


IInnffoorrmmee ssoobbrree ll’’RR++DD++II aa CCaattaalluunnyyaa
((22000022--22000055)):: uunnaa aannààlliissii ccoommppaarraattiivvaa
IInnffoorrmmee ssoobbrree ll’’RR++DD++II aa CCaattaalluunnyyaa
((22000022--22000055)):: uunnaa aannààlliissii ccoommppaarraattiivvaa

Ponent

Alfons Labrador i Tames

Director del projecte

Xavier Riudor i Pons

Autors

Cristina Boada Jané

Lluís Ferrer i Trullols

David Mallafrè Conesa

Eva Miñarro Acosta

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
Barcelona 2009



2

BIBLIOTECA DE CATALUNYA - DADES CIP

Informe sobre l’R+D+I a Catalunya (2002-2005): una anàlisi comparativa. – (Col·lecció estudis i

informes ; 23)

Bibliografia

ISBN 9788439380009

I. Boada Jané, Cristina  II. Labrador, Alfons  III. Riudor i Pons, Xavier  IV. Consell de Treball,

Econòmic i Social de Catalunya  V. Col·lecció: Col·lecció estudis i informes ; 23

1. Investigació – Catalunya  2. Investigació industrial – Catalunya  3. Innovacions tecnològiques –

Catalunya

65:001.891(467.1)

© Generalitat de Catalunya

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Diputació, 284

08009 Barcelona

Tel. 93 270 17 80

Adreces a Internet: www.ctesc.cat

www.larevistactesc.cat

www.observatori-ctesc.cat

A/e: ctesc@gencat.cat

ISBN: 978-84-393-8000-9

Barcelona, abril de 2009

Disseny gràfic: IMF

Impressió: XB Céltica Papel, SL

D.L.: B-19108-2009



ÍÍNNDDEEXX

1. Resum executiu 5

2. Introducció 33

3. Marc teòric 39
3.1. Definicions 39
3.2. L’R+D i la productivitat 41
3.3. Els agents de l’R+D+I 44

4. Principals iniciatives públiques 49
4.1. Política comuna a la Unió Europea 49
4.2. Política d’R+D+I de l’Estat espanyol 57

4.2.1. Pla nacional de recerca científica, desenvolupament i
innovació tecnològica 57

4.2.2. Programa nacional de reformes d’Espanya 62
4.2.3. Estratègia nacional de ciència i tecnologia 63

4.3. Determinants de les diferències entre comunitats autònomes 63
4.3.1. Elements bàsics de la política d’R+D+I de Catalunya 67
4.3.2. Elements bàsics de la política d’R+D+I de la Comunitat de Madrid 78
4.3.3. Elements bàsics de la política d’R+D+I de la Comunitat Foral de

Navarra 87
4.3.4. Elements bàsics de la política d’R+D+I del País Basc 93

4.4. Comparació de les diferents estratègies, pel que fa a les iniciatives
públiques, seguides per les quatre comunitats autònomes 101

5. L’R+D+I dels sectors institucionals 105
5.1. Dades bàsiques de Catalunya 105
5.2. Les despeses internes en R+D 107

5.2.1. Evolució de les despeses internes en R+D 107
5.2.2. Distribució de les despeses internes en R+D 109
5.2.3. Intensitat en R+D 112
5.2.4. Relació entre la intensitat en R+D i la productivitat 113

5.3. Personal ocupat en R+D 115
5.3.1. Evolució del personal ocupat en R+D 115
5.3.2. Despeses internes dividides entre el personal ocupat en R+D 116
5.3.3. Relació entre les despeses internes dividides entre el personal

ocupat en R+D i la productivitat 117
5.4. L’R+D+I 118

5.4.1. Intensitat en innovació de les empreses 118
5.4.2. Tractament de l’R+D+I només a les zones espanyoles 120

5.5. Resum 124

3

IInnffoorrmmee ssoobbrree ll’’RR++DD++II aa CCaattaalluunnyyaa ((22000022--22000055))::
uunnaa aannààlliissii ccoommppaarraattiivvaa



6. L’R+D de les empreses (2002-2005) 127
6.1. L’R+D de les empreses (2002-2005). Catalunya i UE-15 127
6.2. L’R+D de les empreses (2002-2005). Catalunya, Espanya, Madrid,

País Basc i Navarra 140
6.2.1. L’R+D del conjunt del sector empreses (2002-2005) 143
6.2.2. L’R+D de les empreses per grans sectors d’activitat (2002-2005) 145
6.2.3. L’R+D del sector empreses desagregat per branques d’activitat

(2002-2005) 150
6.3. Resum 185

7. Annexos 195
7.1. Annex de la part 4 (Principals iniciatives públiques) 195

7.1.1. Participació d’Espanya en altres programes internacionals 195
7.1.2. Estratègia nacional: normativa relacionada 197
7.1.3. Nota metodològica: dades consolidades dels pressupostos de les

diferents comunitats autònomes 198
7.1.4. Comunitats autònomes de Catalunya, Madrid, Navarra i País Basc:

ajuts i beques 198
7.2. Annex de la part 5 (L’R+D+I dels sectors institucionals) 208
7.3. Annex de la part 6 (L’R+D de les empreses, 2002-2005) 216
7.4. Resum del contingut de les entrevistes amb els experts sobre la situació

de l’R+D+I 222
7.4.1. Introducció 222
7.4.2. Situació de l'R+D+I 225
7.4.3. Model d'arquitectura per a l'R+D+I proposat pels experts 239
7.4.4. Consideracions dels experts 243
7.4.5. Resum 261

8. Bibliografia i documentació 267
8.1. Lleis i programes 267
8.2. Informes i llibres 268
8.3. Articles 274

4



11.. RREESSUUMM EEXXEECCUUTTIIUU

El desenvolupament de la recerca i la innovació són factors clau per aconseguir una econo-

mia més competitiva i productiva. En aquest sentit, durant els últims anys, a Catalunya es

constata un notable esforç en les inversions en R+D+I però, tot i així, encara s’observa que

estem per sota dels registres de la Unió Europea, i encara més dels Estats Units o del Japó.

En un context poc favorable per a alguns dels principals motors de la nostra economia, com

ara la construcció o el turisme, la necessitat d’un canvi de model econòmic es fa més

peremptori que mai, i aquest, necessàriament, comporta apostar per la recerca i la innova-

ció, sense deixar de banda altres factors d’importància vital com són les infraestructures, el

capital humà i el capital social.

Aquesta visió és àmpliament compartida per tots els agents socials i econòmics del país.

Bons exemples d’aquest fet són la signatura, el 2008, del Pacte nacional per a la recerca i

la innovació, i la revisió i el nou impuls de l’Acord estratègic per a la internacionalització, la

qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana 2008-2011.

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, del qual formen part els principals

agents socials i econòmics del país, ha fet un especial seguiment de l’evolució de l’R+D+I a

Catalunya. Prova d’això és el capítol específic que dedica la Memòria socioeconòmica i labo-

ral de Catalunya a la societat del coneixement, o bé el seguiment anual de l’R+D+I que es

fa des dels Fulls d’indicadors del CTESC.

L’any 2006, el Consell va fer un pas més en posar en marxa un grup de treball amb l’objec-

tiu de conèixer en major profunditat les relacions existents entre la recerca, el desenvolupa-

ment, la innovació i la productivitat a Catalunya. El fruit d’aquest grup de treball és l’Informe

que ara s’està resumint.

En aquest Informe s’analitza el comportament de la recerca, el desenvolupament i la inno-

vació a Catalunya entre el 2002 i el 2005, tot incorporant-hi una aproximació a les polítiques

d’R+D+I com un element de suport a les estratègies de recerca per part dels agents involu-

crats (empreses, centres de recerca, universitats, etc.).

Per dur a terme aquesta tasca, la situació catalana (del 2002 al 2005) es compara amb la

de Navarra, Madrid, el País Basc, Espanya i la Unió Europea. Pel que fa a les comunitats

autònomes (CA) seleccionades, aquestes han estat triades, d’una banda, perquè actualment

són les regions que superen Catalunya quant a despesa en R+D sobre el PIB. D’altra banda,

aquests territoris mostren un interès especial ja sigui per l’elevat esforç en R+D+I que han

realitzat en els darrers anys (cas de Navarra), per la seva condició de capital de l’Estat (cas

de Madrid) o pel seu abundant teixit industrial (cas del País Basc). Les referències a
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Espanya i a la UE també són rellevants per almenys dos motius: d’un costat, els governs

d’ambdós territoris fan política econòmica i, en particular, política tecnològica, que influeix a

Catalunya; i, d’un altre costat, els nivells de la UE en molts indicadors de caràcter socioeco-

nòmic encara es configuren com a fites a assolir.

En concret, entre els objectius específics que tracta l’Informe, destaquen:

• Conèixer les diverses polítiques i estratègies seguides per les comunitats autònomes

objecte d’estudi, pel que fa a l’R+D+I, i posar en relleu els aspectes més significativa-

ment diferencials i propis, en contrast amb les polítiques que s’han dut a terme a

Catalunya.

• Analitzar l’evolució de les despeses internes, del personal ocupat en R+D, de les des-

peses d’innovació i de les diverses intensitats per sectors institucionals en els territoris

objecte d’estudi, amb l’objectiu de destacar patrons diferencials de despesa respecte de

Catalunya.

• Analitzar la intensitat en R+D del “sector empreses”1 desagregada per branques d’acti-

vitat en els anys 2002-2005, amb l’objectiu d’avaluar en quina mesura els nivells i l’evo-

lució de l’especialització productiva i la intensitat en R+D de les diferents branques d’ac-

tivitat afecten la intensitat global en recerca d’aquest sector, en el marc de la compara-

ció amb els territoris objecte d’estudi.

L’Informe incorpora un resum de les entrevistes en profunditat fetes a un conjunt d’experts,

triats pels membres del grup de treball, que provenen dels principals sectors vinculats a la

recerca i la innovació com són l’Administració, les universitats i els centres de recerca de

Catalunya i de les altres CA espanyoles de l’estudi. L’Institut Cerdà ha fet les entrevistes i

n’ha elaborat el resum. Els resultats es publiquen en una secció de l’annex.

La font principal d’informació de l’Informe ha estat l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

Aquesta institució ha proporcionat les despeses internes en R+D i d’innovació dels sectors

institucionals i les despeses en R+D de les empreses per branques d’activitat de Catalunya

i de les altres zones de l’Estat. Aquestes darreres dades van ser objecte d’una explotació

estadística expressa per fer l’estudi. Després de valorar els resultats de l’enquesta d’R+D i

la disponibilitat d’informació estadística que figura en el tractament d’algunes branques d’ac-

tivitat, l’apartat sisè de l’Informe presenta l’anàlisi de les despeses en R+D en 23 branques

o grups d’activitat econòmica: 16 branques industrials –corresponents en general a la des-

agregació a dos dígits de la Classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE)–, 5

grups de serveis, l’agricultura i la construcció. L’INE també ha proporcionat les dades de

valor afegit i ocupació. La composició de les despeses en innovació prové de l’Institut

d’Estadística de Catalunya (Idescat).

6
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Per la seva banda, l’Statistical Office of the European Communities (Eurostat) ha estat la font

principal d’informació per a les variables de la UE.

Una altra font estadística utilitzada ha estat el Ministeri d’Economia i Hisenda, que ha pro-

porcionat les dades relatives al pressupost consolidat i executat de les diverses CA dedica-

des a la promoció de la recerca i la innovació.

MARC TEÒRIC

L’INE defineix l’R+D com el conjunt de treballs creatius que s’emprenen de forma sistemàti-

ca amb la finalitat d’augmentar el volum de coneixements, incloent-hi el coneixement de l’ho-

me, la cultura i la societat, així com la utilització d’aquesta suma de coneixements per con-

cebre noves aplicacions. L’INE distingeix les despeses en activitats d’R+D realitzades en

una unitat o centre investigador (despeses internes), o a fora d’aquests (despeses exter-

nes),2 qualsevol que sigui l’origen dels fons.

La segona variable rellevant que es defineix és la d’innovació, que també es pren de l’INE.

A la nota metodològica d’aquest organisme es diu que les innovacions tecnològiques

comprenen els productes (béns i serveis) i els processos tecnològicament nous, així com les

seves millores tecnològiques importants. Una innovació es considera com a tal quan s’ha

introduït en el mercat (innovacions de productes) o s’ha utilitzat en el procés de producció

de béns o prestació de serveis (innovacions de procés). Es considera que hi ha set activi-

tats que condueixen al desenvolupament o introducció d’innovacions tecnològiques: l’R+D

interna i l’adquisició d’R+D (o R+D externa), tot just comentades en el paràgraf anterior; l’ad-

quisició de maquinària, equip i programari per realitzar productes nous o sensiblement millo-

rats; l’adquisició d’altres coneixements externs que inclouen la compra de drets d’ús de

patents i d’invencions no patentades, llicències know-how, marques de fàbrica, programari i

altres tipus de coneixement d’altres organitzacions que s’utilitzen per a les innovacions de

l’empresa; la formació per al personal directament implicat en el desenvolupament i/o la

introducció d’innovacions; les activitats internes o externes de comercialització que estan

directament relacionades amb la introducció en el mercat de productes nous o sensiblement

millorats; i el disseny, altres preparatius per a la producció i/o distribució per a la realització

real d’innovacions no compresos en altres apartats. La Encuesta sobre innovación tecnoló-

gica de las empresas de l’INE publica les despeses associades a les activitats comentades

per a les empreses de 10 o més assalariats. Malgrat l’existència d’aquesta classificació,

l’Idescat presenta les activitats innovadores 4, 5 i 6 agrupades en un sol epígraf anomenat

«Formació, adquisició de coneixements externs i comercialització».
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Un dels indicadors més utilitzats en R+D+I és la intensitat en recerca i en innovació, que con-

sisteix en relacionar les despeses en R+D i en innovació tecnològica amb el producte inte-

rior brut (PIB) o amb el valor afegit brut (VAB). Els indicadors d’intensitat dels sectors insti-

tucionals, que més endavant es defineixen, utilitzen com a denominador el PIB, mentre que

els indicadors d’intensitat de les empreses per branques d’activitat utilitzen el VAB. Aquests

indicadors d’intensitat també són anomenats indicadors d’esforç en recerca i innovació ja

que si augmenten el seu valor aleshores el creixement de les despeses en R+D+I supera el

creixement de la renda de l’àmbit de referència (PIB o VAB).

Respecte de la relació teòrica que es pot establir entre les inversions en recerca i innovació

i el creixement econòmic, l’Informe recull la postura generalment acceptada que postula una

cadena de lligams positius que comença per les inversions en capital tecnològic, segueix per

la productivitat total dels factors (progrés tècnic), continua amb la productivitat del treball, i

finalment repercuteix favorablement en el producte interior brut. De totes maneres, l’evidèn-

cia empírica no mostra uns resultats tan rotunds. Els treballs analitzats no rebutgen la rela-

ció positiva entre el capital tecnològic i el creixement econòmic però sovint es troben que la

capacitat explicativa d’altres variables com el capital humà o l’especialització en serveis

comercials, financers i empresarials és superior a la capacitat explicativa de les inversions

en R+D+I.

A continuació es defineixen els agents econòmics involucrats en la recerca, el desenvo-

lupament i la innovació tecnològica, anomenats sectors institucionals, i es presenten

les seves interrelacions de forma molt simplificada.

El sector de les empreses està format per empreses privades i empreses públiques, l’acti-

vitat principal de les quals és la producció de béns i serveis destinats a la venda. També

inclou les institucions privades sense afany de lucre (IPSAL), que estiguin principalment al

servei de les empreses i finançades i controlades per aquestes.

El sector de l’Administració pública inclou tots els organismes públics (a excepció de les

empreses públiques i dels establiments d’ensenyament superior) que subministren a la

societat, gratuïtament o a preus convencionals, serveis d’interès públic que no seria econò-

mic ni fàcil de subministrar d’altra manera, que administren els assumptes públics i que por-

ten a terme la política econòmica i social. També inclou les IPSAL controlades i finançades

principalment per l’Administració pública.

El sector de l’ensenyament superior comprèn totes les universitats, les IPSAL al servei de

l’ensenyament superior, els instituts tecnològics i altres establiments postsecundaris. Els ins-

tituts de recerca, les estacions d’assaig, els observatoris astronòmics i les clíniques que esti-

guin sota el control directe dels establiments d’ensenyament superior també s’inclouen en

8



aquest sector. Els resultats d’aquest sector, juntament amb els de l’Administració pública,

sovint es presenten agrupats sota l’etiqueta de “sector públic”, malgrat que s’hi incloguin els

establiments privats d’ensenyament superior.

El sector de les IPSAL inclou per conveni les activitats residuals d’R+D dels particulars. Els

resultats d’aquest sector s’acostumen a agregar als de les empreses, la qual cosa dóna com

a resultat el sector privat, malgrat que els establiments privats de l’ensenyament superior no

hi estan inclosos.

Les relacions que es poden establir entre aquests agents configuren un sistema de transfe-

rència de tecnologia i coneixement. Sovint es diu que hi ha dos canals bàsics de transferèn-

cia tecnològica: el canal d’empenta tecnològica i el canal d’arrossegament de mercat. En el

canal d’empenta tecnològica es parteix de nous coneixements i noves tecnologies proce-

dents de les universitats i dels centres de recerca, per als quals no hi ha una demanda clara

en el mercat empresarial. La forma de fer arribar aquesta tecnologia al mercat és mitjançant

la creació d’una nova empresa, o bé a través de la creació de patents per a la seva comer-

cialització posterior. En canvi, en el canal d’arrossegament de mercat, es parteix d’una

demanda empresarial existent, ja que hi ha empreses que volen desenvolupar projectes

concrets d’R+D+I, o que estan sensibilitzades sobre la necessitat d’innovar, i cerquen suport

per definir una estratègia o per identificar millores concretes en els seus sistemes de nego-

ci actuals. Una de les funcions de l’Administració és facilitar les relacions descrites.

