,6 19,0 4,4 

Telèfon fix 82,1 82,0 82,1 0,1 

Telèfon mòbil 96,6 96,1 97,1 1,0 

Accés a Internet 70,3 72,1 77,6 5,5 

Connexió a banda ampla 69,3 70,8 76,4 5,6 

ESPANYA 2012 2013 2014 2013-2014 

Ordinador 72,6 73,3 74,8 1,5 

Llibre electrònic - 14,4 20,0 5,6 

Telèfon fix 79,2 77,9 78,2 0,3 

Telèfon mòbil 95,6 96,1 96,4 0,3 

Accés a Internet 66,6 69,7 74,4 4,7 

Connexió a banda ampla 65,5 68,8 73,0 4,2 

UE-28 2012 2013 2014 2013-2014 

Accés a Internet 76,0 79,0 81,0 2,0 

Connexió a banda ampla 72,0 76,0 78,0 2,0 

Eurozona 2012 2013 2014 2013-2014 

Accés a Internet 76,0 79,0 81,0 2,0 

Connexió a banda ampla 72,0 76,0 79,0 3,0 
Unitats: percentatge de llars amb almenys un membre entre 16 i 74 anys. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE i Eurostat. 

                                                           
6 L’INE ha deixat de donar informació de l’equipament de les llars en ordinadors segons tipologia (sobretaula, portàtil i tauleta tàctil). Aquesta 
informació està disponible en la darrera edició d’aquesta Memòria. 
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3.2. ACCÉS I ÚS D’INTERNET DE LA CIUTADANIA 

Les persones que utilitzen Internet almenys un cop per setmana en els darrers tres mesos han crescut el 7,1% 
l’any 2014 i s’han situat en 4.087.336, el 16,7% del total de l’Estat. En relació amb el total de persones entre 16 
i 74 anys, aquest col·lectiu representa el 75,1%, 5,8 punts percentuals més que l’any 2013. A Espanya aquest 
percentatge és lleugerament inferior (71,2%) i creix a una taxa semblant (5,3 punts percentuals), mentre que a la 
UE-28, aquesta participació és semblant (75%) i creix a una taxa inferior (3%). 

GRÀFIC II-16. Persones que han utilitzat Internet almenys un cop per setmana en els darrers tres mesos. Cata-
lunya, Espanya i UE-28, 2012-2014 

 
Unitats: percentatge sobre el total de persones entre 16 i 74 anys. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE. 

El perfil d’aquestes persones s’analitza tot seguit per gènere, edat i hàbitat: 

• El 77,6% dels homes es connecten a Internet, mentre que ho fa el 72,6% de les dones. 

• El tram d’edat que més es connecta a Internet és el més jove, el de 16 a 24 anys (97,6%), i aquesta in-
tensitat es va reduint a mesura que va augmentant l’edat. El tram de més edat, el de 65 a 74 anys, té 
una taxa de connexió a Internet del 33%. Respecte de l’any anterior, destaca el creixement de 16,5 punts 
percentuals del tram de 45 a 54 anys. 

• Els municipis de 10.000 a 20.000 habitants tenen més internautes que la resta de municipis, en termes 
relatius (81,9%). Els municipis més grans, els de més de 50.000 habitants, tenen unes taxes de connexió 
lleugerament superiors, mentre que els municipis de menys de 10.000 habitants (68,8%) i els de 20.000 
a 50.000 habitants (69,6%) tenen les taxes de connexió més baixes. Respecte de l’any anterior, destaca 
el creixement de 16,7 punts percentuals de la connexió a Internet dels municipis de 50.000 a 100.000 
habitants. 

A continuació es comparen els resultats del perfil de les persones que utilitzen Internet a Catalunya amb el perfil 
d’aquestes persones a Espanya i a la UE-28: 

• A Espanya, el perfil de les persones que es connecten a Internet és semblant al de Catalunya en termes 
de gènere i edat, i totes les quotes de connexió són inferiors al conjunt de l’Estat excepte en la taxa de 
connexió de 25 a 34 anys. Sobresurten les elevades diferències, a favor de Catalunya, en els trams 
d’edat superior als 45 anys. En referència a l’hàbitat, es constata que en el conjunt d’Espanya els muni-
cipis amb una taxa de connexió més elevada són els de dimensió més gran. 

• A la UE-28, el perfil de les persones que es connecten a Internet també és semblant al de Catalunya en 
termes de gènere i edat. Les taxes de connexió per gènere són lleugerament superiors a Catalunya, pràc-
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ticament iguals, mentre que les diferències principals es troben en les taxes de connexió per trams 
d’edat. Respecte de l’edat, Catalunya només supera la UE-28 en les taxes de connexió del tram d’edat 
més jove (2,6 punts percentuals més) i en el de 45 a 54 anys (6,5 punts percentuals). 

TAULA II- 17 . Perfil de les persones que han utilitzat Internet almenys un cop per setmana en els darrers tres 
mesos. Catalunya, Espanya i UE-28, 2014 

  Catalunya Espanya UE-28 

TOTAL 75,1 71,2 75,0 

Dones 72,6 69,0 72,0 

Homes 77,6 73,4 77,0 

EDAT Catalunya Espanya UE-28 

De 16 a 24 anys 97,6 96,2 95,0 

De 25 a 34 anys 84,9 89,9 91,0 

De 35 a 44 anys 84,3 84,2 85,0 

De 45 a 54 anys 81,5 70,6 75,0 

De 55 a 64 anys 57,8 50,1 59,0 

De 65 a 74 anys 33,0 22,8 38,0 

HÀBITAT Catalunya Espanya UE-28 

Més de 100.000 habitants i capitals de província 77,6 75,3 - 

De 50.000 a 100.000 habitants 78,7 74,6 - 

De 20.000 a 50.000 habitants 69,6 68,9 - 

De 10.000 a 20.000 habitants 81,9 70,1 - 

Menys de 10.000 habitants 68,8 64,1 - 
Unitats: percentatge sobre el total de persones de cada categoria. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE i Eurostat. 

Si ara tenim en compte les persones que han utilitzat Internet en els darrers tres mesos, aquest col·lectiu s’amplia 
a 4.381.232 persones, el 6,3% superior al de l’any 2013 i el 16,7% del col·lectiu recíproc en l’àmbit estatal. 

El servei d’Internet que més utilitzen els internautes és el correu electrònic (88,2%), seguit de la cerca 
d’informació (85,1%), la consulta de mitjans de comunicació (70,8%), la banca (55,5%) i els viatges (53,5%). En 
relació amb Espanya, destaca una participació superior dels mitjans (77,6%) i una participació inferior del correu 
electrònic (84%). En relació amb la UE-28, les participacions estan bastant pròximes. 

TAULA II- 18 . Serveis d’Internet utilitzats en els darrers tres mesos per motius particulars. Catalunya, Espanya i 
UE-28, 2014 

  
Correu elec-

trònic Informació Mitjans Banca Viatges 

Catalunya 88,2 85,1 70,8 55,5 53,5 

Espanya 84,0 86,1 77,6 49,1 53,0 

UE-28 87,0 - 67,0 57,0 50,0 
Unitats: percentatge respecte del total de persones entre 16 i 74 anys que han utilitzat Internet en els darrers mesos. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE i Eurostat. 

Tots els serveis analitzats han augmentat la seva taxa d’utilització entre els internautes; sobresurt el creixement 
de 14,3 punts percentuals de la cerca d’informació i els 8 punts percentuals de la consulta de mitjans. Els altres 
serveis analitzats també augmenten la seva utilització excepte el correu electrònic, que perd 2,2 punts percentu-
als. 
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GRÀFIC II-17. Serveis d’Internet utilitzats en els darrers tres mesos per motius particulars. Catalunya, 2012-
2014 

 
Unitats: percentatge sobre el total d’individus entre 16 i 74 anys que han utilitzat Internet en els darrers tres mesos. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE. 

La participació en xarxes socials augmenta 4 punts percentuals i se situa en el 67,9% del total de persones de 16 
a 74 anys que han utilitzat Internet en els darrers tres mesos. Aquesta participació és lleugerament superior a la 
del conjunt d’Espanya (67,1%) i considerablement superior a la de la UE-28 (58%). 

TAULA II- 19 . Serveis d’Internet utilitzats per motius particulars en els darrers tres mesos relacionats amb la 
participació en xarxes socials. Catalunya, Espanya i UE-28, 2012-2014 

  2012 2013 2014 2013-2014 

Catalunya 61,3 63,9 67,9 4,0 

Espanya 61,2 64,1 67,1 3,0 

UE-28 54,0 57,0 58,0 1,0 
Nota: les dades de l’any 2012 corresponen a enviament de missatges a xats, xarxes socials, blogs, grups de notícies o fòrums de discussió en 
línia i a l’ús de missatgeria electrònica. 
Unitats: percentatge respecte del total de persones de 16 a 74 anys que han utilitzat Internet en els darrers tres mesos. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE i Eurostat. 

3.3. ACCÉS I ÚS DE LES TIC A LES EMPRESES 

El 50% de les persones ocupades utilitza ordinadors connectats a Internet, 0,1 punts percentuals més que l’any 
2013. A Espanya (48,3%) i a la UE-28 (48%) aquest percentatge és lleugerament inferior al de Catalunya. A Espa-
nya aquesta taxa disminueix 0,2 punts percentuals, mentre que a la UE-28 augmenta 1 punt. 

TAULA II- 20 . Personal que utilitza ordinadors connectats a Internet almenys un cop per setmana. Catalunya, 
Espanya i UE-28, 2012-2014 

  2012 2013 2014 2013-2014 

Catalunya   49,9 49,9 50,0 0,1 

Espanya   48,0 48,5 48,3 -0,2 

UE-28   45,0 47,0 48,0 1,0 
Unitats: percentatge de persones ocupades. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE i Eurostat. 

L’equipament TIC de les empreses està liderat per l’ordinador (99,8%), Internet (99%) i la banda ampla (98,9%), 
que es poden considerar universals, atès que s’estenen a quasi totes les empreses. Segueixen la pàgina web 
(82,7%), la banda ampla mòbil (81,6%) i les xarxes externes (63,2%). L’equipament TIC de les empreses catala-
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nes supera el de les empreses espanyoles en totes les tecnologies analitzades destacant una presència de més 
de 8 punts percentuals superior en xarxes externes i pàgina web. Respecte de la UE-28, l’equipament de les em-
preses catalanes també supera el de les empreses de la UE-28 excepte en les xarxes externes. L’equipament de 
banda ampla mòbil destaca a Catalunya perquè té una presència de 13,6 punts superior al de la UE-28. També 
destaca la presència de pàgina web, que en aquest cas és superior en 8,7 punts percentuals. 

TAULA II- 21 . Ús d’algunes tecnologies de la informació i la comunicació a les empreses. Catalunya, Espanya i 
UE-28, 2014 

  Ordinador Internet Banda ampla Pàgina web Banda ampla mòbil "Xarxes externes" 

Catalunya 99,8 99,0 98,9 82,7 81,6 63,2 

Espanya 99,2 98,3 98,2 74,5 77,0 54,6 

UE-28 97,0 97,0 94,0 74,0 68,0 66,0 
Nota: per "Xarxes externes" s’entén el percentatge d'empreses que proporcionen als seus empleats dispositius portàtils que permeten la con-
nexió mòbil a Internet per al seu ús empresarial. No té en compte aquells dispositius que només són utilitzats via wifi i no via xarxes de telefo-
nia mòbil pagades totalment o parcial per a l'empresa. 
Unitats: percentatge d’empreses de 10 o més persones ocupades. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE i Eurostat. 

Totes les tecnologies analitzades tenen una evolució positiva en el darrer any. Destaca el creixement que experi-
menta la presència de la pàgina web (8,8 punts percentuals) (vegeu el gràfic ”Ús d’algunes tecnologies de la in-
formació i la comunicació a les empreses. Catalunya, 2012-2014” de la pàgina següent). 

La finalitat principal de la pàgina web de les empreses és la presentació de l’empresa (93,7%), seguida de l’accés 
a catàlegs de productes o llistes de preus (55,2%), la realització de comandes o reserves en línia (17,9%) el se-
guiment en línia de comandes (10,5%) i la possibilitat de personalitzar productes per part dels clients (6,3%). 
Respecte de l’any passat, la finalitat que més ha crescut és la realització de comandes o reserves en línea (2,8 
punts percentuals).  

A Espanya, les finalitats de seguiment en línia de comandes (11,1%) i la possibilitat de personalitzar productes 
per part dels clients (7,4%) tenen una taxa superior a la de Catalunya. Destaca la disminució del percentatge 
d’empreses que utilitzen la pàgina web per presentar l’empresa (3,1 punts percentuals) i la disminució en l’accés 
als catàlegs de productes (3,6 punts percentuals). 

A la UE-28, les tres finalitats analitzades, que són l’accés a catàlegs de productes o a llistes de preus (74%), la re-
alització de comandes o reserves en línia (23%) i el seguiment en línia de comandes (12%), tenen una presencia 
superior a la que tenen en les empreses catalanes, sobretot en l’accés a catàlegs (18,8 punts percentuals més). 
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GRÀFIC II-18. Ús d’algunes tecnologies de la informació i la comunicació a les empreses. Catalunya, 2012-
2014 

 
Unitats: percentatge d’empreses de 10 o més persones ocupades. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE. 