PRINCIPALS INICIATIVES PÚBLIQUES

Unió Europea

El Consell Europeu de Lisboa de l’any 2000 va fixar com a objectiu fer de la Unió Europea

l’economia basada en el coneixement més competitiva i dinàmica del món. Els programes

marc són l’instrument principal per tal de finançar les activitats de recerca, desenvolupament

i innovació en l’àmbit comunitari. Aquests s’apliquen des del 1984 i cobreixen un període

temporal de cinc anys, tret del darrer Programa. A l’Informe s’analitzen el V Programa marc

(1998-2002), el VI Programa marc (2002-2006) i el VII Programa marc (2007-2013), el qual,

malgrat que no coincideix amb el període temporal estudiat al present Informe, s’ha consi-

derat rellevant. Cal tenir en compte l’evolució que han sofert aquests programes marc. Així

doncs, el V Programa marc es concentrava en un nombre reduït d’objectius i àrees, combi-

nant aspectes tecnològics, industrials, econòmics, socials i culturals. En canvi, a través del

VI Programa marc s’apliquen les xarxes d’excel·lència i els projectes integrats, els quals

tenen com a finalitat l’impuls de la continuïtat dels projectes d’investigació, així com acumu-

lar la massa crítica necessària dins d’una recerca orientada a objectius.
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El VII Programa marc és el resultat d’un llarg procés de consultes iniciades per la Comissió

Europea el juny del 2004 amb la publicació de la comunicació «La ciència i la tecnologia,

claus per al futur d’Europa – Orientacions per a la política de suport a la recerca de la Unió»,

la qual incideix en la necessitat de duplicar els fons destinats a la recerca per tal d’assolir els

objectius fixats. Consegüentment, l’aplicació d’aquest programa suposa un augment notable

del pressupost destinat (50.521 milions d’euros, enfront dels 17.500 milions d’euros del VI

Programa marc). La major part d’aquest pressupost està destinat a la cooperació, amb espe-

cial incidència en l’àmbit de la tecnologia de la informació i la comunicació. El VII Programa

amplia el període temporal respecte als anteriors (2007-2013) i emfatitza els temes de recer-

ca que encaixen amb les necessitats de la indústria europea, mitjançant les plataformes tec-

nològiques i les noves iniciatives tecnològiques conjuntes. D’altra banda, el Programa esta-

bleix el Consell Europeu de Recerca, el qual té com a objectiu finançar projectes d’investi-

gació europeus de major risc.

Arran del procés de Lisboa i el Consell Europeu de primavera de l’any 2003, es va desen-

volupar la competitivitat com un dels objectius principals a assolir. Com a resposta a això,

s’estableix el Programa marc per a la innovació i la competitivitat (2007-2013), el qual com-

plementa el VII Programa marc.

Pel que fa a la participació de les quatre CA objecte d’aquest estudi al VI Programa marc de

la Unió Europea, sobresurt la Comunitat de Madrid amb una participació del 36% del total

de l’Estat, seguida de Catalunya amb el 24%. A més distància se situa la participació del

País Basc i de Navarra, del 12% i el 2,4%, respectivament.

Estat espanyol

D’altra banda, la política d’R+D+I de l’Estat espanyol s’ha adaptat a la de la Unió Europea

mitjançant el Programa nacional de reformes i l’Estratègia nacional de ciència i tecnologia,

amb la finalitat d’augmentar la inversió en R+D+I sobre el PIB i la contribució del sector pri-

vat, així com fomentar les TIC. L’Estat espanyol ha assolit una estratègia global i integrado-

ra mitjançant els successius plans nacionals de recerca científica, desenvolupament i inno-
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vació tecnològica. El Pla nacional està concebut com un mecanisme integrador que ha de

fixar els grans objectius d’R+D+I per a períodes plurianuals i ordenar les activitats destina-

des a la seva consecució en programes nacionals i sectorials. El primer Pla nacional és de

l’any 1988 i integra únicament una part de les actuacions de l’Administració general de

l’Estat. En aquest sentit, cal destacar el punt d’inflexió que suposa el Pla nacional de recer-

ca científica, desenvolupament i innovació tecnològica per al període 2000-2003 ja que el

seu canvi de nom respon a una estratègia global que inclogui totes les actuacions gestiona-

des pels diferents departaments ministerials amb competències en R+D. En l’últim Pla

(2008-2011), se supera el model de donar prioritat a determinades àrees temàtiques i es dis-

senya l’estratègia per assolir els objectius següents: generar coneixement, capacitats i ava-

luar els resultats; fomentar la cooperació en R+D, i concretar el desenvolupament i la inno-

vació tecnològica sectorial. En aquest sentit, cal recordar que el Centre per al

Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) es farà càrrec de les competències en R+D+I

empresarial i gestionarà totes les ajudes públiques destinades a fomentar la inversió empre-

sarial en recerca, desenvolupament i innovació, donant un tracte preferent al sector de la

biotecnologia.

De l’anàlisi de la contribució, amb fons propis, a la despesa total d’R+D+I del conjunt de

l’Estat espanyol de les quatre comunitats autònomes objecte d’aquest estudi –és a dir, de

la partida 54 o 46 dels pressupostos aprovats, publicada per la Direcció General de

Coordinació Financera amb les Comunitats Autònomes del Ministeri d’Economia i

Hisenda–,3 s’observa que Catalunya és la comunitat que més ha contribuït a la despesa

total d’R+D+I de l’Estat espanyol de l’any 2007 (15,27%), i la que més ha augmentat la par-

tida d’R+D+I del pressupost durant el període 2002-2007. A excepció de Madrid, la tendèn-

cia observada a Catalunya, País Basc i Navarra ha estat la del creixement de la partida

pressupostària d’R+D+I, que durant el període 2002-2007 s’ha quintuplicat a Catalunya i

quadruplicat a Navarra i el País Basc (el creixement a Madrid no arriba a duplicar aquesta

partida).

Catalunya

L’any 2008 ha estat testimoni de dues iniciatives que marcaran el full de ruta de la política
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d’R+D+I a Catalunya durant els propers anys i que han estat fruit del consens d’una àmplia

representació d’agents socials, econòmics i, en el cas de l’últim text, del món de la recerca

i la innovació: l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la

competitivitat de l’economia catalana 2008-2011 i el Pacte nacional per a la recerca i la

innovació.

L’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de

l’economia catalana 2008-2011 dedica tot el bloc primer a la innovació i el coneixement. Un

altre esforç significatiu de consens entre els principals agents de la recerca a Catalunya és

la signatura, el mes d’octubre del 2008, del Pacte nacional per a la recerca i la innovació, un

acord estratègic per reforçar les indústries emergents i la cooperació empresarial i universi-

tària. El Pacte evidencia la importància de l’R+D+I en el desenvolupament econòmic de

Catalunya, crea noves institucions, impulsa la formació del capital humà, amplia les ajudes

públiques a les empreses, focalitza l’R+D+I en àmbits que posteriorment s’hauran de con-

cretar i defineix els objectius i els recursos.

D’ençà dels anys noranta Catalunya intenta integrar ciència, tecnologia i empresa mitjan-

çant els plans de recerca i innovació, però no és fins l’últim Pla que s’observa una aproxi-

mació integral a l’R+D+I. El Pla 2005-2008 dota de recursos les actuacions de tipus trans-

versal, especialment les relacionades amb els centres i les infraestructures de recerca –punt

feble de l’anterior Pla–, el suport a la recerca i el personal de recerca –l’estabilitat i conso-

lidació dels grups de recerca eren aspectes millorables de l’anterior Pla. D’altra banda, entre

els objectius de l’últim Pla destaquen: l’augment de la quantitat de la recerca, la millora de

l’entorn i de les relacions entre els agents públics i privats –calia millorar la transferència tec-

nològica–, l’augment de la capacitat d’innovació de les empreses i la definició de prioritats

sectorials.

No ha estat fins al quart Pla d’R+D+I per al període 2005-2008 que s’han designat àrees

d’actuació. Aquest darrer Pla inclou força sectors i àrees. Un element distintiu de l’últim Pla

és la iniciativa de foment de la innovació a l’Administració. El Pacte i el Pla aposten per

estendre la política de recerca sobre un conjunt divers de sectors prioritaris del teixit produc-

tiu (aeroespacial, automoció, maquinària, electrònica, tèxtil, química, farmàcia, alimentació,

serveis innovadors, etc.) a través d’unes línies d’actuació estratègica de caràcter transver-

sal (processos industrials, nous materials, nanotecnologies, TIC, tecnologies energètiques,

biotecnologies i ciències de l’organització). Tanmateix, al Pla no s’observa una aposta deci-

dida sectorial o temàtica, així com tampoc no hi figuren en primer ordre de prioritat alguns

dels sectors que darrerament han protagonitzat el creixement econòmic de Catalunya com

són el turisme o la construcció.

L’anàlisi de la despesa pressupostària a partir de les dades recollides per la Direcció General
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de Coordinació Financera del Ministeri d’Economia i Hisenda ens permet observar que la

Generalitat ha fet un important esforç en el creixement de la seva despesa dedicada a

R+D+I: des del 2002, ha multiplicat per cinc la despesa dedicada a aquesta partida, arribant

als 316.763 milers d’euros el 2007, i el que és més significatiu, el percentatge de contribu-

ció pressupostària respecte a la resta de CA ha passat del 8,85%, el 2002, al 15,27% el

2007, un percentatge més proper al pes de l’economia catalana a Espanya.

En una línia similar, un altre indicador que reflecteix aquest important creixement en la des-

pesa en R+D+I de la Generalitat són les dades subministrades pel CIRIT, que detallen el

pressupost total executat pels departaments de la Generalitat de Catalunya. Aquestes dades

indiquen que des del 2000 el pressupost executat s’ha gairebé triplicat arribant a una xifra

de 759.855 milers d’euros el 2007, amb percentatges de creixement interanual, durant els

últims quatre anys, que se situen entre el 13 i el 29%. L’augment més rellevant es va produir

entre els anys 2005 i 2007; el finançament de les activitats d’R+D+I ja representava el 3,46%

del total del pressupost global de l’any 2007. Destaca la inversió feta pel Departament

d’Innovació, Universitats i Empresa i pel de Salut l’any 2007.

Madrid

Madrid ha definit la seva política d’R+D+I, d’ençà dels anys noranta, mitjançant els succes-

sius plans regionals de recerca científica i tecnològica. A Madrid, hi tenen seu molts dels

recursos dels diversos ministeris de l’Administració de l’Estat. Per això, la captació de recur-

sos del Pla nacional de recerca científica, desenvolupament i innovació tecnològica és alta. 

D’altra banda, Madrid té una elevada especialització en serveis a les empreses i nombroses

entitats financeres. L’objectiu de l’últim Pla 2005-2008 és convertir Madrid en una regió del

coneixement i millorar la inversió, l’organització i la posició competitiva dels seus centres de

recerca i de les seves empreses; a més, hi ha una aposta clara de la comunitat pels serveis

d’alt coneixement i per la captació de recursos financers.

A l’últim Pla l’esforç pressupostari s’ha centrat en la creació de capital humà, de grups de
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recerca i d’infraestructures d’interès regional, amb l’objectiu de convertir-se en una regió de

serveis tecnològics d’alt valor, és a dir, en un node de la xarxa mundial de regions genera-

dores de coneixement i innovació. En aquest sentit, destaca la creació de la xarxa virtual

Madri+d com a element de coordinació, marca i projecció internacional. També destaca la

seva darrera aposta pel sector aeroespacial.

Al contrari del que ha passat a la resta de comunitats autònomes, Madrid no ha tingut un

creixement gaire destacat del seu pressupost consolidat en R+D+I.

Navarra

Navarra ha fet un gran esforç per planificar la política tecnològica d’ençà de l’any 2000. La

Comunitat de Navarra ha donat suport als projectes empresarials d’R+D+I i a les infraestruc-

tures en tots els plans. Va ser a partir de l’any 2006 quan el pressupost consolidat destinat

a R+D+I va experimentar un creixement més destacat. Al Pla tecnològic 2004-2007 la dota-

ció pressupostària més gran es va destinar a projectes d’R+D+I empresarials.

El Pla de Navarra 2012 d’inversions i dotacions socials i productives vol situar Navarra en

un escenari de competitivitat i progrés que li permeti afrontar el futur amb garanties d’èxit.

L’objectiu de l’últim Pla 2008-2011 és aprofundir en la cooperació i la internacionalització de

l’R+D+I, és a dir, estimular la col·laboració entre les associacions empresarials, les universi-

tats i els centres tecnològics. El motor de l’últim Pla segueix sent l’empresa, i hi destaquen

les àrees de valor relacionades amb els serveis a les empreses i la formació especialitzada. 

La dotació pressupostària del Pla 2008-2011 es destina, principalment, a donar suport als

projectes d’R+D+I empresarials i a la cooperació. De fet, quatre cinquenes parts de la dota-

ció pressupostària dels successius plans de tecnologia s’han destinat a projectes d’R+D+I

empresarials i a infraestructures i equipaments de suport en aquest àmbit.
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País Basc

El Pla de competitivitat empresarial i innovació social 2006-2009 del País Basc va incorpo-

rar la innovació a l’empresa i a la societat; una innovació orientada als resultats que tingués

com a fita convertir el País Basc en un node de referència en el marc del sistema global d’in-

novació.

El País Basc va orientar l’últim Pla de ciència, tecnologia i innovació 2006-2010 als resultats,

mitjançant la incorporació d’indicadors d’avaluació dels diversos programes. De fet, als

diversos plans de ciència, tecnologia i innovació es tenen en compte les àrees que incidei-

xen als resultats econòmics del País Basc i es dóna suport explícit a les empreses del sec-

tor turístic i del comerç. En l’anterior Pla 2001-2004, l’esforç es va centrar en l’R+D+I tecno-

lògica, en l’oferta científica, tecnològica i d’innovació, i en la innovació en el context de les

pimes i de les noves empreses de base científica i tecnològica.

L’objectiu de l’últim Pla és innovar i crear valor per assolir un desenvolupament econòmic,

ambiental i social sostenible. Per això, el Pla 2006-2010 incideix en el vessant ambiental i

en el social mitjançant dues línies: l’ecoinnovació i la innovació social, i pretén que totes les

àrees que incideixen en els resultats econòmics del país siguin creatives. D’altra banda,

també hi tenen un paper destacat l’energia, concretament les energies renovables, i l’elec-

trònica destinada al transport intel·ligent. 

Cal esmentar que el 22% de l’R+D feta pel sector públic (incloent-hi l’ensenyament superior)

està finançada pel sector privat, segons informa el V Pla de ciència, tecnologia i innovació

del País Basc.

L’R+D+I DELS SECTORS INSTITUCIONALS

En el gràfic 1 s’observa que, a Catalunya, les despeses internes en R+D i les despeses en

innovació han augmentat sense interrupció entre els anys 2000 i 2006. En canvi, l’evolució

dels indicadors d’intensitat presenta diferències rellevants. Per una banda, les despeses

internes en R+D sobre el PIB segueixen el patró descrit anteriorment però, per una altra

banda, la intensitat de les despeses en innovació mostra una reducció constant, que només
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s’interromp l’any 2005. Mentrestant, la productivitat de l’economia catalana també ha tingut

un creixement sense interrupcions, tot i que ha estat molt moderat, tenint en compte que es

tracta d’un creixement a preus corrents o nominal (i no a preus constants o real).

Aquesta evolució no és prou satisfactòria atenent als objectius fixats pel Pacte nacional per

a la recerca i la innovació, que són del 2% en despeses internes en R+D sobre el PIB per al

2010 i del 3,75% per a les despeses en innovació. En efecte, el gràfic mostra que la inten-

sitat en R+D se situa l’any 2006 en el 71% de l’objectiu fixat i la intensitat en innovació se

situa en el 51,5%. En altres paraules, per assolir els objectius del Pacte caldria un creixe-

ment anual entre els anys 2006 i 2010 de les despeses internes en R+D de 9 punts percen-

tuals superior al creixement del PIB, i de les despeses en innovació de 18 punts percentuals

superior. A partir dels ritmes de creixement de les intensitats en R+D i en innovació entre els

anys 2002 i 2006 es pot afirmar que cap dels dos objectius del Pacte s’acomplirien; en par-

ticular, l’objectiu de recerca estaria més pròxim a la seva consecució però, en canvi, el grau

de consecució de l’objectiu d’innovació milloraria molt poc respecte de la situació calculada

per a l’any 2006. L’esforç que requereix el Pacte per a les despeses en recerca i en innova-

ció significa, doncs, un salt endavant respecte de l’evolució que han manifestat en els

darrers anys.

La distribució de les despeses internes en R+D a Catalunya l’any 2005 per sectors d’execu-

ció és del 63,4% per al sector privat, del 25,1% per a l’ensenyament superior i de l’11,4% per

a l’Administració pública. Aquest patró és seguit per totes les zones objecte d’estudi excep-

te per Madrid, on l’Administració pública és el segon sector en ordre d’importància en l’exe-
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Gràfic 1. Evolució de les despeses internes en R+D i en innovació, de la seva intensi-

tat sobre el PIB i de la productivitat. Catalunya, 2000-2006

Unitats: milions d’euros per a les despeses, euros per a la productivitat i percentatges per a les intensitats.

Font: elaboració pròpia a partir de l’INE.



cució de les despeses, amb una participació del 25,4% respecte del total. Madrid també

mostra el pes més elevat de l’Administració pública de totes les zones. Per la seva banda,

el País Basc manifesta el pes més alt del sector privat amb el 77,8% de les despeses totals

en recerca i desenvolupament, i Navarra presenta la participació més elevada de l’ensenya-

ment superior amb el 30,7%.

S’aprecia que l’únic sector institucional que augmenta la seva participació en totes les zones

analitzades entre els anys 2002 i 2005 és l’Administració pública. En aquesta tendència

generalitzada, Catalunya mostra la major intensitat.

Per analitzar la relació entre la intensitat en R+D i la productivitat, s’han representat gràfica-

ment els nivells de productivitat i d’intensitat en R+D en els anys 2002 i 2005 (vegeu el grà-

fic 2). S’aprecia que només les zones espanyoles augmenten alhora els valors de les varia-

bles analitzades. A la UE-15 i UE-25 augmenta la productivitat però disminueix la intensitat

en R+D. Aquest resultat a les zones de la UE no contradiu la relació teòrica positiva que s’ha

postulat en la secció 2 d’aquest Informe entre la inversió en R+D i la productivitat. En aquest

cas, s’entén que altres variables han afectat positivament la productivitat i han compensat

l’efecte negatiu de la reducció de la intensitat en R+D.

També s’observa que els nivells de la UE en intensitat i productivitat són els més elevats.

Madrid i Navarra estan pròximes a la UE en termes d’intensitat en R+D, mentre que el País
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Gràfic 2. Intensitat en R+D i productivitat. Diverses zones espanyoles i de la UE, 2002-

2005

Unitats: productivitat en euros i intensitat en percentatge.

Font: elaboració pròpia a partir de l’INE i Eurostat.

Representa els valors de les variables corresponents a l’any 2005.

Representa els valors de les variables corresponents a l’any 2002.



Basc i altre cop Madrid estan pròximes a la UE en termes de productivitat. L’evolució de

Catalunya no ha estat tan expansiva en intensitat com la de Navarra ni tan expansiva en pro-

ductivitat com la del País Basc, i els seus registres encara estan a bastant distància de les

posicions capdavanteres.

Catalunya ha guanyat pes a Espanya i a la UE-15 en termes de personal ocupat en R+D.

Però el quocient de les despeses internes en R+D dividides entre el nombre de persones

ocupades en R+D se situa a molta distància dels nivells de la UE-15 i de la UE-27, fet que

també té lloc a la resta de les zones espanyoles.

Quant a la innovació, és rellevant aprofundir en el comportament dels seus diversos compo-

nents per poder disposar de més informació pel que fa a la caiguda de la intensitat en inno-

vació a Catalunya: del 2,31% del PIB de l’any 2000 a l’1,93% de l’any 2006. De totes mane-

res, les estadístiques disponibles tan sols cobreixen les despeses en activitats innovadores

per al període 2002-2005 que presenta la taula 1. Es comprova que a Catalunya les activi-

tats innovadores que disminueixen el seu pes sobre el total de la despesa en innovació tec-

nològica entre els anys 2002 i 2005 són l’R+D interna; la formació, l’adquisició de coneixe-

ments externs (patents, llicències, etc.) i la comercialització, i el disseny i els preparatius de

producció/distribució; mentre que s’incrementa la compra de maquinària i equips.

La disminució de la participació de l’R+D interna sobre la despesa en innovació, que prota-

gonitzen les empreses de 10 o més persones assalariades, juntament amb l’increment de

les despeses internes en R+D del sector privat, que duen a terme principalment les empre-

ses de totes les dimensions, revela un creixement important de les despeses internes en
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Taula 1. Composició de la despesa en activitats per a la innovació de les empreses de

10 o més persones assalariades. Catalunya, 2002-2005

Unitats: despesa en milions d’euros i percentatges.

Font: elaboració pròpia amb les dades de l’Idescat.

Nota 1. Les despeses externes en R+D fan referència a les despeses motivades per l’adquisició d’R+D

a fora de l’empresa mitjançant contracte o conveni.



R+D de les empreses de 9 o menys persones assalariades, les microempreses.4 Algunes

hipòtesis podrien explicar aquest fenomen. Per una banda, hi hauria una explicació pura-

ment estadística que respondria a la declaració, per part de les empreses, de despeses en

R+D interna que abans no es consideraven com a tals. Per una altra banda, es pot conside-

rar l’augment de les despeses internes en R+D de les empreses ja existents i/o de noves

microempreses, siguin aquestes de base tecnològica o no.

L’R+D DE LES EMPRESES (2002-2005)

En l’apartat cinquè de l’Informe es destaquen els baixos nivells d’intensitat en R+D agregats

de l’economia de Catalunya respecte dels nivells de la UE en els anys 2002-2005, encara

que s’estan reduint les diferències. Des d’una perspectiva dels sectors executors d’aquesta

despesa, el “sector privat” a Catalunya mostra també uns baixos nivells relatius d’intensitat

en R+D.

En l’apartat sisè de l’Informe s’aproxima de forma més detallada el comportament de la

intensitat agregada en R+D del “sector empreses”5 a Catalunya a través de la seva compo-

sició per branques d’activitat, i la seva comparació amb la UE-15, Espanya, i les tres CA

d’Espanya amb una major intensitat en R+D.

Cal també tenir en compte que les dades d’intensitat en R+D del “sector empreses” d’aquest

apartat difereixen d’aquelles que es presenten en l’apartat cinquè, ja que en aquell apartat la

intensitat en R+D es mesura en relació amb el PIB agregat de tota l’economia (inclou el valor

generat pel sector públic). En aquest apartat totes les dades d’intensitat en R+D s’obtenen

en relació amb el valor afegit brut a preus bàsics estrictament generat pel “sector empreses”.

Catalunya respecte d’Europa

El “sector empreses” a Catalunya, amb un increment de la seva activitat d’11,1 punts per-

centuals superior a la de la UE-15 ha retallat en els anys 2002-2005 de forma modesta, 0,14

punts percentuals, la distància que el separa respecte a la intensitat en R+D del “sector

empreses” de la UE-15.

En la comparativa amb la UE desagregada per branques d’activitat s’ha treballat amb vuit

(UE-8) dels quinze països de la UE-15. Aquests vuit països tenen en conjunt l’any 2005 una

intensitat en R+D del “sector empreses” de l’1,78%, molt propera a la intensitat mitjana de
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4 Vegeu la secció 5.4.2.2 de l’Informe per a més informació.
5 Queden excloses de l’anàlisi en el “sector empreses” les branques següents: Administracions públiques (CNAE

75), Educació (CNAE 80), Activitats sanitàries i veterinàries i serveis socials (CNAE 85), Altres serveis i activitats
socials i serveis personals (CNAE 90-93).



la UE-15, de l’1,76%. D’aquests, Suècia, Finlàndia, Alemanya i Àustria pertanyen al grup de

països amb majors intensitats en R+D dins de la UE-15; Holanda i Irlanda estarien en un

grup intermedi, mentre que Espanya i Itàlia formen part del grup de països amb menors

intensitats en R+D dins de la UE-15.

L’any 2005 el “sector empreses” a Catalunya mostra una intensitat en R+D de l’1,16%, el

38,1% inferior que la del conjunt del “sector empreses” de la UE-8. En l’Informe es valora en

quina mesura aquest diferencial agregat d’intensitat és el resultat de diferències en les inten-

sitats relatives de cada una de les branques d’activitat a Catalunya en relació amb la UE-15,

i/o en quina mesura aquest diferencial agregat està condicionat per l’existència d’una espe-

cialització productiva diferenciada del “sector empreses” de Catalunya en relació amb la del

“sector empreses” en el conjunt de la UE-15.

L’anàlisi duta a terme ens permet extraure les conclusions següents: des d’una perspectiva

estàtica, l’any 2005, els diferencials d’intensitat en R+D del “sector empreses” de Catalunya

amb la UE-15 responen principalment a les menors intensitats relatives que a Catalunya es

duen a terme en les branques de la indústria d’alt i mitjà alt contingut tecnològic; mentre que

la diferent especialització productiva del “sector empreses” a Catalunya en relació amb la

UE-15 no té un paper determinant per explicar el diferencial d’intensitat en R+D agregat de

Catalunya respecte de la UE-15. De totes maneres, des d’una perspectiva dinàmica, la dis-

tribució per branques d’activitat del creixement del “sector empreses” a Catalunya en els

anys 2002-2005 ha tingut un paper més rellevant a l’hora de limitar el creixement agregat de

la intensitat en R+D a Catalunya.

En la taula 2 es resumeixen els resultats d’aplicar al “sector empreses” de Catalunya l’any

2005 les intensitats per branques de la UE-8, la distribució productiva de la UE-15 i la distri-

bució productiva de Catalunya l’any 2002.

La menor intensitat en R+D a Catalunya és més accentuada en les activitats industrials d’alt

i mitjà alt contingut tecnològic, que en conjunt tenen una intensitat el 47% per sota del seu

valor per al mateix grup de branques de la UE-8.

En canvi, les indústries de baix i mitjà baix contingut tecnològic tenen en conjunt una inten-

sitat en R+D superior en el 8% a la mitjana de la UE-8. Mentre que en els serveis la intensi-

tat en R+D a Catalunya se situa el 10,1% per sobre de la UE-8, com a conseqüència de la

major intensitat relativa en les Activitats immobiliàries, lloguer de màquines, i serveis empre-

sarials (CNAE 70-74).

Així, la menor intensitat agregada en R+D a Catalunya s’explica per les menors intensitats

relatives de les branques de Fabricació de material de transport (CNAE 34-35), Indústria quí-
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mica (CNAE 24), Equip elèctric, electrònic i òptic (CNAE 30-33), i Maquinària i equip mecà-

nic (CNAE 29), totes d’alt i mitjà alt contingut tecnològic. Aquestes activitats compensen amb

escreix les majors intensitats relatives a Catalunya de la Indústria tèxtil i de la confecció, del

cuir i del calçat (CNAE 17-19) i la Indústria de l’alimentació, begudes i tabac (CNAE 15-16),

ambdues de baix contingut tecnològic, i de les activitats de serveis d’Immobiliàries, lloguer

de màquines, i serveis empresarials (CNAE 70-74).

Pel que fa a l’estructura productiva, en el “sector empreses” de l’economia catalana les

indústries d’alt i mitjà alt contingut tecnològic i, més destacadament, les indústries de baix i

mitjà baix contingut tecnològic hi tenen un pes major que en la UE-15. Aquests dos grups de

branques mostren en la UE-8 les intensitats en R+D més elevades. Al mateix temps, però,

Catalunya també té un pes significativament superior en les branques de la Construcció

(CNAE 45) i l’Hostaleria i restauració (CNAE 55); branques que mostren un menor esforç en

R+D en el conjunt de la UE-8. Totes aquestes activitats aporten 12,9 punts percentuals més

al conjunt de l’activitat a Catalunya que en la UE-15.

Concretament, aplicar l’estructura productiva del “sector empreses” de la UE-15 a Catalunya

si bé milloraria l’aportació a la intensitat agregada de la majoria de branques de serveis, espe-
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Taula 2. Intensitat en R+D del “sector empreses” a Catalunya l’any 2005 aplicant inten-

sitats sectorials, i distribucions sectorials de la UE-8, i l’estructura productiva de

Catalunya l’any 2002. Catalunya, 2005

Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia amb dades de l’Eurostat i l’INE.

Nota 1. La UE-8 està integrada per Suècia, Finlàndia, Alemanya, Àustria, Holanda, Irlanda, Espanya i Itàlia.



cialment en el cas de les activitats Immobiliàries, lloguer de màquines, i serveis empresarials

(CNAE 70-74), i de dues branques industrials d’alt i mitjà alt contingut tecnològic, Equip elèc-

tric, electrònic i òptic (CNAE 30-33) i Maquinària i equip mecànic (CNAE 29), aquest efecte

quedaria gairebé compensat per les menors aportacions associades a la pèrdua de pes de

les indústries de baix i mitjà baix contingut tecnològic, de dues branques industrials d’alt i mitjà

alt contingut tecnològic, Química (CNAE 24) i Fabricació de material de transport (CNAE 34-

35), de la Construcció (CNAE 45), i de l’Hostaleria i restauració (CNAE 55).

Amb relació al patró de creixement econòmic del “sector empreses” a Catalunya en els anys

2002-2005, la major aportació a la intensitat agregada en R+D del ”sector empreses” a

Catalunya explicada pel pes guanyat en aquests anys per les activitats Immobiliàries, lloguer

de màquines, i serveis empresarials (CNAE 70-74), i pel sector de la Construcció (CNAE 45)

queda més que compensada per la menor aportació a la intensitat de les indústries d’alt i

mitjà alt contingut tecnològic i de baix i mitjà baix contingut tecnològic, associada a la seva

pèrdua de pes relatiu en aquests mateixos anys.

Catalunya en relació amb Espanya, i les comunitats autònomes de Madrid, el País

Basc i Navarra

Catalunya s’ha mantingut en termes mitjans dels anys 2002-2005 com la quarta CA en ter-

mes d’intensitat en R+D del “sector empreses” i per sobre de la mitjana espanyola. L’any

2005, aquesta intensitat és el 35,8% superior a la d’Espanya, mentre que les intensitats del

País Basc, Navarra i Madrid són, respectivament, el 41%, el 30,5% i el 28,3% superiors a la

de Catalunya.

En un context en què el creixement econòmic del “sector empreses”, i la seva distribució

entre branques d’activitat, en els anys 2002-2005 ha estat relativament similar tant per al

conjunt d’Espanya com per a Catalunya, Madrid, el País Basc i Navarra, el ritme de creixe-

ment de la intensitat en R+D executada pel “sector empreses” a Catalunya, del 2,7% anual

acumulatiu, s’ha situat per sota del ritme de creixement d’Espanya, del 4,4%; del País Basc,

del 6,5%, i de Navarra, del 16,3%, si bé ha estat superior al de Madrid, de l’1,4%. Cal tenir

present que els objectius fixats pel Pacte nacional per a la recerca i la innovació de

Catalunya (2008) impliquen unes taxes de creixement anuals acumulatives de la intensitat

en R+D del conjunt de l’economia catalana del 8,2% per al període 2005-2010, i del 6% per

al període 2011-2017.

Els increments nominals del VAB a preus bàsics d’Espanya i de les quatre CA, a l’entorn del

7% anual acumulatiu, han duplicat el de la mitjana de la UE-15. Aquests creixements han estat

especialment intensius en el sector de la Construcció (CNAE 45), i en menor mesura en les

activitats Immobiliàries, lloguer de màquines, i serveis empresarials (CNAE 70-74) i d’Extracti-
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ves, Coc, refinament de petroli i combustible nuclear, i Producció i distribució d’electricitat, gas

i aigua (CNAE 10-14, 23 i 40-41), activitats que han guanyat pes relatiu en relació amb el con-

junt d’activitats del “sector empreses”, mentre que les activitats d’Hostaleria i restauració

(CNAE 55) han mantingut pràcticament el seu pes. El guany relatiu d’aquestes activitats, situat

a l’entorn dels 4 punts percentuals en cada un d’aquests territoris, queda compensat per la pèr-

dua de pes relatiu de les activitats industrials d’alt i mitjà alt contingut tecnològic, i de baix i mitjà

baix contingut tecnològic, i en menor mesura per la pèrdua de pes de les activitats de serveis

de Comerç, reparació de vehicles, Activitats de transport i emmagatzematge, Comunicacions,

Intermediació financera (CNAE 50-52, 60-64 i 65-67), i de l’Agricultura (CNAE 01-05).

Aquest patró de creixement ha limitat el ritme de creixement de la intensitat en R+D agrega-

da del “sector empreses” en tots aquests territoris, de forma clarament més accentuada en

els casos de Catalunya, Madrid i Espanya.

Des d’una perspectiva estàtica, l’any 2005, l’estructura productiva del “sector empreses” de

Catalunya manté algunes diferències significatives en relació amb la resta de territoris ana-

litzats en aquesta part de l’Informe; diferències que s’han mantingut relativament estables al

llarg dels anys 2002-2005. En aquest sentit, s’ha analitzat en quina mesura els diferencials

d’intensitat d’R+D agregada del “sector empreses” a Catalunya són el resultat de diferències

en les intensitats relatives de Catalunya amb la resta de territoris, de cada una de les bran-

ques, i/o en quina mesura aquest diferencial d’intensitat agregat està condicionat per l’exis-

tència d’una especialització productiva diferenciada del “sector empreses” de Catalunya en

relació amb Espanya, Madrid, el País Basc o Navarra.

En la taula 3 es resumeixen els resultats d’aplicar al “sector empreses” de Catalunya, per un
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Taula 3. Intensitat en R+D del “sector empreses” a Catalunya aplicant intensitats sec-

torials, i distribucions sectorials d’altres territoris. Catalunya, 2005

Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia amb dades facilitades per l’INE.



costat, les intensitats per branques d’Espanya, Madrid, el País Basc i Navarra, i per un altre,

la distribució sectorial d’aquests territoris.

En aquest sentit, es pot concloure que la menor intensitat en R+D agregada de Catalunya

en relació amb les CA de Madrid, el País Basc i Navarra respon, principalment, a l’aportació

diferencial a la intensitat agregada que fan en cada CA un grup diferent de branques d’acti-

vitat, en què les intensitats en R+D són significativament superiors, per sobre del 40%, que

a Catalunya.