TAULA II- 22 . Finalitats de la pàgina web de les empreses. Catalunya i Espanya, 2013-2014 

  Catalunya Espanya UE-28 

Presentació de l'empresa 93,7 90,5 - 

Accés a catàlegs de productes o a llistes de preus 55,2 52,8 74,0 

Realització de comandes o reserves en línia 17,9 16,9 23,0 

Seguiment en línia de comandes 10,5 11,1 12,0 

Possibilitat de personalitzar productes per part dels clients 6,3 7,4 - 

2013-2014 Catalunya Espanya UE-28 

Presentació de l'empresa -0,1 -3,1 - 

Accés a catàlegs de productes o a llistes de preus -1,4 -3,6 25,0 

Realització de comandes o reserves en línia 2,8 1,7 0,0 

Seguiment en línia de comandes 0,3 0,1 2,0 

Possibilitat de personalitzar productes per part dels clients 1,5 0,6 - 
Unitats: percentatge sobre el total d’empreses de 10 o més persones ocupades amb connexió a Internet i pàgina web. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE. 

Un altra qüestió analitzada és l’ús que fan les empreses de les xarxes socials. Es constata que el 39,7% de les 
empreses de Catalunya utilitzen aquestes xarxes amb finalitats diverses, un percentatge de 5,5 punts percentuals 
més que l’any 2013. El propòsit més estès és el de desenvolupar la imatge de l’empresa (29,9%), seguit del de 
rebre o enviar opinions de clients (21,9%), l’intercanvi d’opinions dins de l’empresa (10,2%), involucrar els clients 
en temes d’R+D+I (11,8%) i la selecció de personal (10,6%). La finalitat que ha mostrat un dinamisme més elevat 
en el darrer any ha estat la de desenvolupar la imatge de l’empresa mentre que només una de les finalitats estu-
diades, intercanviar opinions dins de l’empresa, ha perdut protagonisme. 

En el conjunt d’Espanya, el percentatge d’empreses que utilitzen les xarxes socials (36,9%) és inferior al de Cata-
lunya. Aquesta menor utilització de les xarxes socials es manifesta en una participació inferior de les finalitats de 
desenvolupar la imatge de l’empresa (26,6%), de rebre o enviar opinions de clients (21%) i de la selecció de per-
sonal (8%). 
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A la UE-28 només disposem del percentatge d’empreses que utilitzen les xarxes socials, que és del 36%, lleuge-
rament inferior al de Catalunya. 

TAULA II- 23 . Empreses que utilitzen les xarxes socials via Internet per motius de treball segons finalitat. Cata-
lunya, Espanya i UE-28, 2013-2014 

2014 Catalunya Espanya UE-28 

TOTAL 39,7 36,9 36,0 

Desenvolupar la imatge de l'empresa 29,9 26,6 - 

Rebre o enviar opinions de clients 21,9 21,0 - 

Intercanvi d'opinions dins de l'empresa 10,2 10,4 - 

Involucrar els clients en temes d'R+D+I 11,8 12,1 - 

Selecció de personal 10,6 8,0 - 

2013-2014 Catalunya Espanya UE-28 

TOTAL 5,5 6,0 6,0 

Desenvolupar la imatge de l'empresa 4,8 3,9 - 

Rebre o enviar opinions de clients 2,6 2,6 - 

Intercanvi d'opinions dins de l'empresa -1,3 1,0 - 

Involucrar els clients en temes d'R+D+I 1,9 1,8 - 

Selecció de personal 3,7 2,2 - 
Unitats: percentatge sobre el total d’empreses de 10 persones ocupades o més. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE. 

L’equipament TIC a les empreses de menys de 10 persones ocupades 

L’equipament TIC de les empreses de menys de 10 persones ocupades està liderat per l’ordinador (75,6%), seguit 
d’Internet (74,1%), la banda ampla fixa (67,9%), la banda ampla mòbil (50,2%) i la pàgina web (23,1%). Totes les 
tecnologies analitzades han augmentat la seva presència en l’equipament de les empreses excepte l’ordinador, 
que perd 0,2 punts percentuals. Destaca el creixement de la banda ampla mòbil (9,7 punts percentuals) i 
d’Internet (5,1 punts percentuals). 

Es pot comprovar que l’equipament TIC de les empreses de menys de 10 persones ocupades és molt inferior al 
de les empreses de 10 o més treballadors. La màxima distància entre l’equipament d’ambdues categories 
d’empreses es manifesta en la presència de pàgina web (40,1 punts percentuals menys) i la mínima en 
l’ordinador (24,2 punts percentuals menys) (vegeu el gràfic ”Ús d’algunes tecnologies de la informació i la comu-
nicació a les empreses de menys de 10 persones ocupades. Catalunya, 2012-2014” de la pàgina següent). 

Una altra informació addicional de què disposem és el percentatge d’empreses de menys de 10 persones ocupa-
des que utilitzen les xarxes socials (26,7%), que contracten serveis d’informàtica en núvol (9,1%) i que interactu-
en amb les administracions públiques (45,6%). Les taxes corresponents a les empreses de 10 o més persones 
ocupades també són més elevades en aquestes darreres utilitzacions (39,7, 20,6 i 89,2 punts percentuals, res-
pectivament). 
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GRÀFIC II-19. Ús d’algunes tecnologies de la informació i la comunicació a les empreses de menys de 10 per-
sones ocupades. Catalunya, 2012-2014 

 
Unitats: percentatge d’empreses de menys de 10 ocupats. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE. 

3.4. USOS DE DIVERSOS SERVEIS EN LÍNIA 

3.4.1. E-GOVERN 

El 57,7% de les persones que han utilitzat Internet en els darrers 12 mesos han interactuat amb les administraci-
ons públiques per obtenir informació, el 44,3% han descarregat formularis i el 39,3% han enviat formularis. Les 
tres formes d’interacció comentades han augmentat en el darrer any, sent la més expansiva la tramesa de formu-
laris (4,4 punts percentuals).7

TAULA II- 24 . Formes d’interacció de les persones amb les administracions públiques per Internet. Catalunya, 
Espanya i UE-28, 2013-2014 

 

2014 Obtenir informació Descarregar formularis Enviar formularis 

Catalunya 57,7 44,3 39,3 

Espanya 60,0 44,1 37,1 

UE-28 51,0 37,0 33,0 

2013-2014 Obtenir informació Descarregar formularis Enviar formularis 

Catalunya 2,1 2,6 4,4 

Espanya 3,9 4,5 5,1 

UE-28 3,0 4,0 6,0 
Unitats: percentatge respecte del total d’individus entre 16 i 74 anys que han utilitzat Internet en els darrers 12 mesos. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE i Eurostat. 

A Espanya, la interacció de les persones amb les administracions públiques afecta un percentatge semblant dels 
internautes pel que fa a la descàrrega de formularis (44,1%) i enviar formularis (37,1%), però és lleugerament su-
perior en relació amb l’obtenció d’informació (60%). L’evolució de les formes d’interacció ha estat més expansiva 
que a Catalunya. 

                                                           
7 El nombre de persones que han utilitzat Internet en els darrers dotze mesos és de 4.436.861, el 5,5% més nombrós que l’any 2013. Repre-
senta el 16,7% del col·lectiu recíproc a Espanya. 
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A la UE-28, la interacció de les persones amb les administracions públiques afecta un percentatge dels internau-
tes que és inferior per a totes les formes d’interacció. Igual com passa amb Espanya, l’evolució de les formes 
d’interacció ha estat més expansiva que a Catalunya. 

Pel que fa a l’e-govern de les empreses, comprovem que el percentatge d’empreses que interactuen amb 
l’Administració pública a través d’Internet és del 89,2%, 0,6 punts percentuals menys que l’any 2013; lluny del 
fort augment que va experimentar l’any anterior. A Espanya, aquest percentatge és semblant al de Catalunya i ha 
experimentat un lleuger creixement d’1,3 punts percentuals. No disposem de dades de la UE-28 per a l’any 2014, 
però sabem que l’any 2013 les empreses de la UE-28 tenien una taxa de govern electrònic similar a les empreses 
catalanes. 

TAULA II- 25 . Empreses que interactuen amb l’Administració pública a través d’Internet. Catalunya, Espanya i 
UE-28, 2012-2104 

  2012 2013 2014 2013-2014 

Catalunya 83,5 89,8 89,2 -0,6 

Espanya  83,0 88,3 89,6 1,3 

UE-28 87,0 88,0 - - 
Unitats: percentatge d’empreses de 10 o més persones. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE i Eurostat. 

3.4.2. E-APRENENTATGE 

L’INE ha deixat de publicar les dades d’aprenentatge electrònic de les persones i només disposem de les relatives 
a les empreses.  

El percentatge d’empreses amb connexió a Internet que l’utilitzen per a formació i aprenentatge és del 48,5%, 7,9 
punts percentuals més que l’any 2013. A Espanya, aquest percentatge és lleugerament superior (50,2%) i aug-
menta 6,1 punts percentuals. 

Una altra dada que comentem és el percentatge d’empreses que proporcionen activitats formatives en TIC al seu 
personal, que és del 27,7% per a Catalunya i del 22,9% per a Espanya. Aquest percentatge ha augmentat 5,6 
punts percentuals a Catalunya i 2,7 a Espanya. 

No hem trobat dades relatives a la UE-28. 

TAULA II- 26 . Formació TIC a les empreses. Catalunya i Espanya, 2013-2014 

2014 TIC I TIC II 

Catalunya 48,5 27,7 

Espanya 50,2 22,9 

2013-2014 TIC I TIC II 

Catalunya 7,9 5,6 

Espanya 6,1 2,7 
Unitats TIC I: percentatge d'empreses amb connexió a Internet que l'utilitzen per a formació i aprenentatge. 
Unitats TIC II: percentatge d'empreses que proporcionen activitats formatives en TIC al seu personal. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE. 

3.4.3. E-SALUT 

El 33,6% dels individus entre 16 i 74 anys que han utilitzat Internet en els darrers tres mesos concerta cita per 
anar al metge/metgessa a través d’una pàgina web, 8,6 punts percentuals més que el 2013. A Espanya, aquest 
percentatge és sensiblement superior (36,1%) i ha crescut 6 punts percentuals. 
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GRÀFIC II-20. Concertar cita per anar al metge/metgessa a través d’una pàgina web. Catalunya i Espanya, 
2012-2014 

 
Unitats: percentatge sobre el total d'individus entre 16 i 74 anys que han utilitzat Internet en els darrers 3 mesos. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE. 

3.4.4. INFORMÀTICA EN NÚVOL 

Com a novetat per aquesta memòria es presenta una secció relativa als serveis d’informàtica en núvol adquirits 
per les empreses. L’INE ja va publicar dades l’any passat sobre aquesta qüestió, però no són comparables amb 
les que es presenten ara. Les que va publicar l’any passat feien referència als serveis d’informàtica en núvol uti-
litzats, ja siguin comprats o gratuïts, i en aquesta secció es presenten els serveis d’informàtica en núvol comprats 
per les empreses. Aquest nou tractament de la informació s’ha fet per poder fer comparacions amb els països de 
la UE. 

Les dades permeten constatar que el 20,6% de les empreses catalanes compren serveis d’informàtica en núvol.  
Els serveis més adquirits per les empreses són el de magatzem de dades (73%), seguit del servidor de base de 
dades (60,5%) i el correu electrònic (58,2%). Els altres serveis afecten un percentatge bastant més baix 
d’empreses. Els motius que més limiten l’ús dels serveis d’informàtica en núvol són la incertesa sobre la legisla-
ció aplicable (32,4%), el risc d’esquerdes en la seguretat de l’empresa (31,7%) i la incertesa sobre la localització 
de les dades (29,9%). Referent a la satisfacció amb els serveis adquirits, el 45,9% de les empreses valoren amb 
un grau alt la flexibilitat d’augmentar o reduir els serveis. Els altres motius de satisfacció (adaptació de les soluci-
ons i cost) no tenen una acceptació tan elevada com la flexibilitat (vegeu la taula “Serveis d’informàtica en núvol 
adquirits per les empreses. Catalunya, Espanya i UE-28, 2014”). 

A Espanya, el percentatge d’empreses que compren serveis d’informàtica en núvol és del 14,7%, considerable-
ment inferior al percentatge de Catalunya. Els percentatges corresponents als serveis comprats, als motius de li-
mitació en l’ús i al grau de satisfacció de les empreses espanyoles són semblants als de les empreses catalanes. 
Però potser convé senyalar que a Catalunya es compren més serveis de servidor de base de dades (5,8 punts 
percentuals més) i programari per tractar informació sobre clients (6,4 punts percentuals més) i que a Espanya no 
és tan necessari comprar serveis d’informàtica en núvol per al desenvolupament de l’empresa (5,6 punts percen-
tuals més). 

A la UE-28, el percentatge d’empreses que compren serveis d’informàtica en núvol (20%) és pràcticament el ma-
teix que el de Catalunya, però s’aprecien diferències importants en relació amb els serveis comprats. Les més 
destacades fan referència a una utilització superior a Catalunya dels serveis de servidor de base de dades (21,5 
punts percentuals més) i de magatzem de dades (20 punts percentuals més) i a una utilització superior a la UE-
28 del programari financer (7,9 punts percentuals) i dels serveis de correu electrònic (7,8 punts percentuals 
més). També s’aprecien diferències destacables en els motius de limitació en l’ús. Les més destacades són en les 
dificultats per anul·lar la subscripció o canviar de servidor (10,8 punts superior a la UE-28), en els problemes per 
accedir a les dades o al programari (9,5 punts) i en el risc d’esquerdes en la seguretat de l’empresa (7,3 punts 
percentuals). 
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TAULA II- 27 . Serveis d’informàtica en núvol adquirits per les empreses. Catalunya, Espanya i UE-28, 2014 

  Catalunya Espanya UE-28 

Percentatge d'empreses que compren serveis de CC 20,6 14,7 20,0 

Serveis comprats Catalunya Espanya UE-28 

Magatzem de fitxers 73,0 69,0 53,0 

Servidor de base de dades 60,5 54,7 39,0 

Correu electrònic 58,2 61,4 66,0 

Programari per tractar informació sobre clients 29,5 23,1 21,0 

Programari d'oficina 28,9 27,7 34,0 

Computació per executar el propi programari 26,0 25,1 14,0 

Programari financer o comptable 23,1 20,7 31,0 

Motius de limitació en l'ús Catalunya Espanya UE-28 

Incertesa sobre la legislació aplicable 32,4 32,3 32,0 

Risc d'esquerdes en la seguretat de l'empresa 31,7 31,0 39,0 

Incertesa sobre la localització de dades 29,9 26,8 30,0 

Insuficient coneixement de la informàtica en núvol 28,3 24,9 31,0 

Alt cost de la informàtica en núvol 25,6 27,8 32,0 

Problemes per accedir a les dades o al programari 17,5 19,2 27,0 

Dificultats per anul·lar la subscripció o canviar de servidor 17,2 17,6 28,0 

No és necessari per al desenvolupament de l'empresa 15,9 21,5 - 

Empreses que mostren un grau de satisfacció alt Catalunya Espanya UE-28 

Per la flexibilitat d'augmentar o reduir els serveis 45,9 45,9 - 

Per la fàcil i ràpida adaptació de les solucions 19,1 17,9 - 

Per la reducció de costos relacionada amb les TIC 14,1 17,0 - 
Unitats: percentatge sobre el total d'empreses que compren algun servei d’informàtica en núvol (CC). 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE. 

3.5. COMERÇ I FACTURA ELECTRÒNIC 

Durant el 2014, Catalunya ha experimentat un progrés significatiu en el comerç electrònic, i això es manifesta 
tant en l’àmbit de les persones com en el de les empreses. 

El nombre de persones que han comprat per Internet en els darrers tres mesos ha crescut el 26,4% i se situa en 
1.649.085. Representen el 17,4% del col·lectiu recíproc a Espanya i el 30,3% de la població entre 16 i 74 anys de 
Catalunya. Aquest darrer percentatge creix 6,6 punts percentuals en el darrer any, una evolució molt expansiva 
tenint en compte que l’any 2013 va disminuir 0,7 punts percentuals. 

El nombre de persones que han venut per Internet en els darrers tres mesos ha crescut el 47,5% i se situa en 
705.251. Representen el 20,1% del col·lectiu recíproc a Espanya i el 13% de la població entre 16 i 74 anys de Ca-
talunya. Aquest darrer percentatge ha crescut 4,3 punts percentuals en el darrer any, una evolució molt positiva 
tenint en compte que l’any passat va augmentar 0,1 punts percentuals. 

A Espanya, els percentatges de persones que compren (27,5%) i venen (10,2%) per Internet són lleugerament in-
feriors als de Catalunya. L’evolució que mostren l’any 2014 no és tan expansiva com a Catalunya, sobretot en el 
cas de les persones que venen (1,7 punts percentuals). 

A la UE-28, els percentatges de persones que compren (41%) i venen (19%) per Internet són considerablement 
superiors als de Catalunya. Tal com passava a Espanya, l’evolució d’aquests percentatges en el darrer any no te-
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nen una evolució tan positiva com a Catalunya, sobretot en el cas de les persones que venen, que a la UE-28 no 
augmenta. 

TAULA II- 28 . Serveis d’Internet utilitzats per motius particulars per comprar o vendre béns i serveis en els dar-
rers tres mesos. Catalunya, Espanya i UE-28, 2012-2014 

  

2012 2013 2014 

Compren Venen Compren Venen Compren Venen 

Catalunya 24,4 8,6 23,7 8,7 30,3 13,0 

Espanya 21,7 8,4 22,9 8,5 27,5 10,2 

UE-28 35,0 16,0 38,0 19,0 41,0 19,0 
Unitats: percentatge d'individus entre 16 i 74 anys. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE. 

Els productes més adquirits per les persones que compren per Internet són els allotjaments de vacances (52,5%), 
els altres serveis per a viatges (46,3%), les entrades d’espectacles (42,4%) i la roba o material esportiu (34%).8

A Espanya, el patró de consum dels internautes és molt similar al de Catalunya. Destaca però, una presència su-
perior a Espanya de roba o material esportiu (8,9 punts percentuals), altres productes o serveis (6,6 punts per-
centuals) i de material formatiu en línia (5,6 punts percentuals). Igual que a Catalunya, els productes que han 
crescut més en el darrer any han estat l’allotjament de vacances i les entrades d’espectacles, amb més de 5 
punts percentuals cadascun. 

 
Els productes que més han augmentat la seva presència en les compres han estat l’allotjament de vacances (10 
punts percentuals) i les entrades d’espectacles (9 punts percentuals). Els vídeos o música, els serveis de teleco-
municacions i els llibres, revistes i similars han crescut més de 5 punts percentuals cadascun. (Vegeu la taula ”Ús 
del comerç electrònic amb finalitats privades o per a la llar en els darrers dotze mesos per tipus de producte. Ca-
talunya, Espanya i UE-28, 2013-2014”). 

A la UE-28, el patró de consum dels internautes és similar al de Catalunya, però tots els productes analitzats te-
nen una presència superior a la que tenen a Catalunya excepte en la compra d’entrades (40% contra 42,4%). Les 
diferències més destacades es donen en la roba o material esportiu (25 punts percentuals), els productes dura-
dors per a la llar (19,7 punts percentuals) i els vídeos o la música (16,2 punts percentuals). La variació més des-
tacada en el consum de productes en el darrer any a la UE-28 és la disminució de 8 punts percentuals del pro-
gramari d’ordinadors. 

TAULA II- 29 . Ús del comerç electrònic amb finalitats privades o per a la llar en els darrers dotze mesos per ti-
pus de producte. Catalunya, Espanya i UE-28, 2013-2014 

  

Catalunya Espanya UE-28 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Allotjament de vacances 42,5 52,5 48,2 54,1 
53,0 54,0 

Altres serveis per a viatges (transport públic, lloguer de cotxes, …) 44,0 46,3 44,6 46,1 

Entrades d'espectacles 33,4 42,4 36,6 42,0 38,0 40,0 

Roba o material esportiu 35,3 34,0 38,4 42,9 57,0 59,0 

Productes duradors per a la llar 24,0 21,3 24,3 26,2 41,0 41,0 

Programari d'ordinador (inclou jocs) - 20,8 19,0 17,4 29,0 21,0 

Llibres, revistes i similars (a la UE inclou material formatiu en línia) 13,2 18,6 21,1 22,2 41,0 39,0 

Equipament informàtic (ordinadors i accessoris) 13,9 17,9 18,7 21,6 18,0 21,0 

Equipament electrònic 15,3 17,7 19,8 21,8 25,0 27,0 

Altres productes o serveis 18,0 14,5 19,6 21,1 12,0 15,0 

                                                           
8 Aquestes dades fan referència a les persones entre 16 i 74 anys que han comprat per Internet en els darrers 12 mesos, que són 2.468.532 
persones. Han crescut el 21,4% respecte de l’any 2013 i representen el 19,1% respecte del col·lectiu recíproc en el conjunt de l’Estat. 
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Alimentació i altres béns no duradors 15,3 13,9 12,1 13,6 17,0 18,0 

Vídeos o música 5,4 11,8 12,7 13,9 31,0 28,0 

Serveis de telecomunicacions 5,4 11,2 13,9 14,7 20,0 20,0 

Material formatiu en línia 6,1 6,2 9,2 11,8 - - 

Compra d'accions, assegurances i altres serveis financers 3,0 4,7 6,6 8,0 12,0 13,0 

Medicines 1,5 2,8 1,2 1,9 11,0 11,0 
Unitats: percentatge d'individus entre 16 i 74 anys que han comprat per Internet en els darrers 12 mesos. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE i Eurostat. 

Pel que fa al comerç electrònic de les empreses, constatem que augmenta 5 punts percentuals el percentatge 
d’empreses que compren i 6,5 punts percentuals el percentatge d’empreses que venen fins a situar aquestes 
magnituds en el 34,2% i el 21,9% del total, respectivament. Respecte d’Espanya, l’evolució dels percentatges ha 
estat semblant, més expansiva a Espanya en el comportament comprador i menys en el venedor, i encara se situ-
en a una distància considerable dels de Catalunya. Respecte de la UE-28, es constata una evolució d’escàs dina-
misme, i Catalunya aconsegueix, per una banda, una aproximació a la taxa superior d’empreses que compren de 
la UE-28 i, per una altra banda, superar la taxa d’empreses que venen de la UE-28. 

TAULA II- 30 . Empreses que compren o venen per comerç electrònic. Catalunya, Espanya i UE-28, 2012-2014 

  

2012 2013 2014 

Compren Venen Compren Venen Compren Venen 

Catalunya 25,4 16,6 29,2 15,4 34,2 21,9 

Espanya 23,3 12,2 22,6 14,4 28,5 17,8 

UE-28 34,0 16,0 37,0 17,0 38,0 18,0 
Unitats: percentatge d'empreses amb 10 o més persones ocupades. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat i Eurostat. 

En referència a la factura electrònica, l’INE ha ampliat les dades que va començar a publicar l’any passat i ara es 
presenten per primera vegada en aquesta Memòria.  

Un conjunt de dades fa referència al percentatge d’empreses que envien factura. S’observa que el 18,6% de les 
empreses de 10 o més persones ocupades envien factura electrònica que permet el seu processament automà-
tic, el 74,2% envien factura electrònica que no permet el seu processament electrònic i el 90,9% envien factura 
en paper. També sabem que el 18,1% de les empreses envien factura només en paper. En el conjunt d’Espanya, 
els percentatge són molt semblants als de Catalunya, però a la UE-28 s’aprecien diferències considerables pel 
que fa al percentatge d’empreses que envien factura electrònica que no permet el seu processament automàtic 
(52%) i al percentatge d’empreses que envien factura només en paper (41%). 

Un altre conjunt de dades tracta del percentatge d’empreses que reben factura electrònica i distingeix entre les 
que reben factura que permet el seu processament automàtic (17%) i les que reben factura que no permet el seu 
processament automàtic (73,6%). A Espanya, aquests percentatges són semblants i a la UE-28, només disposem 
del percentatge d’empreses que reben factura electrònica que permet el seu processament electrònic (23%), que 
és més elevat que el de Catalunya. 

És d’esperar que l’ús de la factura electrònica s’estengui a partir de l’aprovació de la Llei 25/2013, de 27 de de-
sembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, que es 
va aprovar l’any passat i està comentada a l’apartat de Normativa i iniciatives públiques de la Memòria del 2013. 
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TAULA II- 31 . Empreses que envien i reben factura electrònica. Catalunya, Espanya i UE-28, 2014 

Empreses que envien factura Catalunya Espanya UE-28 

Factura electrònica que permet el seu processament automàtic 18,6 18,9 18,0 

Factura electrònica que no permet el seu processament automàtic 74,2 69,1 52,0 

Factura en paper 90,9 93,0 91,0 

Factura només en paper 18,1 23,6 41,0 

Empreses que reben factura electrònica Catalunya Espanya UE-28 

% Empreses que reben factura electrònica que permet  
el seu processament automàtic 

17,0 16,2 23,0 

% Empreses que reben factura electrònica que no permet  
el seu processament automàtic 

73,6 65,3 - 

Unitats: percentatge sobre el total d’empreses (de 10 o més persones ocupades). 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE. 

3.6. BANDA AMPLA 

Tal com hem vist a l’inici d’aquest apartat, a la secció 3.1, el 76,4% dels habitatges principals disposen de conne-
xió a banda ampla, sent la forma de connexió principal l’ADSL (57,1%), que ha perdut 2,3 punts percentuals, se-
guida a molt poca distància del telèfon intel·ligent (52,9%), que ha tingut un creixement espectacular de 17,3 
punts percentuals. Les altres formes de connexió tenen una presència molt inferior (vegeu la taula ”Accés a Inter-
net de banda ampla dels habitatges principals i forma de connexió. Catalunya i Espanya, 2012-2014”). 

A Espanya, la connexió a banda ampla de les llars no és tan elevada com a Catalunya (73%) però la connexió per 
cable o fibra supera considerablement la de Catalunya (7,6 punts percentuals més). Una altra característica dife-
rent és que la connexió per telèfon intel·ligent (49,3%), que també ha crescut de forma espectacular (16,7 punts 
percentuals), ja supera la connexió per ADSL (48,5%), que perd 0,4 punts percentuals. 