• En el cas de Madrid, aquestes branques són: de forma destacada, Altre material de

transport (CNAE 35), i Activitats immobiliàries, Lloguer de màquines, Activitats informà-

tiques, Activitats d’R+D i Serveis a les empreses (CNAE 70-74), i en menor mesura,

Activitats de transport i emmagatzematge i Comunicacions (CNAE 60-64), Intermediació

financera (CNAE 65-67), Extractives, Coc, refinament de petroli i combustible nuclear, i

Producció i distribució d’electricitat, gas i aigua (CNAE 10-14, 23 i 40-41), i Construcció

(CNAE 45).

• En el cas del País Basc, aquestes branques són: de forma molt destacada, el grup

d’Activitats immobiliàries, Lloguer de màquines, Activitats informàtiques, Activitats d’R+D

i Serveis a les empreses (CNAE 70-74), i en menor mesura, Maquinària i equips mecà-

nics (CNAE 29), Productes metal·lúrgics bàsics i Manufactures metàl·liques (CNAE 27-

28), Altre material de transport (CNAE 35) i Maquinària elèctrica (CNAE 31).

• En el cas de Navarra, aquestes branques són: de forma destacada, Maquinària i equips

mecànics (CNAE 29), i en menor mesura, Maquinària elèctrica (CNAE 31), Productes

metal·lúrgics bàsics i Manufactures metàl·liques (CNAE 27-28), i Alimentació, begudes i

tabac (CNAE 15-16).

Així mateix, l’especialització productiva del “sector empreses” de Catalunya no es mostra

com un element determinant per explicar la menor intensitat en R+D agregada de Catalunya

en relació amb les CA de Madrid, el País Basc i Navarra. Concretament:

• Aplicar l’estructura productiva del “sector empreses” de Madrid a Catalunya, si bé millo-

raria l’aportació a la intensitat agregada de les branques de serveis d’Activitats de trans-

port i emmagatzematge i Comunicacions, Intermediació financera, i Activitats immobilià-

ries, Lloguer de màquines, Activitats informàtiques, Activitats d’R+D i Serveis a les

empreses (CNAE 60-64, 65-67 i 70-74), aquest efecte quedaria molt més que compen-

sat per les menors aportacions associades a la pèrdua de pes de les indústries tant d’alt

i mitjà alt contingut tecnològic –excepte en el cas d’Altre material de transport (CNAE

35)– com de baix i mitjà baix contingut tecnològic.

• Aplicar l’estructura productiva del “sector empreses” del País Basc a Catalunya, si bé

milloraria l’aportació a la intensitat agregada de les branques industrials de mitjà alt i
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mitjà baix contingut tecnològic, aquest efecte quedaria més que compensat per les

menors aportacions associades a la pèrdua de pes de les indústries d’alt contingut tec-

nològic, i en menor mesura, de les indústries de baix contingut tecnològic, i les Activitats

immobiliàries, Lloguer de màquines, Activitats informàtiques, Activitats d’R+D i Serveis

a les empreses (CNAE 70-74).

• Aplicar l’estructura productiva del “sector empreses” de Navarra a Catalunya, si bé millo-

raria l’aportació a la intensitat agregada de les branques industrials de mitjà alt contin-

gut tecnològic, aquest efecte quedaria més que compensat per les menors aportacions

associades a la pèrdua de pes de les indústries d’alt contingut tecnològic, i en menor

mesura, de les Activitats immobiliàries, Lloguer de màquines, Activitats informàtiques,

Activitats d’R+D i Serveis a les empreses (CNAE 70-74).

En la taula 4 es mostra un resum de la posició relativa6 que mantenen les branques del “sec-

tor empreses” a Catalunya en termes d’intensitat en R+D, l’any 2005, respecte de la UE-8,

Espanya, i les CA de Madrid, el País Basc i Navarra.
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Taula 4. Posició relativa de la intensitat en R+D per branques d’activitat del “sector

empreses” a Catalunya, en relació amb la UE-8, Espanya, i les CA de Madrid, el País

Basc i Navarra. 2005

6 Les branques del “sector empreses” a Catalunya amb una bona posició relativa en relació amb la UE-8 són aque-
lles que tenen una intensitat superior al 93% de la intensitat mitjana de la mateixa branca a la UE-8 l’any 2005.
Les branques del “sector empreses” a Catalunya amb una bona posició relativa en relació amb Espanya, Madrid,
el País Basc i Navarra són aquelles que ocupen la primera o segona posició en intensitat en R+D en el conjunt
d’Espanya.



Catalunya té, en termes generals, una bona posició relativa en termes d’intensitat en R+D

en les branques industrials de baix contingut tecnològic, en una branca d’alt contingut tec-

nològic –Màquines d’oficina, càlcul i ordinadors (CNAE 30)–, i en les branques de serveis de

Comerç, reparació de vehicles, Hostaleria i restauració (CNAE 50-55). En el decurs dels

anys 2002-2005, els ritmes de creixement de les intensitats en R+D en totes aquestes acti-

vitats han estat significativament superiors als creixements implícits en els objectius fixats

per al 2010 i el 2017 pel Pacte nacional per a la recerca i la innovació de Catalunya 2008; i

en dos casos, Indústria tèxtil i de la confecció, del cuir i del calçat (CNAE 17-19) i Indústries

manufactureres diverses (CNAE 36-37), les intensitats en R+D observades a Catalunya són
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Font: elaboració pròpia amb dades facilitades per l’INE.

Nota 1. Per a l’elaboració d’aquesta taula en els casos de les branques de Màquines d’oficina, càlcul i

ordinadors (CNAE 30), Maquinària elèctrica (CNAE 31), Equips electrònics (CNAE 32), Instruments

òptics i rellotgeria (CNAE 33), la comparació de les intensitats en R+D d’aquestes branques entre

Catalunya i la UE-8 es fa en relació amb el valor afegit a cost de factors i no amb el valor afegit brut a

preus bàsics.

Nota 2. La UE-8 està integrada per Suècia, Finlàndia, Alemanya, Àustria, Holanda, Irlanda, Espanya i Itàlia.

(* ) En les branques d’activitat amb un asterisc, el “sector empreses” a Catalunya hi té una especialitza-

ció productiva més gran que la UE-15, i dins del territori espanyol, Catalunya també s’hi mostra relati-

vament més especialitzada. 

(**) En les branques d’activitat amb dos asteriscs, el “sector empreses” a Catalunya hi té una especia-

lització productiva més petita que la UE-15, i dins del territori espanyol, Catalunya també s’hi mostra

relativament menys especialitzada.



molt properes als valors màxims observats a la UE-8. En totes aquestes branques, excepte

en Màquines d’oficina, càlcul i ordinadors (CNAE 30), el “sector empreses” a Catalunya hi té

una especialització productiva relativament més elevada que la UE-15.

En la resta de grups o branques d’activitat, la intensitat en R+D té un ampli marge per créi-

xer i mostra uns nivells significativament inferiors a les intensitats màximes observades per

a cada una d’aquestes branques en termes mitjans dels anys 2002-2005 en els vuit països

de la UE-8.

En tres grups d’activitat: Activitats immobiliàries, Lloguer de màquines, Activitats informàti-

ques, Activitats d’R+D i Serveis a les empreses (CNAE 70-74); Intermediació financera

(CNAE 65-67), i Agricultura (CNAE 01-02, i 05), les intensitats en R+D són superiors a les

mitjanes d’aquestes branques a la UE-8, si bé no destaquen dins d’Espanya. En el decurs

dels anys 2002-2005, els ritmes de creixement de les intensitats en R+D en totes aquestes

activitats han estat significativament superiors als creixements implícits en els objectius

fixats per al 2010 i el 2017 pel Pacte nacional per a la recerca i la innovació de Catalunya

2008. En aquestes tres branques, el “sector empreses” a Catalunya hi té una especialitza-

ció productiva relativament més baixa que la UE-15.

En tres branques industrials d’alt i mitjà alt contingut tecnològic, les seves intensitats són

sensiblement inferiors en relació amb les de la UE-8, si bé estan ben situades dins

d’Espanya. En el cas de la branca d’Instruments òptics i rellotgeria (CNAE 33), la intensitat

en R+D mostra un ritme de creixement, en el decurs dels anys 2002-2005, superior al del

Pacte, si bé és una activitat en què en termes de producció el “sector empreses” a Catalunya

està relativament menys especialitzat que la UE-15; mentre que en Química (CNAE 24) i

Vehicles de motor (CNAE 34), amb creixements de la intensitat en R+D relativament baixos 

–en aquest darrer cas, la intensitat fins i tot s’ha reduït–, són activitats en què el “sector

empreses” de Catalunya està relativament més especialitzat que la UE-15.

En les deu branques o grups d’activitat restants, les intensitats en R+D a Catalunya són sig-

nificativament inferiors tant respecte de la UE-8 i Espanya, com de les CA de Madrid, el País

Basc i Navarra. En sis d’aquestes deu branques: Equips electrònics (CNAE 32), Altre mate-

rial de transport (CNAE 35), Maquinària i equips mecànics (CNAE 29), Maquinària elèctrica

(CNAE 31), Extractives, Coc, refinament de petroli i combustible nuclear, i Producció i distri-

bució d’electricitat, gas i aigua (CNAE 10-14, 23 i 40-41), i Activitats de transport i emmagat-

zematge i Comunicacions (CNAE 60-64), el “sector empreses” a Catalunya hi té una menor

especialització productiva relativa que la UE-15, mentre que en les altres quatre hi està rela-

tivament més especialitzat. Destaquen, a més, per uns ritmes de creixement de les seves

intensitats en els anys 2002-2005 inferiors a les establertes pel Pacte del 2008, dues bran-

ques industrials de mitjà alt contingut tecnològic, Maquinària i equips mecànics (CNAE 29) i
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Maquinària elèctrica (CNAE 31), i les tres branques de mitjà baix contingut tecnològic,

Cautxú i plàstic (CNAE 25), Productes minerals no metàl·lics (CNAE 26), i Productes

metal·lúrgics bàsics i Manufactures metàl·liques (CNAE 27-28).

TRETS MÉS DESTACATS DE L’INFORME

Respecte de la relació teòrica que es pot establir entre les inversions en recerca i innovació

i el creixement econòmic, l’Informe recull la postura generalment acceptada que postula una

cadena de lligams positius que comença per les inversions en capital tecnològic, segueix per

la productivitat total dels factors (progrés tècnic), continua amb la productivitat del treball, i

finalment repercuteix favorablement en el producte interior brut. De totes maneres, l’evidèn-

cia empírica no mostra uns resultats tan rotunds. Els treballs analitzats no rebutgen la rela-

ció positiva entre el capital tecnològic i el creixement econòmic però sovint es troben que la

capacitat explicativa d’altres variables com ara el capital humà o l’especialització en serveis

comercials, financers i empresarials és superior a la capacitat explicativa de les inversions

en R+D+I.

Iniciatives públiques

La Generalitat ha fet un esforç per incrementar el pressupost i el finançament de les activi-

tats d’R+D+I des del 2002, sobretot d’ençà del 2005.

En els plans de recerca, Catalunya ha cercat un ampli consens però no ha prioritzat cap

línia, tot i que destaca la voluntat de potenciar la innovació a l’Administració; Madrid aposta

pels serveis tecnològics d’alt valor; el País Basc ho fa pel vessant ambiental i social mitjan-

çant la inclusió del sector turístic i comercial, i Navarra, pels projectes d’R+D+I empresarials

i la formació contínua.

L’R+D+I dels sectors institucionals

A Catalunya, entre els anys 2000 i 2006, les despeses internes en R+D (despeses associa-

des a treballs que s’emprenen amb la finalitat d’augmentar el volum de coneixements, així

com la seva utilització per concebre noves aplicacions) i en innovació (despeses associades

a la introducció en el mercat de productes i processos tecnològicament nous, així com les

seves millores tecnològiques importants) han augmentat. També ho ha fet la intensitat en

R+D (quocient entre les despeses internes en R+D i el PIB), però en canvi la intensitat de

les despeses en innovació (quocient entre aquestes despeses i el PIB), tret del 2005, mos-

tra una reducció constant. Per la seva banda, la productivitat (relació entre el PIB i el nom-

bre de persones ocupades) ha tingut un creixement constant però molt moderat durant el

mateix període.
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Per assolir els objectius del Pacte nacional per a la recerca i la innovació caldria fer un esforç

molt més gran en els ritmes de creixement de la intensitat en R+D i en innovació que els duts

a terme entre el 2002 i el 2005, especialment pel que fa a la innovació.

La distribució de les despeses internes en R+D a Catalunya és del 63,4% per al sector pri-

vat; del 25,1% per a l’ensenyament superior, i de l’11,4% per a l’Administració pública.

Madrid té un pes més elevat de l’Administració pública (25,4%); el País Basc, del sector pri-

vat (77,8%), i Navarra, de l’ensenyament superior (30,7%). L’Administració pública és l’únic

sector que augmenta la seva participació en totes les zones analitzades i, especialment, a

Catalunya.

Només les zones espanyoles augmenten alhora entre el 2002 i el 2005 els valors de la inten-

sitat en R+D i la productivitat, mentre que a la UE augmenta la productivitat però disminueix la

intensitat. Els nivells de la UE en intensitat i productivitat són els més elevats. Madrid i Navarra

estan pròximes a la UE en intensitat, mentre que el País Basc i Madrid ho estan en termes de

productivitat. Catalunya encara està a força distància de les posicions capdavanteres.

Quant a la innovació, la compra de maquinària i equips ha estat a Catalunya la partida de la

despesa que més ha crescut (el 7,7%), mentre que la formació i l’adquisició de coneixe-

ments externs (patents i llicències) ha disminuït.

Les empreses de 10 o més persones assalariades a Catalunya han disminuït la participació

en R+D interna sobre el total de la despesa en innovació. Aquest fet, juntament amb l’incre-

ment de les despeses internes en R+D del sector privat que duen a terme les empreses de

totes les dimensions, revela un creixement significatiu de les despeses internes d’R+D de

les microempreses (que tenen 9 o menys persones assalariades). Algunes hipòtesis podrien

explicar aquest fenomen. D’una banda, hi hauria una explicació purament estadística que

respondria a la declaració, per part de les empreses, de despeses en R+D interna que abans

no es consideraven com a tals. De l’altra, es pot considerar l’augment de les despeses inter-

nes en R+D de les empreses ja existents i/o de noves microempreses, siguin aquestes de

base tecnològica o no.

L’R+D de les empreses

La intensitat en R+D del sector empreses de Catalunya, l’any 2005, és de l’1,16%. Això

representa el 65,6% respecte a la UE. En relació amb Espanya, està el 36% per sobre de la

mitjana, però és en canvi el 70,6% de la del País Basc, el 76,6% de la de Navarra i el 77,7%

de la CA de Madrid.

Per assolir els objectius del Pacte nacional per a la recerca i la innovació es requeriria que
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el sector empreses de Catalunya dupliqués en els propers anys els ritmes de creixement de

la intensitat en R+D duts a terme entre el 2002 i el 2005.

Els diferencials d’intensitat en R+D del sector empreses de Catalunya amb la UE responen

principalment a les menors intensitats relatives que es duen a terme en les branques de la

indústria d’alt i mitjà contingut tecnològic. Mentre que si Catalunya tingués la mateixa estruc-

tura productiva que la UE però no millorés la intensitat en R+D de cada branca, la intensitat

global no milloraria substancialment.

La distribució per branques d’activitat del creixement del sector empreses de Catalunya ha

tingut un paper rellevant a l’hora de limitar l’increment de la intensitat en R+D, com a conse-

qüència de la pèrdua de pes de les branques d’activitat industrial i del guany relatiu de la

construcció, sector amb uns baixos nivells d’intensitat.

La menor intensitat en R+D de Catalunya en relació amb les CA de Madrid, el País Basc i

Navarra respon, principalment, a l’aportació que fan en cada CA un grup diferent de bran-

ques d’activitat amb intensitats el 40% superiors que a Catalunya. En canvi, l’especialització

productiva no es mostra com un element determinant.

Catalunya té una bona posició relativa en intensitat en R+D en les branques industrials de

baix contingut tecnològic, en Màquines d’oficina, càlcul i ordinadors, i en les branques de

Serveis de Comerç, Reparació de vehicles, Hostaleria i restauració. En tots aquests sectors,

excepte en Màquines d’oficina, càlcul i ordinadors, Catalunya hi té una especialització pro-

ductiva relativament més elevada que la de la UE. En dos casos: Indústria tèxtil i de la con-

fecció, del cuir i del calçat i Indústries manufactures diverses, les intensitats en R+D obser-

vades a Catalunya són molt properes als valors màxims observats a la UE. En la resta de

branques, en canvi, els nivells de Catalunya són significativament inferiors a aquests valors

màxims.

Amb relació tant a Espanya com a les CA de Madrid, el País Basc i Navarra, hi ha sis acti-

vitats en què les intensitats en R+D a Catalunya són significativament inferiors: 1) Equips

electrònics; 2) Altre material de transport; 3) Maquinària i equips mecànics; 4) Maquinària

elèctrica; 5) Extractives, Coc, refinament de petroli i combustible nuclear, i Producció i distri-

bució d’electricitat, gas i aigua, i 6) Activitats de transport i emmagatzematge i Comuni-

cacions. En aquestes branques Catalunya també té una menor especialització productiva

que la UE.

En tres grups d’activitats: 7) Activitats immobiliàries, Lloguer de màquines, Activitats informà-

tiques, Activitats d’R+D i Serveis a les empreses; 8) Intermediació financera, i 9) Agricultura,

les intensitats en R+D a Catalunya són superiors a les mitjanes d’aquestes branques a la
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UE, si bé no destaquen dins d’Espanya. En aquestes tres branques, Catalunya hi té també

una especialització productiva relativament més baixa que la UE.