A la UE-28, la connexió de banda ampla dels habitatges principals (78%) és una mica més elevada que a Catalu-
nya però no disposem, per a aquesta demarcació, de la informació desagregada de la banda ampla per formes de 
connexió que tenim per a Catalunya i Espanya. Tanmateix, sí que sabem, a través d’Eurostat, que la banda ampla 
fixa ha passat, a la UE-28, de representar el 69% al 70% del total d’habitatges principals i que la banda ampla 
mòbil ha passat del 24% al 31%. Aquests percentatges també estan disponibles per a Espanya: la banda ampla 
fixa ha passat de representar el 63% al 65% del total dels habitatges principals i la banda ampla mòbil ha passat 
del 35% al 50%.  

TAULA II- 32 . Accés a Internet de banda ampla dels habitatges principals i forma de connexió. Catalunya i Es-
panya, 2012-2014 

Catalunya Banda ampla ADSL Cable o fibra Altres fixes Telèfon intel·ligent Portàtil 

2014 76,4 57,1 7,7 8,9 52,9 7,0 

2013 70,8 59,4 7,2 8,3 35,6 6,7 

2012 69,3 59,0 5,4 3,4 20,6 4,9 

Espanya Banda ampla ADSL Cable o fibra Altres fixes Telèfon intel·ligent Portàtil 

2014 73,0 48,5 15,3 4,8 49,3 5,1 

2013 68,8 48,9 13,0 5,0 32,6 5,9 

2012 65,5 48,7 11,0 3,8 17,6 6,8 
Unitats: percentatge sobre el total d’habitatges principals. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE. 

En relació amb l’accés a banda ampla de les empreses, també hem vist abans, a la secció 3.3, que el 98,9% de 
les empreses en tenen. El que constatem en aquesta secció és que la banda ampla fixa (97,4%) supera la banda 
mòbil (81,6%), tot i que aquesta s’hi apropa, i que les formes de connexió més esteses per a cada categoria són 
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el DSL (89%), per una banda, i el telèfon intel·ligent (77,7%) i el portàtil (61,4%), per una altra banda. La forma de 
connexió que més ha crescut és el telèfon intel·ligent (5,9 punts percentuals més). 

En el conjunt d’Espanya, la connexió a banda ampla de les empreses és lleugerament inferior a la de Catalunya i 
es manifesta de forma més destacada en la connexió mòbil. En particular, la connexió mòbil amb portàtil està 7,4 
punts percentuals per sota de les empreses catalanes i la connexió mòbil amb telèfon intel·ligent, 4,8 punts. 

Amb relació a la UE-28 no disposem de tanta informació. Podem dir que, la connexió a banda ampla (94%) és 
considerablement inferior a la de Catalunya i que es manifesta de forma més intensa en una menor extensió de la 
banda ampla mòbil (66%, 15,6 punts percentuals menys) que de la banda ampla fixa (92%, 5,4 punts percentu-
als menys). 

TAULA II- 33 . Empreses amb accés a Internet de banda ampla per tipus de connexió. Catalunya i Espanya, 
2012-2014 

Catalunya Banda ampla Fixa DSL Fibra òptica Altres Mòbil Portàtil Telèfon intel·ligent Altres 

2014 98,9 97,4 89,0 23,2 5,7 81,6 61,4 77,7 26,2 

2013 98,2 97,1 90,0 26,9 8,0 77,8 58,1 71,8 26,3 

2012 97,0 96,8 92,7 19,6 8,8 68,5 48,1 60,6 32,6 

Espanya Banda ampla Fixa DSL Fibra òptica Altres Mòbil Portàtil Telèfon intel·ligent Altres 

2014 98,2 96,4 88,9 20,7 5,3 77,0 54,0 72,9 23,3 

2013 97,5 96,5 91,7 21,1 6,9 72,1 52,7 67,2 24,0 

2012 97,2 96,2 92,6 18,0 6,7 63,8 45,6 55,1 27,4 
Unitats: percentatge sobre el total d’empreses de 10 o més persones ocupades. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE. 

3.7. EVOLUCIÓ DEL SECTOR TIC9

Pel que fa a l’ocupació del sector TIC observem que en el darrer any ha tingut una evolució positiva perquè ha 
passat de 81.800 ocupats en el primer trimestre de l’any 2014 a 87.900 ocupats en el quart. Sembla, per tant, 
que ha deixat enrere l’evolució negativa que havia patit des del segon trimestre de l’any 2012 i fins al primer tri-
mestre de l’any 2013, en què l’ocupació va baixar fins a 75.900 persones ocupades.  

 

L’evolució de l’ocupació del sector TIC en els darrers tres anys és semblant a la del conjunt de l’economia, però 
en el darrer trimestre de l’any 2014 l’ocupació del sector TIC i la del conjunt de l’economia divergeixen: l’ocupació 
del sector TIC augmenta i assoleix un índex de 106,8 mentre que l’ocupació del conjunt de l’economia disminueix 
i se situa en un índex de 103,7 (el primer trimestre de l’any 2012 és igual a 100 en ambdues magnituds). (Vegeu 
el gràfic ”Ocupació del sector TIC i del total de l’economia. Catalunya, 2012-2014” de la pàgina següent). 

                                                           
9 El sector està format per les següents branques d’activitat: Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics, Comerç a l’engròs 
d’equips TIC, Edició de programes informàtics, Telecomunicacions, Serveis de tecnologies de la Informació (que inclou programació informàti-
ca, consultoria sobre tecnologies de la informació, gestió d'instal·lacions informàtiques i altres serveis relacionats amb les tecnologies de la in-
formació), Processament de dades, hostatge i portals web i Recuperació d’ordinadors i equips de comunicació. 
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GRÀFIC II-21. Ocupació del sector TIC. Catalunya, 2012-2014 

 
Unitats: milers de persones. 
Font: Observatori d'Empresa i Ocupació: Nota sobre els resultats de l'EPA a escala sectorial. 
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GRÀFIC II-22. Ocupació del sector TIC i del total de l’economia. Catalunya, 2012-2014 

 
Unitats: números índex. Base 100 = primer trimestre de l’any 2012.  
Font: Observatori d'Empresa i Ocupació: Nota sobre els resultats de l'EPA a nivell sectorial. 

Pel que fa al nombre d’empreses del sector TIC, la informació que presentem és la corresponent al període 2008-
2014. Comprovem que el nombre d’empreses creix sense interrupció des de les 9.998 empreses de l’any 2008 
fins a les 12.898 de l’any 2014. En números índexs, i prenent el nombre d’empreses de l’any 2008 igual a 100, 
constatem que l’evolució d’aquesta magnitud en el sector TIC ha estat més favorable que per al conjunt de 
l’economia, atès que l’any 2014 el sector TIC pren el valor 129 mentre que el conjunt de l’economia pren el valor 
93,8 (vegeu el gràfic ”Empreses en sector TIC i en el total de l’economia. Catalunya, 2008-2014” de la pàgina se-
güent). 

GRÀFIC II-23. Empreses en el sector TIC. Catalunya, 2008-2014 

 
Unitats: nombre d’empreses. 
Font: Observatori d'Empresa i Ocupació: Informe d'estructura empresarial. 
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GRÀFIC II-24. Empreses en el sector TIC i en el total de l’economia. Catalunya, 2008-2014 

 
Unitats: números índex. Base 100 = primer trimestre de l’any 2008. 
Font: Observatori d'Empresa i Ocupació: Informe d'estructura empresarial. 

La branca d’activitat del sector TIC que té més empreses és la de serveis de tecnologies de la informació amb 
7.553 unitats, seguida de la recuperació d’ordinadors i equips de comunicació (1.961) i del processament de da-
des, hostatge i portals web (905). Les branques que han tingut un creixement més elevat en el període 2008-
2014 són aquestes darrerament mencionades, amb creixements que s’han situat per sobre del 40%. També ha 
tingut un creixement destacat la branca de telecomunicacions (del 25%) i l’any 2014 assoleix 847 empreses. Les 
altres branques de serveis analitzades, comerç a l’engròs d’equips TIC i edició de programes informàtics, han 
perdut empreses en el període estudiat i situen els seus efectius en 783 i 352 empreses, el 89% i el 49% del 
nombre d’empreses que tenien a l’inici del període, respectivament. Finalment, l’única branca de manufactura 
que s’inclou en el sector TIC, la fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics, també ha perdut empre-
ses i se situa l’any 2014 en 497 unitats, el 82% del nombre d’empreses que tenia l’any 2008. 

GRÀFIC II-25. Empreses del sector TIC per branques d’activitats. Catalunya, 2008-2014 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE. 
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4. NORMATIVA I INICIATIVES PÚBLIQUES 

4.1. R+D+I 

4.1.1. ÀMBIT DE LA UNIÓ EUROPEA 

Enguany és el primer any d’aplicació del Programa marc Horitzó 2020, el qual se situa en el marc de l’Estratègia 
Europa 2020 i té per objecte contribuir a la construcció d’una societat i una economia basades en el coneixement 
i la innovació a tota la UE, mobilitzant un finançament addicional de la R+D+i, així com contribuir a l’assoliment 
dels objectius d’investigació i desenvolupament.10 Atès que la innovació es troba en el centre de l’Estratègia Eu-
ropa 2020, cal tenir en compte que el Marc Financer Plurianual per al període 2014-202011

El Consell Europeu ha mantingut un intercanvi d’impressions sobre la situació i les perspectives en l’àmbit eco-
nòmic i social i ha centrat part del debat en l’Estratègia 2020, abans del seu examen provisional, previst pel Con-
sell Europeu de primavera de 2015. Els debats han versat també sobre la necessitat d’enfortir la competitivitat 
industrial europea, la qual cosa està intrínsecament relacionada amb les polítiques d’R+D+i. 

 suposa un canvi a 
favor de l’R+D+i, així com d’altres partides que afavoreixen el creixement. Cal destacar l’increment del 30% en 
termes reals del pressupost del Programa marc Horitzó 2020. 

Així, en les seves conclusions de 20 i 21 de març de 2014,12

El Consell també recorda el protagonisme que ostenta la propietat intel·lectual i el sistema de patents en l’àmbit 
del creixement i la innovació i, en aquest sentit, insta al fet que s’incrementin els mecanismes de suport als sec-
tors d’alt creixement, per tal de preservar el lideratge tecnològic de la UE. 

 el Consell Europeu es fa ressò de la necessitat 
d’optimitzar el Programa marc Horitzó 2020, així com el mecanisme “Connectar Europa”, els fons estructurals i 
d’inversió i el Programa COSME i els instruments financers i de mercat per donar suport a la competitivitat i 
l’accés de les pimes al finançament. Tanmateix, el Consell Europeu insta la Comissió i els estats membres a do-
nar prioritat a corregir les mancances en els àmbits de la ciència, l’enginyeria i les matemàtiques, amb una major 
participació de la indústria, la qual cosa té una clara repercussió en la recerca i el desenvolupament. 

D’altra banda, les conclusions ressalten la importància de les tecnologies facilitadores essencials per a la compe-
titivitat industrial i en destaquen les bateries per a l’electromobilitat, els materials intel·ligents, la fabricació d’alt 
rendiment i els bioprocessos industrials. El Consell assenyala també la importància de les tecnologies netes, per 
la seva capacitat d’augmentar la competitivitat industrial i, en aquest sentit, convida la Comissió a presentar un 
informe sobre la manera de fomentar aquestes tecnologies mitjançant accions concretes a totes les polítiques de 
la UE. 

A la reunió del 5 i 6 de desembre,13 el Consell debat el futur paper de la ciència a la societat i els ministres ex-
pressen els seus punts de vista sobre les maneres de millorar la promoció i la integració de la investigació res-
ponsable a tots els àmbits, així com les condicions per tal d’assegurar el compromís de tots els actors socials amb 
el desenvolupament de solucions innovadores als principals reptes socials. D’altra banda, comparteixen experi-
ències, pràctiques i projectes de reformes que tenen lloc en els programes nacionals d’investigació dels diferents 
estats membres i en destaquen les que focalitzen els seus objectius cap a la relació entre ciència i societat, la 
necessitat de comunicar millor al públic, l’accés dels resultats de la ciència i una major implicació del concepte 
d’investigació responsable14

El Consell també adopta conclusions sobre els avenços en la realització de l’Espai europeu de la investigació 
(EEI). Els estats membres reconeixen que existeix una base sòlida per al desplegament d’aquest Espai, si bé coin-

 i ètica en els sistemes educatius. 

                                                           
10 Presentats a l’edició anterior d’aquesta Memòria. 
11 Reglament (UE, EURATOM) núm. 1311/2013, de 2 de desembre de 2013, pel qual s’estableix el marc financer plurianual per al període 
2014-2020. DOUE L347, de 20.12.2013 
12 Conclusions del Consell Europeu de 20 i 21 de març de 2014. Consulta a http://representacionpermanente.eu/wp-
content/uploads/2014/05/Conclusiones-CE20marzo.pdf. 
13 Consell de la Unió Europea de 4 i 5 de desembre de 2014.  
Consulta a http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/146048.pdf. 
14 Entesa com el procés que té per objecte alinear millor la investigació i la innovació amb els valors, necessitats i expectatives de la societat. 
Per tal d’assolir aquesta fita es requereix la col·laboració de totes les parts interessades en els diferents àmbits que comprenen la investiga-
ció: educació científica, definició de les agendes d’investigació, accés als resultats de la investigació i l’aplicació de nous coneixements res-
pecte de les consideracions de gènere i ètica.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32013R1311�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32013R1311�
http://representacionpermanente.eu/wp-content/uploads/2014/05/Conclusiones-CE20marzo.pdf�
http://representacionpermanente.eu/wp-content/uploads/2014/05/Conclusiones-CE20marzo.pdf�
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/146048.pdf�
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cideixen en què cal accelerar l’acció cap a la seva realització plena. En aquest sentit, donen suport al desenvolu-
pament d’un full de ruta per a mitjans de 2015, amb la col·laboració de la Comissió Europea, el qual atorgui a 
l’EEI el paper d’enfortir l’excel·lència de la investigació a Europa, per tal d’augmentar la competitivitat i la capaci-
tat per fer front als reptes socials. 