En tres branques industrials d’alt i mitjà alt contingut tecnològic, les intensitats de Catalunya

en R+D són sensiblement inferiors en relació amb la UE, si bé estan ben situades dins

d’Espanya. Són: 10) Instruments òptics i rellotgeria; 11) Química, i 12) Vehicles de motor. En

aquestes dues últimes activitats, Catalunya hi està relativament més especialitzada que la

UE.

En les quatre branques restants, tres de mitjà baix contingut tecnològic: 13) Cautxú i plàstic;

14) Productes minerals no metàl·lics, i 15) Productes metal·lúrgics bàsics i Manufactures

metàl·liques, i en el cas de la 16) Construcció, tot i mantenir intensitats en R+D significativa-

ment inferiors en relació amb la UE, Espanya i les CA de Madrid, el País Basc i Navarra,

Catalunya hi té una major especialització productiva relativa que la UE.

Amb independència de l’especialització en algunes activitats d’alta tecnologia i coneixement,

cal especialitzar-se també en aquelles fases de la cadena de valor de més intensitat en

R+D+I (com són el disseny de nous productes i serveis, o la definició i el desenvolupament

d’estratègies de màrqueting) i, en conseqüència, de més valor afegit.
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22.. IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓ

És indubtable que el desenvolupament de la recerca i la innovació són factors clau per acon-

seguir una economia més competitiva i productiva. Durant els últims anys, a Catalunya es

constata un notable esforç en les inversions en R+D+I però, tot i així, encara és evident que

estem per sota dels registres de la Unió Europea, i encara més dels Estats Units o del Japó.

En un context poc favorable per als principals motors de la nostra economia, com la construc-

ció o el turisme, la necessitat d’un canvi de model econòmic es fa més peremptòria que mai, i

aquest, necessàriament, comporta apostar per la recerca i la innovació, sense deixar de banda

altres factors d’importància vital com són les infraestructures, el capital humà i el capital social.

Aquesta visió és àmpliament compartida per tots els agents socials i econòmics del país.

Bons exemples d’aquest fet són el desenvolupament, durant el 2008, del Pacte nacional per

a la recerca i la innovació, i la revisió i el nou impuls de l’Acord estratègic per a la interna-

cionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana 2008-2011.

En la revisió de l’Acord es palesa una especial visibilitat de les mesures vinculades al bloc

d’innovació i coneixement, la primera línia del qual (innovació i transferència tecnològica) es

considera de caire estratègic. A aquest bloc, cal sumar-hi mesures incorporades a altres

blocs i que tenen una vinculació indiscutible amb les polítiques de recerca i innovació, com

ara les que fan referència als serveis avançats de telecomunicacions, al foment del capital

de risc i de l’emprenedoria, al desenvolupament de clústers estratègics, al foment de les TIC

o a l’impuls d’anelles de fibra òptica sectorials.

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, com a aglutinador dels principals

agents socials i econòmics del país, ha fet un especial seguiment de l’evolució de l’R+D+I a

Catalunya. Prova d’això és el capítol específic que dedica la Memòria socioeconòmica i labo-

ral de Catalunya a la societat del coneixement, o bé el seguiment anual de l’R+D+I que es

fa des dels Fulls d’indicadors del CTESC.

L’any 2006, el Consell va fer un pas més en posar en marxa un grup de treball amb l’objec-

tiu de conèixer en major profunditat les relacions existents entre la recerca, el desenvolupa-

ment, la innovació i la productivitat a Catalunya. El fruit d’aquest grup de treball, el teniu a

les vostres mans amb aquest Informe.

Així, aquest Informe analitza el comportament de la recerca, el desenvolupament i la inno-

vació a Catalunya entre el 2002 i el 2005, tot incorporant-hi una aproximació a les polítiques

d’R+D+I com un element de suport a les estratègies de recerca per part dels agents involu-

crats (empreses, centres de recerca, universitats, etc.).

Per dur a terme aquesta tasca, la situació catalana (del 2002 al 2005) es compararà amb la
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de Navarra, Madrid, el País Basc, Espanya i la Unió Europea. Pel que fa a les comunitats

autònomes seleccionades, aquestes han estat triades, d’una banda, perquè actualment són

les regions que superen Catalunya quant a despesa en R+D sobre el PIB. De l’altra, perquè

aquests territoris mostren un interès especial ja sigui per l’elevat esforç en R+D+I que han

dut a terme en els darrers anys (el cas de Navarra), per la seva condició de capital de l’Estat

(el cas de Madrid) o pel seu abundant teixit industrial (el cas del País Basc). Les referències

a Espanya i a la UE també són rellevants per almenys dos motius: d’un costat, ambdós terri-

toris fan política econòmica i, en particular, política tecnològica, que influeix a Catalunya; i

d’un altre costat, els nivells de la UE en molts indicadors de caràcter socioeconòmic encara

es configuren com a fites a assolir.

En concret, entre els objectius específics que ha volgut tractar l’Informe, destaquen:

• Conèixer les diverses polítiques i estratègies seguides per les comunitats autònomes

objecte d’estudi, pel que fa a l’R+D+I, i posar en relleu els aspectes més significativa-

ment diferencials i propis, en contrast amb les polítiques que s’han dut a terme a

Catalunya.

• Analitzar l’evolució de les despeses internes, del personal ocupat en R+D, de les des-

peses d’innovació i de les diverses intensitats per sectors institucionals en els territoris

objecte d’estudi, amb l’objectiu de destacar patrons diferencials de despesa respecte de

Catalunya.

• Analitzar la intensitat en R+D del “sector empreses”7 desagregada per branques d’acti-

vitat en els anys 2002-2005, amb l’objectiu d’avaluar en quina mesura els nivells i l’evo-

lució de l’especialització productiva i la intensitat en R+D de les diferents branques d’ac-

tivitat afecten la intensitat global en recerca d’aquest sector, en el marc de la compara-

ció amb els territoris objecte d’estudi.

L’Informe es compon de les parts següents. La segona secció descriu la metodologia que

s’ha seguit per fer l’Informe, el qual ha tingut diversos vessants: gestió documental, espe-

cialment per al marc teòric i la descripció de les principals iniciatives públiques, i un vessant

quantitatiu a partir, bàsicament, de les enquestes d’R+D, d’innovació, industrial i de les esta-

dístiques de la Comptabilitat Regional d’Espanya (CRE) de l’Institut Nacional d’Estadística.

A la tercera part de l’Informe es pretén donar el marc teòric d’aquest treball, en què es poden

trobar les principals definicions en l’àmbit analitzat i en què es destaquen les principals recer-

ques teòriques i empíriques. La quarta part descriu les principals polítiques d’R+D+I dels

àmbits territorials analitzats: la Unió Europea, Espanya, Catalunya, Madrid, el País Basc i

Navarra. En aquest apartat s’ha fet un incís especial a remarcar els elements diferencials

d’aquestes polítiques. En el cinquè apartat s’analitza l’evolució de les despeses internes i del
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personal ocupat en R+D i de les despeses en innovació, per als sectors institucionals

–ensenyament superior, Administració pública i empreses. A l’apartat sisè, s’analitza l’evolu-

ció de l’R+D de les principals branques industrials i de serveis. A més a més, en els anne-

xos s’inclou un informe amb els principals resultats de les entrevistes realitzades a experts

de diversos àmbits de la universitat, l’empresa, els centres tecnològics i l’Administració públi-

ca sobre el tema que ens ocupa.

METODOLOGIA

La font principal de les dades de l’Informe és l’INE. Aquesta institució proporciona informa-

ció de les despeses internes i del personal ocupat en R+D a través de l’Estadística sobre

activitats d’R+D, i de les despeses en innovació mitjançant l’Enquesta sobre innovació tec-

nològica. Aquestes són les estadístiques més importants de l’estudi. L’INE també proporcio-

na altres dades rellevants per a l’Informe com són les que permeten calcular la productivitat.

Per una banda, s’han utilitzat el valor afegit i l’ocupació que proporciona la Comptabilitat

Regional d’Espanya per calcular la productivitat de les regions espanyoles i dels sectors de

serveis. Per una altra banda, s’han utilitzat el valor afegit i el nombre de persones ocupades

de l’Enquesta industrial per elaborar els indicadors de productivitat dels sectors industrials.

Una altra font destacada de l’Informe és l’Oficina estadística de la Unió Europea (l’Eurostat),

de la qual s’obtenen les dades necessàries per construir els indicadors de la UE-15 i la UE-

25 per fer comparacions en l’àmbit dels sectors institucionals i el territori amb Catalunya i les

altres regions espanyoles seleccionades.

A l’apartat tercer de l’Informe hi ha definicions fonamentals de les variables principals utilit-

zades en l’estudi: recerca, desenvolupament, innovació, productivitat, etcètera. Són defini-

cions de gran ajuda per saber què s’està analitzant en aquest treball.

L’apartat quart de l’Informe, que fa l’anàlisi de les principals iniciatives públiques en matèria

d’R+D+I, s’ha fonamentat en l’estudi documental dels diversos programes i plans en matè-

ria de recerca, desenvolupament i innovació. En aquest sentit, s’han analitzat els diversos

programes marc de la Unió Europea, així com els plans nacionals de l’Estat espanyol. D’altra

banda, pel que fa a l’anàlisi comparativa entre les quatre comunitats autònomes objecte d’a-

quest estudi, Catalunya, Madrid, Navarra i el País Basc, les fonts han estat els successius

plans del Govern de cada comunitat en matèria d’R+D+I i, en alguns casos, les memòries

anuals i avaluacions d’aquests.

En aquest apartat també s’han analitzat les dades relatives al pressupost consolidat i exe-

cutat de les diverses comunitats autònomes, i que han estat consultades a la Direcció

General de Coordinació Financera del Ministeri d’Economia i Hisenda, amb la finalitat d’es-

tudiar l’evolució de les partides dedicades a la promoció de la recerca i de la innovació de
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les quatre comunitats autònomes (vegeu la nota metodològica a la secció 6.1.1). Finalment,

les dades de Catalunya relatives al finançament de l’R+D+I han estat consultades al CIRIT.

A l’apartat cinquè, que tracta de l’anàlisi del comportament de l’R+D+I i de la productivitat

per territoris i segons els sectors institucionals, la tècnica utilitzada ha estat l’estadística des-

criptiva. Els principals indicadors elaborats són els habituals quan es tracta aquesta discipli-

na, que són la intensitat en R+D, la intensitat en innovació i les despeses internes en R+D

dividides pel personal ocupat en R+D. La relació entre aquests indicadors i la productivitat

aparent del treball s’ha representat gràficament per mostrar l’evolució que han seguit les

variables durant el període de temps que es cobreix en cada cas, que és el bàsic de l’Informe

2002-2005. Altres formes d’abordar aquesta relació s’han emprat en altres estudis, alguns

dels quals se citen en la secció 2.2.

El darrer apartat del treball, utilitzant també la tècnica de l’estadística descriptiva, és el que

es dedica a l’anàlisi de l’R+D+I, l’esforç en R+D+I, i del “sector empreses” segons branques

d’activitat econòmica en els àmbits territorials de Catalunya, la CA de Madrid, el País Basc,

Navarra i Espanya, la UE-15 i vuit països de la UE-15 que denominem UE-8, entre els anys

2002 i 2005. Els vuit països de la UE-8 són Finlàndia, Suècia, Àustria, Alemanya, Holanda,

Irlanda, Espanya i Itàlia.

Les dades de despesa interna en R+D i de VAB de la UE-15 i de la UE-8 s’obtenen de

l’Eurostat.

Per a l’economia espanyola i les CA analitzades, les dades de despesa interna en R+D i de

despesa d’innovació provenen d’una explotació expressa feta per l’INE a partir de l’Estadística

sobre activitats en recerca científica i desenvolupament tecnològic (R+D) i de l’Enquesta sobre

innovació tecnològica a les empreses, respectivament. Les dades de valor afegit brut a preus

bàsics (VAB pb) i ocupats de les activitats industrials també provenen d’una explotació expres-

sa de l’INE a partir de l’Enquesta industrial d’empreses, mentre que les dades de VAB pb i ocu-

pació de les branques d’activitat dels serveis, l’agricultura i la construcció s’obtenen de les

estadístiques de la Comptabilitat Regional d’Espanya (CRE) elaborades per l’INE.

Un primer element que cal delimitar és l’abast del “sector empreses” objecte d’anàlisi, que

en termes generals associem al “sector empreses” de l’economia. L’Enquesta en R+D defi-

neix el “sector empreses” com:

«a) Les empreses, organismes i institucions l’activitat principal dels quals és la producció de

béns i serveis destinats a la venda a un preu que correspongui a la realitat econòmica.

S’entén per empresa tota unitat jurídica que constitueixi una unitat organitzativa de produc-

ció de béns i serveis, i que gaudeixi d’una certa autonomia de decisió, principalment a l’ho-
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ra d’emprar els recursos corrents dels quals disposa. Des d’un punt de vista pràctic, i si

escau més general, el concepte d’empresa es correspon amb el d’una unitat jurídica o legal,

és a dir, amb tota persona física o jurídica (societats, cooperatives, ...) l’activitat de les quals

està reconeguda per la llei, i que ve identificada pel seu corresponent número d’identificació

fiscal (NIF). Essencialment, aquest grup està format per empreses privades (societats i qua-

sisocietats), algunes de les quals tenen com a activitat principal l’R+D, però s’hi inclouen

també les empreses públiques l’activitat principal de les quals consisteix en la producció de

béns i serveis destinats a la venda, encara que, per raons socials, el preu d’aquests produc-

tes i serveis pugui ser inferior als costos de producció.

b) Les institucions privades sense finalitat de lucre (incloses les associacions de recerca)

que estan principalment al servei de les empreses i que en la seva major part estan finan-

çades i controlades per aquestes.»

En el cas de l’Enquesta industrial d’empreses, l’activitat productiva i l’ocupació també in-

clouen el conjunt del “sector empreses”, que es defineix com «tota unitat jurídica que cons-

titueixi una unitat organitzativa de producció de béns i serveis, i que gaudeixi d’una certa

autonomia de decisió, principalment a l’hora d’emprar els recursos corrents de què disposa.

L’empresa pot exercir una o més activitats en un o diversos llocs». Mentre que en la CRE,

que segueix els criteris del Sistema Europeu de Comptes (SEC-95), s’hi inclou l’activitat de

tota unitat productiva. Així, la CRE, a diferència de les enquestes d’R+D+I, inclou en la bran-

ca de Recerca i desenvolupament el VAB pb d’aquelles institucions privades sense finalitat

de lucre que estan fora del mercat i els serveis de les llars i els particulars. De totes mane-

res, el VAB generat per aquestes institucions és molt poc significatiu.

Les variables de despesa en R+D, i el VAB pb i ocupats en la indústria que proporcionen les

estadístiques de l’INE, es poden recollir segons la ubicació de l’establiment empresarial o bé

segons la seu social de l’establiment. En l’Informe s’ha optat per tractar les dades segons la

ubicació de l’establiment empresarial. En el cas de les activitats de serveis, la CRE utilitza

el principi de residència de les unitats d’activitat econòmica local per tal de distribuir l’activi-

tat econòmica de les diferents unitats de producció en el territori. Les unitats d’activitat eco-

nòmica local, tal com es descriu en les metodologies de la CRE i del SEC, es poden asso-

ciar al concepte d’establiment, i produeixen béns i serveis situades en un lloc delimitat topo-

gràficament. Per tant, la CRE segueix el principi de comptabilitzar el VAB pb en el territori (o

CA) on s’ubica l’establiment empresarial productor.

Un altre element que cal considerar és l’agrupació sectorial de l’activitat econòmica. Després

de valorar els resultats de l’Enquesta d’R+D i els secrets estadístics que figuren en el trac-

tament d’algunes branques d’activitat, aquest sisè apartat de l’Informe presenta l’anàlisi de

les despeses en R+D en 23 branques o grups d’activitat econòmica: 16 branques industrials
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–corresponents en general a la desagregació a dos dígits de la Classificació nacional d’ac-

tivitats econòmiques (CNAE)–, 5 grups de serveis, l’agricultura i la construcció.

De totes maneres, la construcció dels indicadors d’intensitat o esforç en R+D ha requerit per

a l’anàlisi d’aquesta variable eliminar el grup de Serveis públics, socials i col·lectius (les bran-

ques 85, 90, 91, 92 i 93 de la CNAE), ja que no s’ha pogut disposar del VAB pb generat

estrictament pel “sector empreses” per a aquestes activitats de serveis a partir de la CRE,

perquè es presenten conjuntament amb l’activitat del sector públic. Això significa deixar de

considerar entre el 0,2% i l’1,5% de la despesa total en R+D segons el territori, com es mos-

tra en la taula següent. Així, l’anàlisi de la intensitat en R+D es presenta desagregada en 22

branques o grups d’activitat: 16 d’industrials, 4 de serveis, agricultura i construcció.