En la mateixa línia que el Consell Europeu, la Comissió Europea posa el seu focus d’atenció en l’Estratègia 2020 i 
fa un balanç de la seva aplicació entre els anys 2010 i 2014,15

La Comissió Europea també constata que  tant l’Estratègia 2020 com els estudis prospectius anuals sobre el 
creixement posen de manifest la necessitat de mantenir i fomentar, en la mesura del possible, despeses que im-
pulsin el creixement dins dels esforços globals de consolidació fiscal. En aquest sentit, entén que la inversió pú-
blica genera la base de coneixements i de talent que requereixen les empreses innovadores i també mobilitza la 
inversió de les empreses a favor de la investigació i la innovació, cabdals per assolir els objectius de l’Estratègia 
2020.  

 tenint en compte que els seus objectius es van 
posar en marxa al 2010 en un context caracteritzat per uns nivells de creixement i productivitat més baixos que 
els d’altres economies desenvolupades i pel deteriorament econòmic i social, conseqüència de la crisi financera 
mundial viscuda per la UE. Concretament, pel que fa a l’R+D+i, la Comissió fa palès que és poc probable que 
s’assoleixi l’objectiu del 3% que fixa l’Estratègia per al 2020 i que, en el cas que els estats membres complexin 
els seus objectius nacionals, es podria assolir el 2,6%.  

Partint d’aquesta premissa, la Comissió emet una Comunicació16

 Millorar la qualitat dels processos d’elaboració de les estratègies i formulació de polítiques, tenint en compte 
que l’R+D+i afecta nombroses polítiques i compta amb un gran nombre d’agents. La Comissió assenyala que 
el disseny de les polítiques ha de tenir en compte les repercussions a llarg termini de l’R+D+i i funcionar so-
bre la base d’un marc estratègic plurianual estable i la planificació de la inversió pública. D’altra banda, la 
Comissió recomana que els estats membres tinguin en compte noves idees i paradigmes, al mateix temps 
que l’especialització intel·ligent. 

 a la qual explora de quina manera pot aprofitar-
se al màxim el potencial d’investigació i innovació com a motors del creixement renovat, particularment a través 
de l’augment de la qualitat de les inversions dins de les estratègies de consolidació fiscal que afavoreixen el crei-
xement dels estats membres. La Comissió fa palesa la necessitat d’aprofitar al màxim l’impacte de la despesa 
pública millorant la seva qualitat. Per tant, les inversions públiques han d’anar associades amb reformes ambici-
oses dels sistemes d’investigació i innovació, entre d’altres coses mitjançant l’increment de l’efecte palanca de la 
despesa pública en la inversió privada. Segons la Comissió, aquestes reformes han d’estar adaptades a les carac-
terístiques de cadascun dels estats membres, si bé detecta àmbits comuns que haurien de tenir totes les refor-
mes: 

 Millorar la qualitat dels programes, l’orientació dels recursos i dels mecanismes de finançament. Així, cal fo-
calitzar cada vegada més l’atenció dels programes d’R+D+i en els desafiaments principals de la societat i co-
ordinar, en la mesura del possible, les prioritats entre els estats membres a través d’una programació conjun-
ta dels programes nacionals d’investigació. La Comissió també assenyala que per tal d’augmentar la qualitat 
de la inversió pública caldria assignar els fons mitjançant convocatòries obertes de propostes en funció de 
l’excel·lència, així com establir un sistema per avaluar les propostes. 

 Optimitzar la qualitat de les institucions públiques dedicades a la investigació i innovació, en el sentit 
d’incentivar-les per a ser emprenedores i buscar noves oportunitats i associacions per tal de permetre la mi-
llora de la transferència de coneixements al sector privat i per reassignar recursos a les activitats que tinguin 
el màxim impacte. 

Per tal d’assistir els estats membres en l’aplicació de les reformes d’R+D+i, la Comissió assenyala que es basarà 
en l’experiència adquirida en la iniciativa “Unió per la innovació”17

                                                           
15 

 i en l’EEI i aprofitarà l’Observatori Europeu de 
la Investigació i la Innovació així com el mecanisme de suport a les polítiques previst al Programa Horitzó 2020. 
La Comissió considera primordial enfortir l’ecosistema general de la innovació i crear les condicions marc ade-
quades per a estimular a innovar les empreses a Europa. En aquest sentit, remarca la necessitat de centrar els 
esforços en assolir el mercat únic, facilitant i diversificant l’accés al finançament, enfortint la capacitat 

Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions “Balanç de 
l’Estratègia Europa 2020 per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador”. COM (2014) 130 final. 
16 Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions “La investiga-
ció i la innovació com a fonts de creixement renovat”. COM (2014) 181 final. 
17 Ja esmentada en edicions anteriors d’aquesta Memòria. 
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d’innovació del sector públic i creant llocs de feina en activitats que requereixin un alt nivell de coneixements , 
desenvolupant una base de recursos humans dotats de capacitats d’innovació, fomentant la investigació en les 
fronteres de coneixement, abordant la dimensió externa de l’R+D+i i integrant la ciència i la innovació a la socie-
tat.  

Com a iniciativa pública, es pot destacar la publicació de l’Informe 2014 sobre l’estat de la “Unió per a la innova-
ció”,18

D’altra banda, es poden destacar dues iniciatives que mostren un procediment novedós a l’hora de definir els fu-
turs programes de treball d’Horitzó 2020, comptant amb l’opinió dels ciutadans, Govern i experts. Així, la Comis-
sió Europea obre una consulta pública sobre el programa de treball 2016-2017 del tema transversal “ciència 
amb i per a la societat” d’Horitzó 2020 i, d’altra banda, habilita una enquesta sobre les prioritats dels participants 
potencials en el programa de treball 2016-2017 d’infraestructures d’investigació. 

 el qual resumeix els compromisos d’aquesta iniciativa i inclou unes fitxes en què es detalla el rendiment 
dels sistemes d’investigació de cada Estat membre a partir d’un conjunt d’indicadors que relacionen la inversió 
en coneixement amb els seus resultats durant tot el cicle d’innovació. En general, l’Informe mostra una activitat 
creixent al voltant de la innovació, en el context de la revisió de l’Estratègia 2020. D’entre els seus principals re-
sultats en destaca un entorn empresarial més favorable a la innovació a través de la patent unitària i del passa-
port de capital risc.  

La Comissió Europea publica un document de treball on analitza el progrés assolit fins ara per les FET Flagships 
(tecnologies futures i emergents), grafema i projecte cervell humà,19

Finalment, l’Institut Europeu d’innovació i Tecnologia publica la guia de finançament, seguiment i avaluació de les 
activitats de les comunitats d’innovació i coneixement (KIKs)

 llançades a l’octubre de 2013. 

20

4.1.2. ÀMBIT ESTATAL 

 i, concretament, la convocatòria de 2014 se centra 
en els temes: innovació per a una vida saludable i un envelliment actiu i matèries primeres (exploració, extracció, 
tractament reciclat i substitució sostenibles). 

Tant els objectius de l’Estratègia espanyola de ciència, tecnologia i innovació, com del Pla estatal d’investigació 
científica i tècnica i d’innovació van en la mateixa línia que els plans i iniciatives a escala europea, en especial, 
l’Estratègia Europa 2020, la Unió per a la Innovació i el Programa Horitzó 2020. Els objectius tendeixen princi-
palment cap a la millora de la qualitat dels recursos, el sistema d’assignació de fons, la transferència de conei-
xement i la col·laboració públicoprivada. 

De la mateixa manera que l’any anterior, s’han publicat algunes convocatòries en l’àmbit del Pla estatal, verte-
brades en els seus quatre programes (promoció del talent i l’ocupabilitat en R+D+i, Programa estatal de foment 
de la investigació científica i tècnica d’excel·lència, Programa d’impuls al lideratge empresarial en R+D+i i Progra-
ma estatal d’R+D+i orientada als reptes de la societat), tal i com es pot observar al Programa d’actuació anual 
2014 del Pla estatal, publicat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat. 21

 Contractes de formació, a les seves diverses etapes, i de suport a la incorporació de personal d’R+D+i al Sis-
tema. 

 Tal i com estableix aquest Pla, les mo-
dalitats d’ajudes incloses a les actuacions 2014 preveuen:  

 Ajudes per afavorir la mobilitat. 

 Ajudes per a la realització de projectes R+D+i distribuïdes, en funció dels seus objectius, en els diferents 
subprogrames estatals. 

                                                           
18 Estado de la Unión por la innovación 2012: acelerar el cambio. Comisión Europea, 2013. Consulta a 
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=home&section=state-of-the-innovation-union&year=2014. 
19 FET Flagships: a novel partnering approach to address grand scientific challenges and to boost innovation in Europe. Comissió Europea, 
2013. Consulta a http://www.eshorizonte2020.es/content/download/34317/459444/version/1/file/FETFlagshipsStaffWorkingDocument-
Sep.pdf. 
20 2014 call for knowledge and innovation communities. European Institute of Innovation and Technology, 2014. Consulta a 
http://eit.europa.eu/collaborate/2014-call-for-kics. 
21 Programa de actuación anual 2014. Ministerio de Economía y Competitividad, 2014. Consulta a 
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/Programa_Actuacion_Anual_2014.pdf. 

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=home&section=state-of-the-innovation-union&year=2014�
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http://www.eshorizonte2020.es/content/download/34317/459444/version/1/file/FETFlagshipsStaffWorkingDocument-Sep.pdf�
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 Ajudes destinades a finançar programes d’investigació de caràcter estratègic en col·laboració presentats per 
empreses i altres institucions d’R+D+i del sector públic. 

 Ajudes de dinamització destinades a usuaris del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació per a la 
consecució d’objectius estratègics específics lligats al Pla. 

Les convocatòries aprovades enguany donen continuïtat a les aprovades durant l’any 2013, si bé inclouen algu-
nes novetats. Així, dins del Programa estatal de talent i ocupabilitat s’han convocat ajudes destinades a la forma-
ció predoctoral a empreses com a part de l’impuls de la posada en marxa dels nous programes de doctorats in-
dustrials; ajudes a la contractació de joves doctors a universitats i centres públics d’R+D i ajudes per a la contrac-
tació de joves graduats universitaris i d’FP convocades en el marc del Pla nacional d’implantació de la Garantia 
Juvenil. 

Dins del Programa estatal de foment de la investigació científica i tècnica d’excel·lència, es convoquen per prime-
ra vegada les modalitats d’ajudes “Centres d’excel·lència Severo Ochoa” i “Unitats d’excel·lència Maria de Maez-
tu”, de manera que es facilita la participació a les organitzacions d’investigació sense personalitat jurídica o en 
procés de consolidació. D’altra banda, es convoquen les ajudes incloses en l’Acció de dinamització “Europa Ex-
cel·lència”, dirigides als investigadors que van presentar propostes al 2013 al Consell Europeu d’Investigació en la 
modalitat de Consolidator Grants i no van ser seleccionades per obtenir finançament. També s’inclou per primera 
vegada la convocatòria de l’Acció de dinamització “Xarxes d’excel·lència”,22

Finalment, dins del Programa estatal de lideratge empresarial en R+D+i, es convoquen per primera vegada les 
ajudes corresponents al Programa estratègic de Consorcis d’Investigació Empresarial Nacional (CIEN), el qual fi-
nança grans projectes d’investigació industrial i de desenvolupament experimental, desenvolupats amb la 
col·laboració efectiva entre consorcis constituïts per un mínim de tres empreses i un màxim de vuit i on s’exigeix la 
participació de centres públics d’investigació. D’altra banda, el CDTI convoca per primera vegada les ajudes EEA 
Grants per a empreses que realitzin projectes d’R+D de caràcter aplicat en l’àmbit de les energies renovables, 
canvi climàtic i medi ambient i orientats a la resolució d’algun dels grans reptes de la societat. 

 l’objectiu de la qual és promoure la 
col·laboració entre grups d’investigació i la creació de sinèrgies entre ells.  

Enguany també s’aprova el Reial decret 475/2014,23 sobre bonificacions en la cotització a la Seguretat Social del 
personal investigador, el qual restaura la bonificació a la cotització a la Seguretat Social que s’havia creat en vir-
tut del Reial decret 278/2007,24

Així, aquest Reial decret desenvolupa les esmentades bonificacions de conformitat amb la Llei 17/2012, de pres-
supostos generals de l’Estat per a l’any 2013 i estableix una bonificació del 40% en les aportacions empresarials 
a les quotes de la Seguretat Social per contingències comunes pel que fa al personal investigador

 si bé va ser derogada pel Reial decret llei 20/2012, de mesures per garantir 
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. El preàmbul del nou Reial decret argumenta la recupe-
ració d’aquest incentiu no tributari a favor dels investigadors, tenint en compte que les bonificacions constituei-
xen una reducció immediata en les despeses empresarials i afavoreix la contractació del personal investigador.  