Per tant, en termes generals, quant a l’anàlisi que es fa en aquest apartat del “sector empre-

ses”, cal entendre, per una banda, que inclou la despesa en R+D i el volum d’activitat d’em-

preses privades i empreses públiques (VAB pb), i que en queda exclosa l’Administració

pública en els seus diferents nivells (central, autonòmic, local i Administració de la Seguretat

Social obligatòria), i per una altra, que es considera el conjunt de l’activitat econòmica,

excepte l’activitat de les branques següents: Administració pública, defensa i Seguretat

Social obligatòria (branca 75 de la CNAE), Educació (branca 80 de la CNAE), Activitats sani-

tàries i veterinàries, serveis socials (branca 85 de la CNAE), Activitats de sanejament públic

(branca 90 de la CNAE), Activitats associatives (branca 91 de la CNAE), Activitats recreati-

ves, culturals i esportives (branca 92 de la CNAE), Activitats diverses de serveis personals

(branca 93 de la CNAE), Activitats de les llars (branques 95, 96 i 97 de la CNAE), i

Organismes extraterritorials (branca 99 de la CNAE).

L’anàlisi de les despeses en R+D també es presenta agrupada segons el contingut tecnolò-

gic de les branques industrials i segons la intensitat en coneixement en les de serveis. Així,

es redueix el nombre de branques o grups a quatre d’industrials, tres de serveis i un de no

classificable tecnològicament ni en intensitat de coneixement.
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Taula 5. Pes de les despeses en R+D sobre el total, del grup Serveis Públics, Socials

i Col·lectius (branques 85, 90, 91, 92 i 93 de la CNAE) segons CA. Any 2005

Unitats: percentatges.

Font: INE.



33.. MMAARRCC TTEEÒÒRRIICC

L’interès per la recerca i la innovació ressorgeix des de fa uns anys per donar impuls a la

productivitat ja que s’observa que va perdent força per contribuir al creixement de la renda.

E. Cereijo, F. J. Velázquez i J. Turrión (2007)8 descomponen el creixement real del PIB entre

l’ocupació i la productivitat en el període 1995-2005 per a un conjunt de països. Obtenen

que, a Espanya, la productivitat només explica el 9,7% del creixement de la renda, mentre

que a la UE-15 aquesta contribució augmenta fins al 49,6%. Els EUA tenen la contribució

més alta de la productivitat, que és del 109,3%. D’altra banda, l’Informe del CTESC sobre la

competitivitat de l’economia catalana 2000-2006 (2007)9 dóna més informació sobre aques-

ta qüestió. En aquest treball s’aprecia que la situació de moltes regions europees és pitjor

que la que mostra l’estudi anterior per a Espanya. A Catalunya, l’aportació de la productivi-

tat al creixement del PIB real solament arriba a l’1%. A Madrid aquesta aportació és del -7%

i a Llombardia és del -94%, per exemple.

3.1. DEFINICIONS

A continuació es defineixen les principals variables o conceptes que s’utilitzen en l’Informe

(recerca i desenvolupament, innovació i productivitat) i, en segon lloc, es presenten alguns

exemples de la relació teòrica que s’estableix entre l’R+D+I i la productivitat.

R+D:

L’INE defineix l’R+D com el conjunt de treballs creatius que s’emprenen de forma sistemàti-

ca amb la finalitat d’augmentar el volum de coneixements, incloent-hi el coneixement de l’ho-

me, la cultura i la societat, així com la utilització d’aquesta suma de coneixements per con-

cebre noves aplicacions.10 Es distingeixen dos tipus de recerca. Hi ha la recerca bàsica, que

analitza propietats, estructures i relacions amb la finalitat de formular i contrastar hipòtesis,

teories o lleis. I també es defineix la recerca aplicada, que és aquella que s’emprèn per

determinar els possibles usos dels resultats de la recerca bàsica, o per determinar nous

mètodes o formes d’arribar a objectius específics predeterminats. Per la seva banda, el des-

envolupament tecnològic consisteix en treballs sistemàtics basats en coneixements exis-

tents, obtinguts a través de la recerca i/o l’experiència pràctica, que es dirigeixen a la fabri-

cació de nous materials, productes o dispositius; a establir nous processos, sistemes i ser-

veis, o a la millora substancial dels que ja existeixen. L’Estadística d’activitats d’R+D de l’INE

és una enquesta que es dedica a mesurar les despeses en activitats d’R+D realitzades en

39

IInnffoorrmmee ssoobbrree ll’’RR++DD++II aa CCaattaalluunnyyaa ((22000022--22000055))::
uunnaa aannààlliissii ccoommppaarraattiivvaa

8 E. Cereijo, F. J. Velázquez i J. Turrión (2007). «El necesario avance de la productividad española». Papeles de
Economía Española, núm. 111.

9 <http://www.ctescat.cat/doc/doc_34892461_1.pdf>
10 Aquesta definició figura a la nota metodològica d’R+D de l’INE: <http://www.INE.es/daco/daco43/ metoi+d05.pdf>



una unitat o centre investigador (despeses internes), o fora d’aquests (despeses exter-

nes),11 qualsevol que sigui l’origen dels fons. L’objectiu d’aquesta enquesta és el càlcul de

la despesa interna en R+D. Les despeses internes en R+D dels territoris seleccionats s’ana-

litzaran en aquest Informe.

Innovació:

La segona definició que es dóna és la d’innovació, que també es pren de l’INE.12 A la nota

metodològica d’aquest organisme es diu que les innovacions tecnològiques comprenen

els productes (béns i serveis) i processos tecnològicament nous, així com les seves millores

tecnològiques importants. Una innovació es considera com a tal quan s’ha introduït en el

mercat (innovacions de productes) o s’ha utilitzat en el procés de producció de béns o pres-

tació de serveis (innovacions de procés). Es considera que hi ha 7 activitats que condueixen

al desenvolupament o a la introducció d’innovacions tecnològiques: l’R+D interna i l’adquisi-

ció d’R+D (o R+D externa), les quals tot just hem definit; l’adquisició de maquinària, equip i

programari per realitzar productes nous o sensiblement millorats; l’adquisició d’altres conei-

xements externs, que inclouen la compra de drets d’ús de patents i d’invencions no paten-

tades, llicències know-how, marques de fàbrica, programari i altres tipus de coneixement

d’altres organitzacions que s’utilitzen per a les innovacions de l’empresa; la formació per al

personal directament implicat en el desenvolupament i/o la introducció d’innovacions; les

activitats internes o externes de comercialització que estan directament relacionades amb la

introducció en el mercat de productes nous o sensiblement millorats; i el disseny, altres pre-

paratius per a la producció i/o distribució per a la realització real d’innovacions no compre-

sos en altres apartats. L’Enquesta sobre innovació tecnològica de les empreses de l’INE

publica les despeses associades a les activitats comentades per a les empreses de 10 o

més persones assalariades. En aquest Informe s’analitzen les despeses d’innovació dels

territoris seleccionats.

Productivitat:

La darrera definició que es tracta és la de la productivitat. La productivitat és una mesura

de l’eficiència d’una economia o d’una unitat productiva que relaciona els recursos utilitzats

en la producció de béns i serveis amb el valor o la quantitat d’aquests béns i serveis. La

mesura més utilitzada de la productivitat és el quocient entre el valor afegit i el nombre de

persones ocupades, i que indica, per tant, la renda que genera una economia o una unitat

productiva per cada persona que hi està ocupada. Hi ha altres mesures de la productivitat
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11 Només es consideren com a despeses externes en R+D les quantitats pagades com a contraprestació dels tre-
balls d’R+D encarregats específicament per la unitat a altres unitats.

12 L’adreça electrònica de la nota metodològica d’innovació de l’INE és la següent: 

<http://www.INE.es/daco/daco43/metoite2005.pdf>



que utilitzen altres variables com ara la xifra de negocis, el valor de la producció, les hores

treballades, etc.

3.2. L’R+D I LA PRODUCTIVITAT

A continuació es presenten alguns estudis que tracten de la relació teòrica que s’estableix

entre l’R+D+I i la productivitat.

El treball d’E. Cereijo, F. J. Velázquez i J. Turrión (2007)13 considera el capital tecnològic

com un dels factors determinants de la productivitat. L’expressió gràfica dels seus arguments

configura el gràfic 3.

Cereijo, Velázquez i Turrión mesuren la dotació de capital tecnològic a través del capital

generat de forma interna mitjançant l’acumulació de les inversions en R+D (capital tecnolò-

gic interior públic i privat) per treballador. La seva anàlisi també té en compte mesures com-

plementàries com ara el pes de les despeses en R+D sobre el PIB; l’estoc del capital tecno-

lògic importat, o adquirit de l’exterior de forma intencionada, i els spillovers tecnològics, o

capital tecnològic extern transmès a través del comerç.
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Gràfic 3. Organigrama dels factors determinants de la productivitat

Font: elaboració pròpia a partir d’E. Cereijo, F. J. Velázquez i J. Turrión (2007).

13 E. Cereijo, F. J. Velázquez i J. Turrión (2007). «El necesario avance de la productividad española». Papeles de
Economía Española, núm. 111.



Els autors destaquen l’estreta relació que s’estableix entre el capital tecnològic i el capital

humà. Consideren que tenen un paper principal sobre el creixement de la productivitat per-

què, entre altres factors, tenen rendiments creixents en la seva generació en beneficiar-se

de les economies d’experiència, així com d’externalitats positives que permeten elevar la

productivitat marginal del capital físic privat productiu. Per una banda, les economies d’ex-

periència expressen els guanys de productivitat aconseguits a través de l’adquisició de

coneixement, de l’aprenentatge basat en la pràctica i de l’experiència acumulada. Per altra

banda, les externalitats positives tenen a veure amb el caràcter de bé públic del capital humà

i tecnològic, que vol dir que una vegada desenvolupada una tecnologia, aquesta s’escampa

per tota l’economia.14 L’estreta vinculació entre ambdues variables també es constata a tra-

vés de la contribució del capital humà, no només al creixement mitjançant una millora de la

qualitat de la força de treball, sinó també mitjançant la innovació, en facilitar l’adopció de

noves tecnologies.

Un altre treball al qual s’ha dedicat atenció és el de R. Griffith, S. Redding i J. Van Reenen

(2004),15 que presenten un model teòric que identifica tres fonts de creixement de la pro-

ductivitat:16 la innovació induïda de l’R+D, la transferència de tecnologia i la capacitat

d’absorció basada en l’R+D. La primera font és la que relaciona de forma directa l’R+D+I

amb la productivitat. La segona font és la transferència de tecnologia que recull l’efecte

sobre la productivitat de la distància tecnològica d’un país, o d’un agent individual, res-

pecte de la tecnologia del líder. En aquest punt, els autors prediuen que, com més eleva-

da sigui aquesta distància, més marge hi ha perquè creixi la productivitat. Finalment, la

tercera font revela la segona cara de l’R+D, que és la capacitat d’assimilar altres desco-

briments.

Assumpció de la relació teòrica:

Els governs de Catalunya i d’Espanya assumeixen aquest vincle de creixement de la produc-

tivitat a través de l’R+D+I. El Pla de recerca i innovació 2005-200817 de Catalunya propo-

sa «augments importants de l’esforç global en recerca, desenvolupament i innovació». El Pla

es planteja com a objectius augmentar l’esforç global en R+D de l’1,38% del PIB al 2,10%, i

l’esforç global en innovació del 2,42% del PIB al 5,20%. Per la seva banda, el Programa
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14 Aquests arguments figuren en una revisió dels diferents corrents de pensament sobre el creixement econòmic
que es fa en aquest estudi: J. Lladós, A. Meseguer, J. Torrent i J. Vilaseca (octubre del 2007). Anàlisi del teixit
industrial de Catalunya a partir de la taula input-output. Observatori de Prospectiva Industrial del Departament
d’Innovació, Universitats i Empresa, en col·laboració amb el Centre d’Economia Industrial.

15 Rachel Griffith, Stephen Redding i John Van Reenen (novembre del 2004). «Mapping the Two Faces of R&D:
Productivity Growth in a Panel of OECD Industries». The Review of Economics and Statistics, 86 (4): 883-895.

16 Els autors estudien els determinants de la productivitat total dels factors.
17 Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (CIRIT) (maig del 2005). Pla de Recerca i

Innovació de Catalunya 2005-2008. Generalitat de Catalunya.



Ingenio 201018 del Govern espanyol també participa d’aquesta idea de foment de l’R+D+I i

preveu un creixement anual mínim dels recursos públics del 25% en el període 2006-2010.

L’assumpció d’aquest vincle per part dels poders públics quedarà convenientment exposa-

da en l’apartat corresponent a les iniciatives públiques.

Les institucions de la UE també estan alineades amb aquests arguments. De fet, han estat

les impulsores del seu ressorgiment. Va ser en els consells europeus de Lisboa i Santa

Maria da Feira, de l’any 2000, que es va prendre el compromís polític d’esdevenir, l’any

2010, l’economia basada en el coneixement més competitiva i dinàmica del món, capaç de

créixer de manera sostenible, amb més i millors llocs de treball, i amb una major cohesió

social. Des d’aleshores, es va decidir que un dels àmbits principals d’aquesta estratègia

seria la recerca i el desenvolupament. Una comunicació recent de la Comissió Europea, de

31 d’octubre del 2007, confirma la inversió en R+D com una de les polítiques més rellevants

per incrementar la productivitat.19 Més recent encara és un dictamen del Comitè Econòmic

i Social Europeu, de 15 de gener del 2008, que afirma que la innovació és capacitat de trans-

formació i que aquesta és un element fonamental de la productivitat.20

Alguns resultats empírics:

Però malgrat aquesta relació teòrica positiva entre l’R+D+I i la productivitat i la seva àmplia

acceptació, els resultats empírics no són tan rotunds. Per exemple, T. Fernández i D.

Montolio (2006)21 mostren una relació no lineal sinó curvilínia entre l’R+D i el PIB per càpi-

ta per als països membres de la UE-25. Observen una relació positiva entre les dues varia-

bles fins a un cert punt (França), i a partir d’aquest punt la relació esdevindria negativa.

Un cas semblant a l’anterior és el de J. Torrent, J. Lladós i J. Vilaseca (2005).22 El seu model
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18 Presidencia del Gobierno (juny del 2005). Programa Ingenio 2010. Presidencia del Gobierno de España.
19 Commission of the European Communities (octubre del 2007). Raising productivity growth: key message from

the European Competitiveness Report 2007. COM (2007) 666 final.
20 Diari Oficial de la Unió Europea, de 15 de gener del 2008, Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre

el tema «Fomentar una productivitat sostenible en la vida laboral europea» (2008/C 10/19). En aquest dictamen es
diu que la innovació pot ser un instrument, un equipament, una màquina, una combinació de tots aquests, un
model de servei, una forma nova de realitzar una comesa antiga o una solució diferent per resoldre els problemes.

21 Tatiana Fernández i Daniel Montolio (novembre del 2006). R+D+I, creixement i productivitat de Catalunya en el
context europeu. Generalitat de Catalunya. Departament d’Economia i Finances. Direcció General de Programació
Econòmica.

22 Joan Torrent, Josep Lladós i Jordi Vilaseca. Estudis d’Economia i Empresa i Institut Interdisciplinari d’Internet
(IN3). Universitat Oberta de Catalunya (2n quadrimestre del 2005). «Capital tecnològic i convergència regional a
la UE: una aproximació empírica». Nota d’Economia, núm. 82, pàg. 39-148. Departament d’Economia i Finances
de la Generalitat de Catalunya.



explica la relació del nivell d’ocupació, de la inversió en capital fix i tecnològic, i del nivell edu-

catiu de les persones ocupades, amb el creixement econòmic de les regions europees, i tro-

ben que «la capacitat explicativa del capital tecnològic és la més baixa de les variables con-

siderades». En un estudi recent d’aquests mateixos autors,23 prenent informació de la taula

input-output de l’economia catalana de l’any 2001, s’observa que els sectors productors del

coneixement, que són els que consumeixen la proporció més elevada dels seus propis pro-

ductes (tecnologies de la informació i comunicació, formació i R+D), tenen uns nivells de pro-

ductivitat superiors als dels sectors intensius i no intensius en coneixement. De totes mane-

res, també arriben a la conclusió que, amb independència de la classificació dels sectors per

intensitat en coneixement, «el capital humà es converteix en l’element determinant de l’ex-

plicació de la productivitat del treball», per sobre de la intensificació de la relació capital/tre-

ball i de la productivitat total dels factors.

Una consideració rellevant que introdueixen J. Solà, X. Sáez i M. Termes (2006),24 referent

a l’estudi de l’R+D+I, és que «les xifres registrals no incorporen l’esforç real en innovació i

R+D» de les empreses catalanes a causa del component “informal” que també tenen aques-

tes activitats. Els autors argumenten que sense aquest component “informal” no s’explica-

rien uns indicadors d’esforç relatiu en R+D+I baixos, amb una presència sòlida de la indús-

tria catalana en els mercats internacionals en moltes branques productives.

3.3. ELS AGENTS DE L’R+D+I

A continuació es defineixen els agents econòmics involucrats en la recerca, el desenvo-

lupament i la innovació tecnològica, i es presenten les seves interrelacions de forma molt

simplificada.25

Per una banda, les estadístiques oficials presenten la informació d’R+D agrupada en 4 sec-

tors institucionals: empreses, Administració pública, ensenyament superior i institucions pri-

vades sense afany de lucre (IPSAL).

El sector de les empreses està format per empreses privades i empreses públiques, l’acti-

vitat principal de les quals és la producció de béns i serveis destinats a la venda. També

inclou les institucions privades sense afany de lucre que estiguin principalment al servei de

les empreses, i finançades i controlades per aquestes. L’Informe analitzarà aquest sector de
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23 J. Lladós, A. Meseguer, J. Torrent i J. Vilaseca (2007), citat abans.
24 Joaquim Solà, Xavier Sáez i Montserrat Termes (setembre del 2006). La innovació i l’R+D industrial a Catalunya.

Secretaria d’Indústria. Departament de Treball i Indústria. Generalitat de Catalunya. Amb la col·laboració del
Centre d’Economia Industrial.