25

En matèria fiscal cal destacar l’aprovació de la Llei 27/2014, del text refós de l’impost sobre societats,

 i en regula el 
procediment per a la seva aplicació. 

26

Pel que fa a les mesures de suport a l’R+D+i, les despeses deduïbles són les següents: 

 que, pel 
que fa a l’R+D+i, en concret, engloba allò que recull la Llei 14/2013, de suport a emprenedors i la seva internaci-
onalització, que inclou mesures fiscals de suport a la inversió en R+D+i, entre d’altres aspectes, i modifica el rè-
gim del Patent Box. 

                                                           
22 En les seves dues modalitats: xarxes consolider i xarxes temàtiques. 
23 Reial decret 475/2014, de 13 de juny, sobre bonificacions en la cotització a la Seguretat Social del personal investigador. BOE núm. 144, 
de 14.06.2014 
24 Atès que la Llei 36/2006,de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos de societats, 
sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni, a la seva disposició addicional desena, va autoritzar el Govern perquè es fessin aquest ti-
pus de bonificacions. 
25 Entenent com a tal els treballadors inclosos en els grups 1, 2, 3 i 4 de cotització al règim general de la Seguretat Social  que, amb caràcter 
exclusiu i per la totalitat del seu temps de treball a l’empresa dedicada a activitats d’investigació i desenvolupament i innovació tecnològica, 
es dediquin a la realització d’aquestes activitats , ja sigui amb un contracte de caràcter indefinit, en pràctiques o per obra o servei determinat. 
En aquest darrer cas, el contracte haurà de tenir una durada mínima de tres mesos. Pel que fa a l’exclusivitat i al còmput de la totalitat del 
temps de treball, s’admetrà que fins a un 15% del temps dedicat a tasques de formació, divulgació o similars, computi com a dedicació exclu-
siva a activitats d’R+D. 
26 Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost sobre societats. BOE núm. 288, de 28.11.2014. 
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 Despeses en projectes (personal, amortitzacions, fungibles i col·laboracions externes) sempre que siguin des-
peses directes, individualitzades per projectes i aplicades de manera efectiva al projecte. El percentatge de la 
deducció dependrà de la qualificació cientificotecnològica: 25% en el cas d’R+D (més el 17% en partida per-
sonal investigador amb dedicació exclusiva a R+D) i 12% en el cas d’innovació tecnològica. 

 Increment de la despesa anual total en projectes d’R+D respecte de la mitjana d’anys anteriors. En el cas que 
les despeses efectuades en la realització d’activitats d’R+D en el període impositiu siguin superiors a la mit-
jana de les despeses dels dos anys anteriors, s’aplicarà el 25% fins a la mitjana i el 42% respecte de l’excés 
de la mitjana. 

 Inversió en immobilitzat material i intangible (exclosos immobles i terrenys), sempre i quan estiguin dedicats 
exclusivament a activitats d’R+D. La deducció per aquestes inversions serà del 8%. 

Pel que fa al Patent Box, convé assenyalar que consisteix en la reducció de la base imposable per ingressos deri-
vats de la cessió de determinats actius intangibles. Consisteix en un incentiu per fomentar la valorització i transfe-
rència de coneixement i tecnologia d’alguns actius intangibles com: 

 Dret d’ús o d’explotació de patents, dibuixos o models, planells, fórmules o procediments secrets. 

 Drets sobre informacions relatives a experiències industrials, comercials o científiques. 

La Llei atorga avantatges a la cessió d’aquests actius i, en aquest sentit, permet que es declari només el 40% de 
les rendes per fomentar la cessió de la tecnologia a una altra empresa.27

Cal tenir en compte també que el Consell de Ministres aprova la remissió al Parlament del Projecte de llei que 
modifica la Llei 11/1986, de patents, vigent actualment. Els aspectes principals en els quals incideix el Projecte 
són la clarificació i la simplificació del procediment de concessió de la patent, que implicarà un examen previ que 
acrediti que la invenció és nova, inventiva i té aplicació industrial. S’adapta la normativa espanyola a l’àmbit com-
unitari i a altres normes i tractats internacionals. D’altra banda, es pretén fomentar la iniciativa emprenedora mit-
jançant la reducció del 50% de la taxa per a l’obtenció d’una patent per a les persones emprenedores.  

 

Com a iniciativa pública i amb relació a l’Informe 2014 sobre l’estat de la Unió per a la innovació, comentat a 
l’apartat de l’àmbit europeu, cal fer menció de l’Informe que es fa en el cas concret d’Espanya. A grans trets, 
l’Informe assenyala que la inversió en R+D a Espanya creix més ràpidament que la mitjana de la UE durant el pe-
ríode 2000-2008, especialment al sector empresarial, si bé a partir del 2010 s’observa un descens com a conse-
qüència de la crisi financera. Pel que fa a l’excel·lència en ciència i tecnologia, l’Informe constata una millora lleu-
gera en el període 2007-2012, si bé Espanya encara se situa per sota de la mitjana europea. Dins dels reptes per 
a Espanya, assenyala els següents: seguir invertint més en coneixement i assegurar l’eficàcia d’aquesta inversió 
per crear una economia més intensiva en coneixement, així com garantir una alta qualitat de despesa pública en 
R+D; l’aplicació de la Llei 14/2011, de la ciència, tecnologia i innovació; la creació de l’Agència Estatal de la In-
vestigació, així com la millora dels estímuls per augmentar la mobilitat dels investigadors entre el sector públic i el 
privat. 

Finalment, cal comentar que la Comissió Europea anuncia els primers resultats de la fase 1 de l’instrument PIME 
del Programa europeu Horitzó 2020, orientat a tot tipus de pimes innovadores que mostrin una forta ambició per 
desenvolupar-se, créixer i internacionalitzar-se. A la fase 1 les pimes reben finançament per estudiar la viabilitat 
científica o tècnica i el potencial comercial d’una nova idea amb la finalitat de desenvolupar un projecte innova-
dor,  i Espanya ha estat el país amb més projectes seleccionats per al seu finançament. 

4.1.3. ÀMBIT AUTONÒMIC 

En aquest àmbit s’aproven convocatòries d’ajuts en el marc de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana (ACCIÓ), 
de la mateixa manera que els anys anteriors. Aquests ajuts s’agrupen en tres blocs: ajuts a la internacionalització, 
a la innovació i al creixement empresarial i, dins de cadascun, es distingeix entre ajuts a empreses i a entitats. Pel 
que fa als ajuts a la internacionalització en podem destacar, entre d’altres, els préstecs I+I;28

                                                           
27 Article 23 de la Llei 27/2014. 

 el Programa Empre-
sa Exporta, el Programa Expansiona’t; els ajuts del Pla Esprint del Programa Start-Up Catalonia i el Programa In-

28 Préstecs en condicions preferents de garanties per al finançament del circulant i inversions que realitzen projectes d’innovació, internacio-
nalització i industrialització; el Programa d’inversió directa a l’exterior. 
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ternacionalització Agrupada. Quant als ajuts a la innovació, també es convoquen els préstecs I+I, el Programa de 
bons tecnològics–Tecnobons 2014; el Programa d’emprenedoria corporativa29; el de dinamització i estructuració 
potencials Comunitats RIS3CAT; els nuclis d’innovació tecnològica 2014;30 inversions empresarials d’alt impacte i 
ajuts a la innovació WIDER.31

Cal destacar també l’aprovació de la RIS3CAT, l’estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent 
de Catalunya, tal i com ja es va anunciar a l’edició anterior d’aquesta Memòria. L’origen de l’Estratègia se situa en 
l’Estratègia Europa 2020, la qual demana als governs, com a condició prèvia per accedir als fons europeus en el 
període 2014-2020, que elaborin RIS3 amb l’objectiu de donar coherència a les inversions en recerca i innovació, 
per optimitzar l’impacte en el desenvolupament econòmic i social de les regions i del conjunt d’Europa. Fruit 
d’aquest mandat, Catalunya adopta les prioritats d’Europa 2020 mitjançant l’Estratègia Catalunya 2020, que es-
devé el full de ruta del Govern per reactivar l’economia i reorientar el sector productiu cap a un model econòmic 
més intel·ligent, més sostenible i més integrador. 

 Finalment, pel que fa als ajuts al creixement empresarial, se’n poden destacar al-
guns com ara la diagnosi i l’acompanyament financers, el Programa Xarxa d’Inversors Privats i les iniciatives de 
reforç de la competitivitat. 

A partir d’aquí s’inicien els treballs preparatoris per elaborar la RIS3CAT, els quals han estat impulsats i coordi-
nats per un comitè de direcció format per representants dels departaments d’Economia i Coneixement i 
d’Empresa i Ocupació mitjançant un procés bidireccional i iteratiu. El juliol de 2013 es va sotmetre una primera 
versió del document de l’Estratègia a la valoració dels agents i de la societat civil i el febrer de 2014 s’ha aprovat 
l’estratègia definitiva. 

El punt de partida ha estat una anàlisi DAFO de l’economia catalana, amb un ampli consens entre els agents del 
sistema de recerca i innovació. En aquesta anàlisi s’identifiquen tres grans vectors que articulen les activitats 
que, segons l’Estratègia, permetran que l’economia catalana afronti amb èxit els grans reptes socials i econòmics 
del segle XXI: 

 L’herència de la gran tradició industrial catalana. 

 El benestar de les persones en àmbits com l’alimentació, la salut, l’oci o l’estil de vida, en els quals l’R+D+i 
genera oportunitats econòmiques i beneficis directes per a les persones i la societat. 

 Els reptes globals que es deriven del canvi climàtic, l’impacte de l’activitat humana i l’escassetat de recursos 
naturals. 

A partir d’aquests elements, la RIS3CAT defineix una visió compartida per al país per al 2020: “Catalunya és un 
país de base industrial, que té una economia oberta, competitiva i sostenible, que combina talent, creativitat, un 
teixit empresarial diversificat i un sistema propi de recerca d’excel·lència, en el marc d’una societat dinàmica, em-
prenedora i inclusiva. Hi conviuen multinacionals i empreses locals, sectors consolidats i amb lideratge internaci-
onal i sectors tecnològics emergents”. 

Partint d’aquesta base, l’Estratègia s’estructura en quatre objectius estratègics i quatre eixos d’actuació, tal i com 
es pot observar a continuació. 

TAULA II- 34 . Elements principals de l’Estratègia RIS3CAT 

Objectius estratègics Eixos  

1. Reforçar la competitivitat del teixit empresarial mitjançant la 
millora de l'eficiència dels processos productius, la internaciona-
lització i la reorientació dels sectors consolidats cap a activitats 
de més valor afegit. 

Àmbits sectorials líders (alimentació; energia i recursos, siste-
mes industrials; indústries basades en el disseny; indústries re-
lacionades amb la mobilitat sostenible; indústries de la salut; 
indústries culturals i basades en l'experiència. 

                                                           
29 Ajuts per impulsar i donar suport al desenvolupament de nous projectes empresarials que sorgeixen com a conseqüència de la cerca de si-
nèrgies entre empreses consolidades en el mercat i investigadors, emprenedors, Start–up, micropimes, EBTs i petites empreses.  
30 Ajuts a projectes destinats a incentivar la realització d’activitats d’R+D amb component internacional i en el marc de la convocatòria ERA-
net MANUNET 2. 
31 Ajuts dirigits a projectes innovadors alineats estratègicament amb els reptes de l’ecohabitatge sostenible i intel·ligent per a la gent gran, 
dins del marc del projecte europeu WIDER. 
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2. Potenciar noves activitats econòmiques emergents a partir de 
la recerca, la creativitat i la innovació, per crear i explotar nous 
nínxols de mercat. 

Activitats emergents: s'han d'identificar en el procés de desco-
berta emprenedora. 

3. Consolidar Catalunya com a pol europeu de coneixement i 
connectar les capacitats tecnològiques i creatives tant amb els 
sectors existents al territori com amb els sectors emergents. 

Tecnologies facilitadores transversals (TIC, nanotecnologia, ma-
terials avançats, fotònica, biotecnologia i manufactura avança-
da). 

4. Millorar globalment el sistema català d'innovació, reforçar la 
competitivitat de les empreses i orientar les polítiques públiques 
cap al foment de la innovació, la internacionalització i l'empre-
nedoria. 

Entorn d'innovació. 

Instruments 

Comunitats de la RIS3CAT 

Activitats emergents 

Desenvolupament de capacitats tecnològiques clau 

Infraestructures de recerca i transferència tecnològica 

Projectes col·laboratius d'R+D 

Valorització i transferència innovadora 

Cooperació internacional 

Compra pública innovadora 

Projectes d'especialització i competitivitat territorial 

Com a iniciatives públiques també es pot destacar la publicació de dues guies per part d’ACCIÓ. D’una banda, la 
guia de gestió de projectes Horitzó 2020,32 la qual facilita i fomenta la preparació per a projectes futurs del Pro-
grama Horitzó 2020. S’hi destaca la importància de la gestió dels projectes europeus, així com la necessitat 
d’elaborar un bon pla de treball i controlar la seva execució. Identifica els diferents nivells operatius dins d’un pro-
jecte i presenta les solucions més freqüents per organitzar la gestió. D’altra banda, s’ha publicat la guia “Com es-
devenir una empresa innovadora”,33

Cal esmentar que a Catalunya neix la plataforma BIB (Bioinformatics Barcelona), impulsada per la Generalitat de 
Catalunya i per l’Obra Social La Caixa, amb l’objectiu de promoure la investigació multidisciplinària, la formació i la 
transferència de coneixement. 

 amb la finalitat d’aportar informació i coneixement perquè qualsevol pime, 
independentment de la seva activitat, pugui construir el seu model propi per gestionar la innovació. 

Finalment, també cal fer referència a la constitució del Consell Català d’Innovació Agroalimentària, amb les funci-
ons d’impulsar i fer el seguiment dels plans i programes de formació, transferència tecnològica i innovació en 
l’àmbit agroalimentari i del medi natural de Catalunya que s’impulsen des de l’Administració de la Generalitat. 
També té entre les seves funcions la de vetllar pel compliment del Pla estratègic de recerca, innovació i transfe-
rència agroalimentària de Catalunya 2013-2020, al qual es va fer referència en la Memòria de l’any 2013. 

4.2. SOCIETAT DIGITAL 

4.2.1. ÀMBIT DE LA UNIÓ EUROPEA 

Tant la normativa com les iniciatives públiques en l’àmbit de la societat digital giren fonamentalment al voltant de 
la política i la governança d’Internet i de la consecució d’una xarxa única i no fragmentada. 

Així, les conclusions del Consell Europeu de 20 i 21 de març posen l’accent en el fet d’incloure l’economia digital 
dins del mercat interior de béns i serveis i aprofitar plenament el seu potencial. En aquest sentit, assenyala que 
l’adopció del Mecanisme Un continent connectat, ja citat a l’edició anterior d’aquesta Memòria, contribuirà a as-

                                                           
32 Guia de gestió de projectes: Horitzó 2020. Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ), 2014. Consulta a 
http://coneixement.accio.gencat.cat/c/document_library/get_file?uuid=27166148-ae1a-4d41-bb8d-4b2c90a64b26&groupId=30582. 
33 Com esdevenir una empresa innovadora. Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ), 2015. Consulta a 
http://coneixement.accio.gencat.cat/c/document_library/get_file?uuid=2bc243a3-f925-46ff-b9e5-a9ed5b4a5935&groupId=30582. 

http://coneixement.accio.gencat.cat/c/document_library/get_file?uuid=27166148-ae1a-4d41-bb8d-4b2c90a64b26&groupId=30582�
http://coneixement.accio.gencat.cat/c/document_library/get_file?uuid=2bc243a3-f925-46ff-b9e5-a9ed5b4a5935&groupId=30582�
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solir aquest objectiu. El Consell també posa de manifest que cal desenvolupar i modernitzar les xarxes 
d’infraestructures, incloses les xarxes digitals, amb tecnologies intel·ligents i innovadores. 

A la reunió del Consell de 27 de novembre, els ministres de Telecomunicacions debaten una proposta per modifi-
car el marc normatiu de les telecomunicacions a la UE i adopten unes conclusions sobre la governança d’Internet. 
Pel que fa al marc normatiu, el Consell debat l’estat dels treballs en relació amb la proposta per crear un conti-
nent connectat i se centra en dos aspectes: la itinerància i la neutralitat de la xarxa. Pel que fa a la itinerància, la 
majoria d’estats membres expressen la necessitat de disposar de més temps per analitzar quin seria el millor 
plantejament per evitar els seus efectes no desitjats i, en concret, volen prevenir una situació en què els preus 
nacionals pugin per tal de compensar les pèrdues que puguin patir els operadors pels serveis d’itinerància. Pel 
que fa a la neutralitat a la xarxa, la majoria dels estats membres assenyala la importància de disposar d’un accés 
obert i no discriminatori a Internet, així com de no posar obstacles a la innovació i a la inversió. 

Pel que fa a les conclusions sobre la governança a Internet, el Consell subratlla el suport de la UE a un model mul-
tisectorial per a la governança d’Internet  i constata la necessitat d’afrontar les conseqüències de possibles con-
flictes de jurisdicció en matèria de protecció de dades i indicacions geogràfiques. Pel que fa a aquesta qüestió, la 
UE està a favor d’aplicar els mateixos drets fonamentals en línea com fora d’aquesta. 

La Comissió Europea també emet una Comunicació sobre la política i la governança a Internet34, la qual se centra 
en els àmbits polítics principals que afecten l’ecosistema de governança d’Internet: els principis de governança 
d’Internet, els marcs cooperatius35

Tant el CESE

 i les funcions centrals d’Internet. També recull propostes concretes sobre com 
enfortir el model actual de múltiples parts interessades i té en compte algunes de les qüestions clau que cal 
abordar en el context de la futura governança d’Internet, centrant-se en la interrelació entre les normes tècniques 
i la política d’Internet, els desafiaments per restablir la confiança i els conflictes de competència i lleis. A grans 
trets, la Comunicació defensa i promou els drets fonamentals i els valors democràtics, així com les estructures de 
governança amb múltiples parts interessades que es basen en normes clares i respectuoses amb aquests valors. 
D’altra banda, promou una xarxa única i no fragmentada, subjecta a les mateixes lleis i normes que s’apliquen en 
altres àmbits, en la mateixa línia que el Consell Europeu ha posat de manifest. 

36 com el Comitè de les Regions37

El CESE també es pronuncia sobre la societat digital

 emeten un Dictamen sobre aquesta Comunicació, en el qual res-
salten la importància d’Internet com a condició especial per al desenvolupament econòmic i l’ocupació, la innova-
ció tecnològica i la inclusió social i comparteixen amb la Comissió la voluntat de reafirmar tant la defensa i el fo-
ment dels drets fonamentals, com el concepte de xarxa única i recomanen, entre d’altres aspectes, que s’ampliï 
la definició que es fa de la governança, així com dels instruments que han de garantir els processos amb múlti-
ples parts interessades en les decisions relacionades amb Internet. D’altra banda, també consideren que caldria 
emfatitzar els principis de xarxa oberta i neutralitat a la xarxa, tenint present l’evolució tecnològica en aquest àm-
bit. 

38

D’altra banda, emet un Dictamen sobre el mercat únic de les telecomunicacions,

 en els seus diferents vessants: accés, educació, formació, 
ocupació i tasques per a la igualtat. Aquest Dictamen posa de manifest que la societat digital no pot ser un factor 
addicional d’exclusió i constata la seva importància i repercussió en els seus diversos d’àmbits, en la línia de 
l’Agenda digital per a Europa.  

39

                                                           
34 

 en el qual posa de manifest 
que la proposta de reducció de barreres als proveïdors de serveis europeus mitjançant la introducció d’una auto-
rització única europea vàlida a tota la UE i l’harmonització de les condicions de gestió de l’espectre facilitarà que 
els proveïdors ofereixin serveis competitius  i segurs de comunicacions electròniques als individus, les empreses i 
les institucions de la UE. Com a recomanacions el CESE assenyala, entre d’altres,la reconsideració dels serveis de 

Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions, “La política i 
la governança d’Internet. El paper d’Europa en la configuració de la governança d’Internet”. COM (2014) 72 final. 
35 Entre les entitats que es reconeix que ha d’existir un alt nivell de cooperació, la Comunicació cita el Fòrum per a la Governança d’Internet 
(FGI), la Intranet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) i la Internet Assigned Numbers Authority (IANA). 
36 Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre la Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic 
i Social Europeu i al Comitè de les Regions: La política i la governança d’Internet – El paper d’Europa en la configuració de la governança 
d’Internet. DOUE C 451, de 16.12.2014. 
37 Dictamen del Comitè de les Regions – La política i la governança d’Internet. DOUE C 19, de 21.01.2015. 
38 Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre la societat digital: accés, educació, formació, ocupació, eines per a la igualtat. DOUE 
C 451, de 16.12.2014. 
39 Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre el tema “Noves mesures relatives al mercat únic de les telecomunicacions de la UE”, 
recollides en els següents documents: Proposta de Reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableixen mesures en relació 
amb el mercat únic europeu de les comunicacions electròniques i per crear un continent connectat, i es modifiquen les directives 
2002/21/CE, 2002/21/CE i 2002/22/CE i els reglaments (CE) nº 1211/2009 i (UE) nº 531/2012. DOUE C 177, d’11.06.2014. 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com%282014%290072_/com_com%282014%290072_es.pdf�
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com%282014%290072_/com_com%282014%290072_es.pdf�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014AE0746&from=ES�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014AE0746&from=ES�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014AE0746&from=ES�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IR2448&from=ES�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IE0773&from=ES�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013AE5602&from=ES�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013AE5602&from=ES�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013AE5602&from=ES�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013AE5602&from=ES�
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banda ampla en l’àmbit de la prestació del servei universal i la millora de l’accessibilitat i la reducció de costos 
d’establir i operar xarxes d’alta velocitat. En aquest mateix sentit, el CESE recorda que l’accés universal a la ban-
da ampla és un factor clau per al desenvolupament de l’economia europea en el seu Dictamen sobre la proposta 
modificada de Reglament relatiu a unes orientacions per a les xarxes transeuropees de telecomunicacions.40

També en l’àmbit de la societat digital, cal destacar l’aprovació del Reglament nº 910/2014, relatiu a la identifi-
cació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior,

 
Tanmateix, considera que la construcció del mercat únic digital requereix la interconnexió i interoperabilitat de les 
xarxes nacionals. 

41

Com a iniciatives publiques, es pot destacar la publicació d’un Informe de la Comissió al Parlament Europeu i al 
Consell relatiu a l’aplicació del Programa de política de l’espectre radioelèctric,

 el qual 
també respon a la idea de “no fragmentació” del mercat digital, enunciada a la introducció d’aquest apartat. 
L’objectiu d’aquest Reglament és el d’establir un marc jurídic que garanteixi el reconeixement transfronterer 
d’identitats electròniques, la interoperabilitat de la signatura electrònica i altres serveis de confiança com els se-
gells electrònics o els segells de temps, possibilitant les comunicacions electròniques entre ciutadans, empreses i 
administracions públiques i potenciant el comerç i l’administració electrònica. De tot el Reglament se’n desprèn la 
voluntat de crear les eines necessàries perquè els productes i serveis d’identificació, certificació i confiança elec-
trònics disposin de lliure circulació a tot el mercat europeu, de tal manera que cap Estat membre pugui exigir 
condicions addicionals a prestadors d’altres estats membres per a l’ús de serveis electrònics. També es desenvo-
lupa el concepte d’identitat electrònica com a element alternatiu a la certificació electrònica per a l’accés als ser-
veis electrònics de l’Administració pública i s’estableixen tres nivells de seguretat en funció del sistema 
d’identificació.  

42

4.2.2. ÀMBIT ESTATAL 

 que és la base de les comunica-
cions sense fil, com el wi-fi o la telefonia mòbil, així com el recurs fonamental per a altres sectors, com la indústria 
i el transport. L’Informe assenyala que la utilització de l’espectre de la manera més eficient possible en tot el 
mercat interior exigeix una coordinació internacional i europea. Després d’una anàlisi detallada, constata que ca-
da Estat membre segueix fixant les condicions i els procediments d’autorització per a la utilització de l’espectre i 
les diferències en aquest aspecte contribueixen a la fragmentació del mercat interior, la qual cosa repercuteix ne-
gativament en la integració trasnfronterera de les xarxes i en les capacitats dels telèfons mòbils. Per aquest mo-
tiu, es proposa que es regulin de manera específica aquests aspectes. 

En aquest àmbit la norma més rellevant ha estat la Llei 9/2014, de telecomunicacions43

Les novetats principals introduïdes per la Llei són les següents: 

 la qual, tal i com esta-
bleix el seu preàmbul, pretén garantir el compliment de l’Agenda digital per a Europa que requereix, en la situació 
actual d’evolució tecnològica i incertesa econòmica, establir un marc regulatori clar i estable. Les reformes que in-
trodueix la Llei van dirigides a facilitar el desplegament de xarxes i la prestació de serveis per part dels operadors, 
per tal que això els permeti oferir als usuaris serveis més innovadors, de major qualitat i cobertura, a preus més 
competitius i en millors condicions, la qual cosa hauria de contribuir a potenciar la competitivitat i la productivitat 
de l’economia. A fi i efecte de garantir aquests objectius, la Llei s’inspira en quatre principis: liberalització del sec-
tor, lliure competència, recuperació de la unitat de mercat i simplificació administrativa. 