25 Les definicions dels sectors institucionals involucrats en l’R+D+I s’han extret de les notes metodològiques de les
enquestes d’R+D i d’innovació de l’INE, esmentades abans.



forma global, al costat dels altres sectors institucionals, però també ho farà en profunditat

per branques d’activitat, en l’apartat corresponent a l’anàlisi sectorial de la indústria i dels

serveis.

El sector de l’Administració pública inclou tots els organismes públics (a excepció de les

empreses públiques i dels establiments d’ensenyament superior) que subministren a la

societat, gratuïtament o a preus convencionals, serveis d’interès públic, que no seria econò-

mic ni fàcil de subministrar d’altra manera; que administren els assumptes públics, i que por-

ten a terme la política econòmica i social. També inclou les IPSAL controlades i finançades

principalment per l’Administració pública.

El sector de l’ensenyament superior comprèn totes les universitats, les IPSAL al servei de

l’ensenyament superior, els instituts tecnològics i altres establiments postsecundaris. Els ins-

tituts de recerca, les estacions d’assaig, els observatoris astronòmics i les clíniques que esti-

guin sota el control directe dels establiments d’ensenyament superior també s’inclouen en

aquest sector. Els resultats d’aquest sector, juntament amb els de l’Administració pública,

sovint es presenten agrupats sota l’etiqueta de sector públic, malgrat que s’hi incloguin els

establiments privats d’ensenyament superior.

El sector de les IPSAL inclou per conveni les activitats residuals d’R+D dels particulars. Els

resultats d’aquest sector s’acostumen a agregar als de les empreses, la qual cosa dóna com

a resultat el sector privat, malgrat que els establiments privats de l’ensenyament superior no

hi estiguin inclosos.

D’altra banda, les estadístiques d’innovació tecnològica només donen informació del sector

empreses.

Relacions entre els agents:

Per acabar aquest apartat, es presenten de forma molt simplificada les interrelacions que

s’estableixen entre els agents econòmics involucrats en l’R+D+I. Per fer aquesta presenta-

ció, s’utilitza l’esquema gràfic que feia servir el CIDEM (actualment ACC1Ó) per il·lustrar el

funcionament de les xarxes que configuren el sistema català de transferència de tecnologia

i coneixement (SCTTC).26

ACC1Ó considera que hi ha dues formes bàsiques de transferir tecnologia des del món cien-

tífic al mercat empresarial i, per això, divideixen el SCTTC en dos grans canals: el canal

d’empenta tecnològica (part superior del gràfic) i el canal d’arrossegament de mercat (part
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26 Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) (maig del 2007). Guia de transferència tecnològica.
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa. Generalitat de Catalunya.



inferior). En el canal superior es parteix de nous coneixements i noves tecnologies, per als

quals no hi ha una demanda clara en el mercat empresarial. La forma de fer arribar aques-

ta tecnologia al mercat és mitjançant la creació d’una nova empresa, o bé a través de la cre-

ació de patents per a la seva posterior comercialització. Aquestes funcions reben el suport

de la Xarxa de Trampolins Tecnològics (XTT). En canvi, en el canal inferior, es parteix d’una

demanda empresarial existent, hi ha empreses que volen desenvolupar projectes concrets

d’R+D+I, o que estan sensibilitzades sobre la necessitat d’innovar, i cerquen suport per defi-

nir una estratègia o per identificar millores concretes en els seus sistemes de negoci actuals.

El canal inferior disposa de les xarxes d’assessors tecnològics (XAT), de centres de difusió

tecnològica (XCDT), de centres tecnològics (XCT) i de centres de suport a la innovació tec-

nològica (XIT).

Busom (2006)27 anomena les xarxes aquí descrites infraestructures de suport i d’interrela-

ció entre els agents de l’àmbit científic i tècnic i els agents de l’àmbit empresarial. En el seu

treball figura un gràfic del sistema català de recerca i innovació en el qual es comptabilitzen

els agents que hi pertanyen. Hi ha més informació sobre aquests agents, actualitzada, al

final de la secció 4.3.1.
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Gràfic 4. Sistema català de transferència de tecnologia i coneixement

Font: CIDEM (2007).

27 Isabel Busom (coord.) (març del 2006) La situació de la innovació a Catalunya. CIDEM. Departament de Treball
i Indústria. Generalitat de Catalunya.
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Gràfic 5. Sistema català de recerca i innovació

Font: Isabel Busom (2006).
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44.. PPRRIINNCCIIPPAALLSS IINNIICCIIAATTIIVVEESS PPÚÚBBLLIIQQUUEESS

Les polítiques de recerca, desenvolupament i innovació han d’establir un marc regulatori, de

finançament i d’assignació de recursos a les activitats de generació de coneixement que per-

meti fer inversions rendibles i assolir els objectius a llarg termini en matèria d’R+D+I. Així,

una política d’R+D+I ha de considerar restriccions, incentius, eliminació de barreres i suport

financer per promoure l’R+D+I i facilitar la inversió. 

En els darrers anys la majoria de governs autonòmics han endegat un seguit de polítiques

públiques destinades a donar suport a les activitats de recerca científica, desenvolupament

tecnològic i innovació. Aquestes polítiques defineixen els àmbits de preferència de cadascu-

na de les autonomies i el grau de coordinació entre les diferents administracions públiques:

regionals, nacionals i europees.

4.1. POLÍTICA COMUNA A LA UNIÓ EUROPEA

Marc comunitari

Els països europeus estan immersos en un procés de transformació d’una societat basada en

el coneixement i la innovació. Aquest procés implica la interdependència de quatre elements:

la producció del coneixement, a partir de la investigació científica; la seva transmissió, mitjan-

çant l’educació i la formació; la difusió, a través de les tecnologies de la informació i la comu-

nicació (TIC), i, finalment, l’ús i l’entrada del coneixement al mercat per mitjà de la innovació.

En aquest sentit, el Consell Europeu de Lisboa de 23 i 24 de març del 2000 es va fixar com

a objectiu fer de la Unió Europea l’economia basada en el coneixement més competitiva i

dinàmica del món, la qual cosa es troba en consonància amb la Comunicació de la

Comissió, de 2 de febrer del 2005, al Consell Europeu de primavera titulada «Treballant junts

pel creixement i l’ocupació – Rellançament de l’Estratègia de Lisboa». Aquesta proposa

mesures que fomentin el creixement i la competitivitat, i que facin d’Europa un espai més

atractiu on invertir i treballar, incidint especialment en la iniciativa empresarial i en el foment

de la innovació.

Els programes marc són l’instrument principal per tal de finançar les activitats de recerca,

desenvolupament i innovació (R+D+I) en l’àmbit comunitari. El procediment seguit es basa

en una proposta presentada per la Comissió Europea, la qual és aprovada posteriorment pel

Consell i el Parlament Europeu mitjançant un procediment de codecisió.

Els programes marc s’apliquen des del 1984 i cobreixen un període temporal de cinc anys,

de manera que l’últim any d’un programa coincideix amb el primer del següent. Tenint en
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compte que el present Informe analitza el comportament de l’R+D+I en els darrers anys, és

convenient considerar l’evolució que han sofert els programes marc de la Unió Europea

entre els anys 1998 i 2006, els quals es corresponen amb les dades analitzades a l’estudi.

Aquest període engloba el VI Programa marc (2002-2006) i el final del V Programa marc

(1998-2002).

En els quadres següents es poden observar les principals característiques d’aquests, així

com les diferències fonamentals amb els programes anteriors.

Cal destacar que, ja al 2007, es presenta el VII Programa marc de recerca i desenvolupa-

ment tecnològic 2007-2013 (en endavant, VII PM). Aquest nou programa, el qual té com a

subtítol «Crear l’espai europeu de la recerca per al creixement», és el resultat d’un llarg pro-

cés de consultes iniciades per la Comissió Europea amb la publicació, el juny del 2004, de

la Comunicació «La ciència i la tecnologia, claus per al futur d’Europa – Orientacions per a

la política de suport a la recerca de la Unió».28 En aquest document la Comissió ja remar-

ca la necessitat de duplicar els fons destinats a recerca per aconseguir els objectius fixats a

Lisboa i a Barcelona.

El VII Programa marc agrupa totes les iniciatives comunitàries relatives a la recerca sota un

mateix sostre i desenvolupa un paper principal en l’assoliment dels objectius de creixement,

competitivitat i ocupació, complementat pel Programa marc per a la competitivitat i la inno-

vació,29 els programes d’educació i formació, i els Fons estructurals i de cohesió. L’espai

europeu de recerca, esmentat anteriorment, constitueix també una base fonamental del

Programa.

Atès que l’augment del pressupost respecte dels plans anteriors és una dada rellevant, a la

figura 6 se’n pot observar la distribució. Tal com es desprèn del gràfic, la major part del pres-

supost es destina a la cooperació, amb especial incidència en l’àmbit de les tecnologies de

la informació i la comunicació.

Pel que fa a la participació en el VII PM, el Centre per al Desenvolupament Tecnològic

Industrial (CDTI) ha publicat el novembre del 2007 els primers resultats,30 segons els quals,

en el cas d’Espanya, pel que fa al retorn, destaquen especialment els resultats en matèria

d’agricultura i pesca. Els resultats més favorables se situen en els àmbits de les aplicacions

de les TIC a salut, discapacitats i comunicacions. Les dades segons el tipus d’entitat indi-

quen que la major quota ha estat per a empreses (i pimes) i universitats.
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28 COM (2004) 353 final.
29 DOUE L310, de 24.10.2006.
30 <http://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Cooperacion_internacional/P.Marco_I%20D_de_la_UE/32858_

28112811200716324.pdf>
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Requadre 7. V Programa marc de recerca i desenvolupament tecnològic de la Unió

Europea
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Requadre 8. VI Programa marc per a accions de recerca, desenvolupament tecnològic

i demostració, destinat a la creació de l’espai europeu de recerca i a la innovació
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Requadre 9. VII Programa marc de recerca i desenvolupament tecnològic



El CDTI ha publicat els resultats provisionals (febrer de 2008) de la participació espanyola

en el VII Programa marc de R+D de la Unió Europea.

Segons aquesta institució, durant el 2007, el VII Programa marc ha representat per a

Espanya un retorn de 237,9 milions d’euros, la qual cosa significa el 6,6% del pressupost

calculat sobre la UE-27.
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Requadre 10. Dotació pressupostària del VII Programa marc de recerca i desenvolu-

pament tecnològic

Xifres en milions d’euros.



Pel que fa a la distribució per comunitats autònomes, tal com es pot observar al gràfic

següent, destaquen pel seu nivell de participació Madrid, Catalunya i el País Basc, les quals

assoleixen, entre totes tres, el 77,3% del total dels fons.

Segons el tipus d’entitat, destaca el fet que els centres tecnològics han millorat els seus

resultats en 5 punts percentuals respecte a l’anterior Programa marc (2003-2006); les

empreses es mantenen i, en el cas dels centres públics de recerca i les universitats, es

redueixen els retorns.
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Gràfic 6. Camps temàtics de cooperació del VII Programa marc

Font: VII Programa marc.

Gràfic 7. Distribució dels retorns del VII Programa marc per comunitats autònomes

Font: VII Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI). Resultats provisionals (febrer

de 2008).



S’han presentat prop de 2.700 propostes, de les quals 774 provenen d’empreses (658

pimes). La taxa d’èxit de les entitats espanyoles ha estat del 17,3%. Pel que fa a les empre-

ses, han tingut èxit 193 propostes i les pimes representen el 79% del total.

Arran del procés de Lisboa i el Consell Europeu de primavera de l’any 2003, es va desen-

volupar la competitivitat com un dels objectius principals a assolir. Com a resposta a això,

s’estableix el Programa marc per a la innovació i la competitivitat (2007-2013) a través de la

Decisió núm. 1639/2006/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 24 d’octubre del 2006.

Aquest pretén reunir en un marc comú els programes d’ajut comunitaris específics i les parts

corresponents d’altres programes comunitaris.
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Requadre 11. Programa marc per a la innovació i la competitivitat



4.2. POLÍTICA D’R+D+I DE L’ESTAT ESPANYOL

El Pla nacional d’R+D+I és l’instrument de programació del sistema espanyol de ciència i

tecnologia, en el qual s’estableixen els objectius i les prioritats de la política de recerca, des-

envolupament i innovació, tal com es defineix en la Llei de la ciència i en la redacció del I

Pla nacional (1988-1991).

Per a la consecució dels objectius fixats en el marc europeu per l’Estratègia de Lisboa, i

ratificats a la Cimera de Barcelona, d’assolir una economia competitiva basada en el conei-

xement, el Consell Europeu de primavera de març del 2005 va plantejar, sobre la base de

l’Informe KOK («Avaluació i seguiment dels objectius de Lisboa», novembre de 2004), la

necessitat de concentrar els objectius en el creixement i l’ocupació, juntament amb la

cohesió social i el desenvolupament sostenible, acordant l’aprovació per cada estat mem-

bre del seu respectiu Programa nacional de reformes. Així doncs, la política d’R+D a

Espanya s’inscriu en l’àmbit europeu i, de manera especial, en el Programa nacional de

reformes.

Com a resultat de l’aplicació dels successius plans nacionals i de la iniciativa Ingenio 2010

(quart eix del Programa nacional de reformes), l’Estratègia nacional de ciència i tecnolo-

gia estableix uns principis bàsics, uns objectius estratègics i unes línies d’actuació, els quals

fixen el seu objectiu temporal l’any 2015. Per tant, cobreix els dos quadriennis propers de

programació del Pla nacional (2008-2011 i 2012-2015).

4.2.1. PLA NACIONAL DE RECERCA CIENTÍFICA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ TECNOLÒGICA

La Llei 13/1986, de 14 d’abril, de foment i coordinació general de la recerca científica i tèc-

nica (Llei de la ciència) és la norma essencial que estructura el sistema espanyol de ciència

i tecnologia. Aquesta Llei estableix el Pla nacional de recerca científica i desenvolupament

tecnològic per al foment i la coordinació general de la investigació científica i tècnica que

correspon a l’Estat, i crea la Comissió Interministerial de Ciència i Tecnologia com a òrgan

de planificació, coordinació i seguiment del Pla nacional. El Pla nacional està concebut com

a mecanisme integrador que ha de fixar els grans objectius d’R+D per a períodes plurianuals

i ordenar les activitats destinades a la seva consecució en programes nacionals i programes

sectorials, que han de dur a terme els diversos departaments ministerials competents en la

matèria, i programes de comunitats autònomes, els quals seran finançats totalment o parcial

per fons estatals.

El desenvolupament assolit des de l’aprovació del primer Pla nacional, al 1988, ha enfortit el

sistema espanyol de ciència, tecnologia i empresa, i ha augmentat la capacitat del sistema

públic d’R+D i la seva obertura cap als sectors productius. Malgrat això, el Pla nacional
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d’R+D integra únicament una part de les actuacions de l’Administració general de l’Estat, la

qual cosa dificulta l’existència d’una política de ciència i tecnologia.

En aquest context, cal destacar el punt d’inflexió que suposa el Pla nacional de recerca cien-

tífica, desenvolupament i innovació tecnològica per al període 2000-2003, ja que el seu canvi

de nom respon a una estratègia global que inclogui totes les actuacions públiques gestiona-

des pels diferents departaments ministerials amb competències en R+D i que es financin

mitjançant els pressupostos generals de l’Estat o bé altres recursos extrapressupostaris,

com els fons estructurals o les recuperacions de crèdits a empreses. Per tant, aquest Pla

comprèn totes les actuacions, des de la recerca bàsica fins a la innovació tecnològica. Des

d’aquest nou plantejament, cal entendre que la política estatal en matèria de ciència i tecno-

logia emmarca tota l’acció de l’Administració general de l’Estat en una estratègia comuna

que es plasma en el Pla nacional de recerca científica, desenvolupament i innovació tecno-

lògica (R+D+I).

El Pla nacional de recerca científica, desenvolupament i innovació tecnològica per al perío-

de 2004-2007 significa un avenç en la planificació de les actuacions finançades pels pres-

supostos generals de l’Estat i determina un conjunt d’objectius, els quals pretenen, a nivell

general, contribuir a un desenvolupament del sistema espanyol de ciència, tecnologia i

empresa (CTE).

Els seus objectius estratègics estan relacionats amb el sistema espanyol de CTE, la coordi-

nació del sistema espanyol de CTE i la competitivitat empresarial.
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Requadre 12. El Pla nacional de recerca científica 2004-2007



Després dels diversos diagnòstics realitzats sobre el sistema espanyol de ciència i tecnolo-

gia durant els anys de vigència d’aquest Pla nacional, s’ha assenyalat la necessitat que el

nou Pla nacional d’R+D+I 2008-2011 incorpori canvis en la seva estructura i en la seva forma

de gestió, i que es construeixi a partir de la definició de les seves línies instrumentals.

A banda d’aquestes àrees temàtiques, també cal tenir en compte les accions estratègiques

tranversals, les quals es desenvolupen a través de les tecnologies turístiques, la nanocièn-

cia i nanotecnologia i l’e-ciència.
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Gràfic 8. Àrees temàtiques del Pla nacional de recerca científica 2004-2007

Font: Pla nacional de recerca científica 2004-2007.
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Gràfic 9. Accions horitzontals del Pla nacional de recerca científica 2004-2007

Font: Pla nacional de recerca científica 2004-2007.