 Reconeixement d’amplis drets d’ocupació del domini públic, de la propietat privada i de l’ús compartit 
d’infraestructures per al desplegament de xarxes i prestació de serveis. Així, s’obliga els titulars del domini 
públic a garantir l’accés de tots els operadors a aquest domini en condicions naturals, objectives, transpa-
rents, equitatives i no discriminatòries, sense que en cap cas pugui establir-se un dret preferent o exclusiu 

                                                           
40 Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre la proposta modificada de Reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a 
unes orientacions per a les xarxes transeuropees de telecomunicacions i pel qual es deroga la Decisió nº 1336/97/CE. DOUE C 67, de 
06.03.2014. 
41 Reglament (UE) nº 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis 
de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. DOUE L 257, de 
28.08.2014. 
42 Segment de freqüències comprès en l’espectre electromagnètic, ubicat en el rang d’ones electromagnètiques que van des de 3KHz fins a 
3000 GHz. 
43 Llei 9/2014, de 9 de maig, de telecomunicacions. BOE núm. 114, de 10.05.2014. Aquesta Llei deroga les seves predecessores, les lleis 
11/1998 i 32/2003, generals de telecomunicacions, i modifica nombroses normes de l’ordenament jurídic: la Llei 13/2011, del joc; la Llei 
34/2002, de serveis de la societat de la informació; la Llei 38/1999, d’ordenació de l’edificació; la Llei 25/2007, de conservació de les dades 
relatives a les comunicacions electròniques; el Reial decret llei 1/1998, de 27 de febrer, sobre infraestructures comunes en els edificis per a 
l’accés als serveis de telecomunicació; la Llei 59/2003, de signatura electrònica i la Llei 7/2010, general de la comunicació audiovisual. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013AE5315&from=ES�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013AE5315&from=ES�
http://www.boe.es/doue/2014/257/L00073-00114.pdf�
http://www.boe.es/doue/2014/257/L00073-00114.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/10/pdfs/BOE-A-2014-4950.pdf�
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d’accés o ocupació d’aquest domini públic en benefici d’un operador determinat o d’una xarxa concreta de 
comunicacions electròniques i quedant exclosa expressament l’assignació de drets d’ocupació o d’ús del 
domini públic per a la instal·lació d’una xarxa mitjançant procediment de licitació. En els mateixos termes es 
reconeix als operadors que instal·lin o explotin xarxes públiques de comunicacions electròniques el dret 
d’accés a qualsevol infraestructura de titularitat pública o privada, susceptible de ser utilitzada per al desple-
gament de xarxes. D’altra banda, s’incentiva la instal·lació dels trams finals de les xarxes fixes de comunica-
cions electròniques d’accés ultrarràpid als edificis, finques i conjunts immobiliaris acollits al règim de propie-
tat horitzontal o als edificis  que, en tot o en part, hagin estat o siguin objecte d’arrendament per un termini 
superior a un any, o bé mitjançant l’ús de les infraestructures comunes de comunicacions electròniques o bé 
a través del desplegament d’infraestructures per cada operador, prèvia comunicació a la comunitat de propi-
etaris. 

 Intervenció del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme en el procediment d’aprovació dels instruments de 
planificació urbanística. Aquesta intervenció es concreta en l’exigència d’informe preceptiu i vinculant emès 
pel Ministeri en tots els procediments d’aprovació, modificació o revisió  dels instruments de planificació terri-
torial o urbanística que afecten el desplegament de les xarxes públiques de comunicacions electròniques.44

 Simplificació de tràmits administratius. Les autoritzacions i llicències per al desplegament de certes ins-
tal·lacions i infraestructures, incloses les estacions o infraestructures radioelèctriques, se substitueixen per 
declaracions responsables i s’exclou qualsevol tipus d’autorització o declaració responsable per a la realitza-
ció de millores d’innovació tecnològica o adaptació tècnica que suposin la incorporació d’equipament nou o la 
realització d’emissions radioelèctriques en noves bandes de freqüències o amb altres tecnologies, sense va-
riar els elements d’obra civil i masteler. 

 

 No tots els operadors estan obligats a finançar el servei universal, sinó únicament aquells que disposen 
d’ingressos bruts anuals que excedeixin dels 100 milions d’euros.45

 Les administracions públiques només podran explotar xarxes i prestar serveis de telecomunicacions a tercers 
a través d’operadors controlats, directament o indirecta, per aquesta administració i sotmesos al principi 
d’inversor privat.  

 

 Pel que fa als drets dels usuaris, es reconeixen els següents drets als usuaris finals: resolució automàtica de 
contractes després de la finalització del procés de canvi d’operador amb conservació del número; dret a 
compensació en cas de retards o abusos en la conservació dels números; dret a la desconnexió de determi-
nats serveis i a l’accés de diferent consideració, prèvia petició expressa de l’usuari; constatació expressa que 
l’aprovació administrativa dels contractes tipus no exclou el control administratiu i judicial de les condicions 
generals de la contractació contingudes al contracte, d’acord amb la normativa vigent i, finalment, el dret a 
rebre justificant del contracte formalitzat per escrit o en qualsevol altre suport de caràcter durador. 

 Es modifiquen les regles de càlcul de les taxes administratives. 

En aquest àmbit també s’ha aprovat el Reial decret 806/2014, sobre organització i instruments operatius de les 
tecnologies de la informació i les comunicacions en l’Administració general de l’Estat i els seus organismes pú-
blics, el qual té per objecte el desenvolupament i l’execució d’un model comú de governança de les TIC en 
l’Administració general de l’Estat i els seus organismes públics. Cal assenyalar que, per al disseny de la nova  go-
vernança de les TIC, la Direcció de Tecnologia de la Informació i de les Comunicacions ha identificat tres objectius 
bàsics. En primer lloc, orientar les actuacions i línies estratègiques en les TIC de manera que tinguin com a finali-
tat satisfer les necessitats derivades de l’estratègia global del Govern i disposar d’una planificació comuna per a 
tota l’Administració. En segon lloc, potenciar l’Administració digital i les TIC com a instruments que permeten fer 
sostenible el procés d’innovació constant i la millora de la qualitat dels serveis i, finalment, racionalitzar l’ús dels 
recursos informàtics de manera que s’assoleixi una major eficiència, proporcionant un estalvi de costos, com a 
conseqüència d’una major homogeneïtat i simplicitat a través de l’ús d’eines comunes i serveis compartits. 

Finalment cal destacar l’aprovació de la Llei 21/2014,46

                                                           
44 Aquest aspecte, entre d’altres, ha estat especialment conflictiu des del punt de vista competencial. En aquest sentit, cal esmentar que el 
Consell de Garanties Estatutàries ha emès el 

 per la qual es modifica el text refós de la Llei de la propi-
etat intel·lectual i la Llei d’enjudiciament civil, l’objecte de la qual és adaptar la normativa existent als canvis soci-

Dictamen 22/2014 sobre aquesta llei. DOGC núm. 6778, de 29.12.2014. D’altra banda, re-
centment, el TC ha admès a tràmit el recurs d’inconstitucionalitat promogut per la Generalitat de Catalunya contra determinats articles de la 
Llei de telecomunicacions. 
45 Xifra que podrà ser modificada o actualitzada mitjançant reial decret en funció de l’evolució del mercat. 
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als, econòmics i tecnològics que s’han produït en els darrers anys. Si bé aquesta normativa té un contingut molt 
ampli, esmentarem alguns aspectes relacionats amb les tecnologies de la informació, atesa la influència que 
exerceix la propietat intel·lectual en la innovació. Així, s’actualitza per a l’entorn digital el règim aplicable a les res-
senyes realitzades per serveis electrònics d’agregació de continguts i s’especifica que la posada a disposició del 
públic per tercers de qualsevol imatge, obra fotogràfica o fotografia divulgada en publicacions periòdiques o llocs 
web ha d’estar sempre subjecta a autorització, si bé aquesta autorització no serà precisa per a la posada a dispo-
sició del públic per part de prestadors de serveis electrònics d’agregació de continguts de fragments no significa-
tius de continguts, divulgats en publicacions periòdiques o en llocs web d’actualització periòdica i que tinguin una 
finalitat informativa, de creació d’opinió pública o d’entreteniment (establint-se en aquest cas una compensació 
equitativa que s’imposa a aquests agregadors de continguts).47

4.2.3. ÀMBIT AUTONÒMIC 

 Pel que fa als mecanismes de supervisió, la Llei 
detalla la funció social i el desenvolupament de l’oferta digital legal que han de dur a terme les entitats de gestió. 
D’altra banda, pel que fa a la funció de salvaguarda dels drets en l’entorn digital s’estableix que la Secció Segona 
de la Comissió de Propietat Intel·lectual exercirà les funcions de salvaguarda dels drets de propietat intel·lectual 
enfront de la seva vulneració pels responsables dels serveis de la societat de la informació a través d’un proce-
diment, l’objecte del qual serà el restabliment de la legalitat. 

En aquest àmbit s’ha aprovat la Llei 15/2014, de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors 
de serveis de comunicacions electròniques i de foment del sector audiovisual i la difusió cultural digital, la qual ha 
estat objecte de Dictamen per part del CTESC. Aquesta Llei crea un impost que grava la disponibilitat del servei 
d’accés a continguts existents en xarxes de comunicacions electròniques, per mitjà de la contractació amb em-
preses prestadores d’aquest servei. Tot i que el contribuent és la persona física o jurídica o l’entitat sense perso-
nalitat jurídica que contracta el servei, l’empresa prestadora és el subjecte passiu a títol de substitut del contribu-
ent.48

Dictamen 18/2014, sobre l’Avantprojecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part 
de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del sector audiovisual i per a la difusió 
cultural digital 

 

La Comissió Executiva, per delegació del Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, va aprovar 
aquest Dictamen en la sessió ordinària del dia 16 de juny de 2014. 

El Dictamen conté quatre observacions generals i dues observacions a l’articulat. 

El CTESC comparteix l’establiment de mesures per al foment de la indústria audiovisual de Catalunya i la difusió 
de la cultura digital, però considera que no hauria de ser mitjançant l’establiment de noves figures impositives, 
ja que això pot afectar la competitivitat de les activitats econòmiques. 

El CTESC no comparteix la creació d’un impost a un determinat sector d’activitat per nodrir els fons que es des-
tinaran a altres sectors d’activitat. 

El CTESC, malgrat que la norma estableix que l’impost no es repercutirà al contribuent, manifesta la seva preo-
cupació sobre el fet que es pugui traslladar, via increment de preus, als consumidors o als productors de con-
tinguts. 

El CTESC considera que aquesta norma hauria d’establir els criteris generals pel que fa a la distribució de la re-
captació de l’impost entre els fons creats per la Llei del cinema i el Fons de Foment per a la Difusió Cultural. 

La norma aprovada incorpora el 50% de les observacions a l’articulat emeses pel CTESC en aquest Dictamen. 
El CTESC no té en compte les observacions generals per valorar la incidència del Dictamen en la norma apro-
vada. 

                                                                                                                                                                                                 
46 Llei 21/2014, de 4 de novembre, per la qual es modifica el text refós de la Llei de la propietat intel·lectual, aprovat per Reial decret legisla-
tiu 1/1996, de 12 d’abril, i la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil. BOE núm. 268, de 05.11.2014 
47 Cal tenir en compte que el Tribunal de Justícia de la UE ha dictat una Resolució, el 21 d’octubre de 2014, per la qual estableix que el simple 
fet d’incloure en una pàgina web l’enllaç a un vídeo de lliure accés publicat en una altra pàgina, no vulnera els drets d’autor sobre aquest ví-
deo.  
48 Cal esmentar que la Generalitat de Catalunya ha rebut una notificació del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en la qual plante-
ja la possible inconstitucionalitat d’aquesta Llei i adverteix de la possibilitat d’interposar un recurs d’inconstitucionalitat. 
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Com a iniciativa pública, cal destacar l’aprovació de l’Estratègia SmartCAT, que pretén convertir Catalunya en un 
territori intel·ligent de referència internacional que aprofiti l’ús de la tecnologia i de la informació digital per inno-
var en els serveis públics, impulsar el creixement econòmic i promoure una societat més intel·ligent i sostenible. 

D’altra banda, cal assenyalar que el nou model TIC català ha estat distingit com una de les millors pràctiques eu-
ropees a la darrera convocatòria dels premis EPSA celebrada a Maastricht. Per tal de seleccionar aquest projecte 
s’han tingut en compte diversos objectius, com les inversions a Catalunya, la creació de llocs de treball, l’estalvi 
energètic, la millora de la gestió i el servei al ciutadà i la innovació en el procés de compra. 

Finalment, comentar que Catalunya també es consolida com a un dels referents europeus de les TIC en salut, tal i 
com es desprèn de l’enquesta Mapa de tendències en TIC i salut que realitza anualment la Fundació TicSalut.  
Una de les dades més rellevants de l’enquesta és la progressiva consolidació del model d’atenció no presencial 
centrat en la telemedicina, que ha duplicat el seu ús des de l’any 2011. En l’àmbit de la salut, també cal fer men-
ció del Programa per impulsar la compra pública innovadora, previst per l’Estratègia RIS3CAT, mencionada anteri-
orment. Aquest Programa s’implementarà als departaments que tenen més potencial per impulsar projectes de 
compra pública innovadora i en licitacions pilot de compra pública de tecnologia de l’àmbit de la salut. Els seus 
objectius són donar un millor servei públic als ciutadans mitjançant l'adopció de solucions innovadores; raciona-
litzar la despesa pública mitjançant una planificació estratègica de la compra pública i impulsar la recerca i la in-
novació mitjançant la demanda de l'Administració. Està previst que la implementació d’aquest Programa es farà 
entre 2015 i 2020 i les fonts de finançament seran el FEDER, les administracions públiques de Catalunya i els 
agents públics i privats del sistema de recerca i innovació i empreses. 
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