Requadre 13. Pla nacional d’R+D+I 2008-2011
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Requadre 14. Novetats del Pla nacional d’R+D+I 2008-2011

Requadre 15. Escenaris pressupostaris del Pla nacional d’R+D+I 2008-2011



En el marc de l’execució del Pla, és convenient tenir en compte el Centre per al Desenvo-

lupament Tecnològic i Industrial (CDTI), el qual és una entitat dependent del Ministeri

d’Indústria, Turisme i Comerç que té l’objectiu de millorar la competitivitat de les empreses

espanyoles incrementant el seu nivell tecnològic, apostant per l’R+D+I. Facilita a les empre-

ses crèdits sense interessos i amortitzables a llarg termini per a la realització de projectes

de recerca i desenvolupament tecnològic, i subvencions per finançar grans projectes inte-

grats de recerca industrial, apostant per la col·laboració publicoprivada en àrees tecnològi-

ques de futur amb forta projecció internacional.

4.2.2. PROGRAMA NACIONAL DE REFORMES D’ESPANYA

El Programa nacional de reformes d’octubre del 2005 desenvolupa una nova estratègia d’in-

novació, en la mateixa línia que el rellançament comunitari de l’Estratègia de Lisboa i amb les

directrius per al coneixement 2005-2008, aprovades pel Consell Europeu de maig del 2005.

Aquest Programa delimita els objectius econòmics per tal d’assolir, al 2010, la plena conver-

gència en renda per càpita i per superar la taxa d’ocupació de la Unió Europea.

Entre els set eixos d’actuació destaca el quart: l’estratègia d’R+D (Ingenio 2010). Aquest

Programa constitueix una resposta concreta formulada pel Govern espanyol al diagnòstic i les

propostes de l’OCDE per millorar el sistema espanyol de ciència, tecnologia i innovació, així

com les recomanacions de la comissió de seguiment del Pla nacional d’R+D (2004-2007).

El Programa CÉNIT està dissenyat per incentivar la col·laboració estable de grups publicopri-

vats, amplis i heterogenis, amb la finalitat de realitzar projectes d’R+D amb un elevat risc tèc-

nic, de ruptura tecnològica, en àrees considerades estratègiques per a l’economia del país.
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Requadre 16. Objectius del quart eix d’actuació: l’estratègia de recerca, desenvolupa-

ment i innovació



El Programa CONSOLIDER està destinat  a augmentar la massa crítica i l’excel·lència inves-

tigadora.

El Pla AVANZ@ té com a objectiu convergir amb la UE en la societat de la informació.

4.2.3. ESTRATÈGIA NACIONAL DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA

Els resultats de la iniciativa Ingenio 2010, que hem esmentat anteriorment com a quart eix

d’actuació del Programa nacional de reformes, i l’experiència dels successius plans nacio-

nals desenvolupats fins al moment impulsen l’elaboració de l’Estratègia nacional de ciència

i tecnologia.

Aquesta constitueix el marc de principis i objectius generals a partir dels quals han d’elabo-

rar-se els futurs plans nacionals i regionals d’R+D. L’Estratègia fixa el seu horitzó temporal

l’any 2015, període que cobreix els dos propers quadriennis de programació del Pla nacional

(2008-2011, esmentat anteriorment en relació amb el Pla nacional 2004-2007, i 2012-2015).

4.3. DETERMINANTS DE LES DIFERÈNCIES ENTRE COMUNITATS AUTÒNOMES

Pel que fa a les diferents comunitats autònomes i segons el rànquing regional en l’àmbit de

la innovació: l’European Regional Innovation Scoreboard31, que analitza 208 regions euro-

pees, Madrid és la comunitat autònoma de l’Estat espanyol més avançada, atès que ocupa

la posició 31 dins de la Unió Europea; seguida del País Basc, amb la posició 55; de Navarra,

amb la posició 76, i de Catalunya, amb la posició 82.
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Requadre 17. Estratègia nacional de ciència i tecnologia

31 Hollanders, Hugo (2007). 2006 European Regional Innovation Scoreboard (2006 RIS). Maastricht Economic and
Social Research and Training Centre of Innovation and Technology.



En una escala del 0 a l’1, Madrid, amb 0,61 punts, se situa per sobre de la mitjana de la UE-

25; el País Basc, amb 0,55 punts, se situa en la mitjana de la UE-25, i Navarra i Catalunya,

amb 0,48 i 0,47 punts, respectivament, per sota de la mitjana de la UE-25.

L’European Regional Innovation Scoreboard utilitza set indicadors per mesurar la innovació

de la regió: 

1. Els recursos humans en l’àmbit de la ciència i la tecnologia.

2. La participació en la formació contínua.

3. La despesa pública en R+D.

4. La despesa privada en R+D.

5. L’ocupació a la indústria de mitjana i alta tecnologia.

6. L’ocupació als serveis d’alta tecnologia.

7. Les patents sol·licitades a l’Oficina Europea de Patents.

En aquest cas, les comunitats autònomes que se situen per sobre de Catalunya han fet un

esforç en R+D+I en els darrers anys i tenen millors valoracions en alguns d’aquests indicadors.

Madrid se situa per sobre de Catalunya en tots els indicadors menys en dos, el de l’ocupa-
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Taula 6. Comportament en innovació de les comunitats autònomes

Unitats: índex RRSII i posició en el rànquing de diferents regions europees.

Font: 2006 European Regional Innovation Scoreboard.

Taula 7. Comparació en relació amb la UE-25 dels diferents indicadors de mesura de la

innovació a les quatre comunitats autònomes: Catalunya, Navarra, Madrid i el País Basc 

Unitats: índex: UE-25 = 100.

Font: 2006 European Regional Innovation Scoreboard. RIS 2006 data.



ció a la indústria de mitjana i alta tecnologia i el del nombre de patents.

També destaca la Comunitat de Madrid en l’ocupació als serveis d’alta tecnologia, és a dir,

als serveis basats en les tecnologies de la informació i la comunicació que incrementen la

productivitat del conjunt de l’economia.

El País Basc i la Comunitat Foral de Navarra se situen per sobre de Catalunya en els indi-

cadors següents: els recursos humans en l’àmbit de la ciència i la tecnologia, la formació

continua i l’ocupació a la indústria de mitjana i alta tecnologia. En canvi, Catalunya se situa

per sobre d’aquestes comunitats en serveis d’alta tecnologia i despesa pública en R+D, tot

i que a molta distància de la Comunitat de Madrid.

Així, Catalunya pot millorar en els indicadors següents: recursos humans a l’àmbit de la cièn-

cia i la tecnologia, formació contínua, ocupació a la indústria de mitjana i alta tecnologia, o

bé als serveis d’alta tecnologia i despesa privada en R+D.

D’altra banda, un altre indicador en l’àmbit de l’Estat és el de la contribució de les comuni-

tats autònomes amb fons propis a l’esforç total d’R+D+I del conjunt de l’Estat, que cada cop

és més significativa. Per això és necessari comparar la despesa de cada administració,

encara que no hi hagi un mètode comú.

Una de les fonts de dades disponibles és la referent a la despesa d’R+D+I finançada per

l’Administració autònoma, és a dir, la partida 54 o 46 dels seus pressupostos consolidats,

publicada pel Ministeri d’Economia i Hisenda, en concret, per la Direcció General de

Coordinació Financera amb les Comunitats Autònomes. Els resultats d’aquesta contribució

són els següents:
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Taula 8. Contribució de les comunitats autònomes, mitjançant la partida d’R+D+I del

pressupost, a l’esforç total d’R+D+I de l’Estat espanyol

Unitats: milers d’euros i percentatges.

Font: Ministeri d’Economia i Hisenda.



Com es pot observar, Catalunya ha passat de ser la tercera comunitat autònoma l’any 2002,

entre les estudiades, a ser la primera l’any 2007 amb una contribució del 15,3%, seguida del

País Basc. Navarra també ha augmentat de manera considerable la seva contribució l’any

2007. En canvi, la Comunitat de Madrid mostra un comportament ben diferent, ja que la seva

contribució durant aquest període de temps ha anat disminuint. Madrid ha passat de ser la

primera comunitat, entre les estudiades, amb una contribució del 13,6% l’any 2002, a ser la

penúltima l’any 2007.

Finalment, el creixement acumulat més alt de la partida d’R+D+I del pressupost durant el

període 2002-2007 ha estat el de Catalunya, que s’ha quintuplicat. En segon lloc, se situa el

de Navarra; en tercer lloc, el del País Basc, i finalment, el de Madrid, que ha augmentat el

62%, tal com s’observa al gràfic següent:
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Gràfic 10. Evolució de la partida d’R+D+I dels pressupostos de les comunitats autòno-

mes i de l’Estat

Unitats: índex 2000 = 100.

Font: Ministeri d’Economia i Hisenda.



4.3.1. ELEMENTS BÀSICS DE LA POLÍTICA D’R+D+I DE CATALUNYA

Amb l’objectiu d’emmarcar les polítiques d’R+D+I, a més a més dels plans de recerca que a

continuació es detallen, cal subratllar l’aprovació de dues iniciatives que marcaran el full de

ruta de la política d’R+D+I a Catalunya durant els propers anys i que han estat fruit del con-

sens d’una àmplia representació d’agents socials, econòmics i, en el cas de l’últim text, del

món de la recerca i la innovació: L’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat

de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana 2008-2011 i el Pacte nacional per a

la recerca i la innovació.

L’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de

l’economia catalana 2008-2011 dedica tot el primer bloc a la innovació i el coneixement; s’hi

observen tres línies: l’impuls estratègic de la innovació, la transferència tecnològica, l’R+D i

l’atracció i retenció de talent. Les mesures de l’Acord aposten, primer de tot, pel talent inves-

tigador i l’excel·lència universitària; en segon lloc, per la innovació empresarial, sobretot de

les pimes; en tercer lloc, per la formació de grups de recerca estables i competitius en l’àm-

bit internacional i l’impuls de les infraestructures científiques i tecnològiques; en quart lloc,

per l’impuls de la transferència tecnològica, la integració de totes les xarxes i la millora de la

relació entre universitat i empresa; i, finalment, per l’increment del pressupost en R+D i dels

recursos financers.

D’altra banda, el Pacte nacional per a la recerca i la innovació de Catalunya, signat el mes

d’octubre de l’any 2008, pretén reforçar les indústries emergents i la cooperació entre

empresa i universitat. Les cinc claus de futur del Pacte són: el talent; la generació i valorit-

zació del coneixement; la innovació en l’activitat productiva i en l’acció pública; la internacio-

nalització, i la socialització. A més, el Pacte crea noves institucions, impulsa la formació del

capital humà, amplia els ajuts públics a les empreses, focalitza l’R+D+I en àmbits que s’hau-

ran de concretar, i defineix els objectius i els recursos.

PLANS DE RECERCA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

D’ençà dels anys vuitanta s’ha construït a Catalunya un sistema d’R+D+I que ha integrat pro-

gressivament la ciència, la tecnologia i l’empresa.

El procés seguit al llarg d’aquests anys ha estat el d’incrementar la base científica del país,

difondre els coneixements mitjançant una xarxa de transferència tecnològica i optimitzar la

capacitat de l’empresa catalana per innovar.

A Catalunya no s’han transferit els centres d’R+D de l’Estat ubicats a Catalunya ni els seus

recursos, però sí l’ensenyament superior, la qual cosa ha permès crear centres de recerca
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per reforçar àrees existents i impulsar-ne de noves. Tanmateix, en no tenir traspassats els

recursos per finançar la investigació, un dels objectius dels últims plans de recerca ha estat

que la política de recerca que es dugui a terme a Catalunya estigui en estreta interacció i

coordinació amb la política científica estatal i europea. La participació de Catalunya al VI

Programa marc de la UE va ser del 24% de la participació total de l’Estat espanyol.

En aquest sentit, els plans de recerca quadriennals coordinen les actuacions en el camp de

la recerca i de la innovació tecnològica. A Catalunya s’han elaborat quatre plans de recerca

i un d’innovació. Tanmateix, el primer pla que representa una aproximació integral és el Pla

de recerca i innovació de Catalunya 2005-2008, que pretén situar Catalunya en una posició

avançada pel que fa al sistema europeu de recerca i innovació.

Segons un estudi realitzat per ERAWATCH Network,32 Catalunya ha millorat en tots els indi-

cadors d’R+D+I en els darrers anys. Tanmateix, l’activitat d’R+D+I al sector privat és baixa,

la qual cosa s’explica, en part, per les petites dimensions de les empreses catalanes i pel

seu nivell tecnològic: mig i baix.

L’estudi també destaca la baixa ocupació de les persones investigadores al sector privat en

relació amb el sector públic, la feblesa de la formació contínua i la poca vinculació que hi ha

entre el món acadèmic i l’industrial, és a dir, entre la producció de coneixement i l’empresa,

atès que les persones que investiguen no són transferides a l’empresa i el personal acadè-

mic no esdevé emprenedor.

D’altra banda, les empreses dels sectors clau –automobilístic, farmacèutic i químic– no con-

fien gaire en les infraestructures locals i no són usuàries del sistema d’R+D+I. Finalment, l’es-

tudi també conclou que alguns dels sectors que dirigeixen l’economia, com el turisme i la

construcció, no es tenen en compte en les inversions en R+D+I ni en les polítiques públiques.

L’orientació dels diferents plans de recerca ha estat la següent:
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32 Staton, Matt; The Bigger Splash Ltd (2007). Analysis of the Regional Dimensions of Investment in Research. Case
Study Regional Report: Catalonia (Spain). Erawatch. European Communities.

Gràfic 11. Orientació dels diversos plans de recerca i innovació de Catalunya

Font: elaboració pròpia a partir de la informació dels diversos plans.



El Pla 2005-2008 s’estructura en dos tipus d’actuacions.

a) Primer, les actuacions transversals que donen suport als grups de recerca i les xarxes de

referència; a la carrera investigadora, la formació del personal de suport a la recerca i el
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Requadre 18. Pla de recerca i innovació de Catalunya 2005-2008 



foment de la igualtat d’oportunitats entre homes i dones; a la xarxa de ciència i tecnolo-

gia de Catalunya, els centres de recerca, els parcs científics i tecnològics, i el Pla d’in-

fraestructures científiques i tecnològiques; a la transferència tecnològica; a la competitivi-

tat empresarial, la gestió de la innovació i la innovació estratègica; a la política de disseny

i el desenvolupament de producte; a la innovació en la producció i la logística; a la quali-

tat i productivitat i la digitalització de les empreses, i al suport financer.

b) Segon, les actuacions complementàries que donen prioritat a la mobilitat, la internaciona-

lització i les campanyes de relacions públiques internacionals; al foment de la comunica-

ció de la cultura científica i tecnològica; al foment de l’emprenedoria; a la segmentació de

la compra pública, l’ecoeficiència a l’Administració, l’administració electrònica, la innova-

ció en recursos humans a l’Administració, i a la coordinació i atracció dels recursos euro-

peus i estatals.

D’altra banda, les línies d’interès estratègic del Pla 2005-2008 prioritzen els sectors produc-

tius següents:

I reforça altres àmbits sectorials amb un elevat contingut tecnològic:
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Gràfic 12. Sectors estratègics del Pla 2005-2008 de Catalunya

Font: Pla 2005-2008 de Catalunya.

Gràfic 13. Àmbits sectorials de creixement potencial del Pla 2005-2008 de Catalunya

Font: Pla 2005-2008 de Catalunya.



El Pla 2005-2008 concentra l’esforç de suport a projectes empresarials als àmbits emergents

del coneixement següents:

A continuació es detalla la dotació pressupostària i els objectius del Pla de recerca i innova-

ció 2005-2008:

Pel que fa a les actuacions prioritàries del Pla, destaquen les actuacions de tipus transver-

sal, especialment les relacionades amb els centres i les infraestructures de recerca, el suport

a la recerca i el personal de recerca.
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Gràfic 14. Àmbits emergents de coneixement del Pla 2005-2008 de Catalunya

Font: Pla 2005-2008 de Catalunya.

Taula 9. Dotació i objectius del Pla de recerca i innovació 2001-2004 i 2005-2008 de

Catalunya

Unitats: euros i percentatges.

Font: Pla de recerca 2001-2004, Avaluació del III Pla de recerca 2001-2004 i Pla de recerca i innovació

2005-2008.



A més distància se situen les actuacions d’estratègia sectorial i tecnològica i les actuacions

complementàries, sobretot les destinades al foment de la innovació a l’Administració i de

l’emprenedoria.

Cal tenir en compte que aquest pressupost no inclou la part del salari del personal universi-

tari per a R+D, ni els recursos indirectes d’altres departaments.

INDICADORS DE DESPESA DEL GOVERN DE CATALUNYA EN R+D+I

A continuació es detalla l’evolució de la funció de recerca, desenvolupament i innovació33
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Requadre 19. Dotació pressupostària del Pla de recerca i innovació 2005-2008 de

Catalunya

33 Direcció General de Coordinació Financera. Classificació finalista de la despesa pressupostària. Enfocament fun-
cional que estructura la despesa aprovada en grups de funció: funció 54 de recerca científica, tècnica i aplicada,
abans de l’any 2006, o àrees polítiques de despesa, funció 46 de recerca, desenvolupament i innovació, després
de l’any 2005, per fer homogènies les classificacions pressupostàries per programes de les comunitats autòno-
mes i l’Estat. La despesa pressupostària inclou la de l’Administració general i la de les entitats un cop eliminades
les transferències entre aquestes.
La informació la subministren les comunitats autònomes per a l’elaboració de l’estadística de dades pressupos-
tàries. La informació és del sector públic autonòmic, és a dir, del pressupost aprovat per les respectives lleis auto-
nòmiques i s’ajusta per garantir-ne la consistència i la comparabilitat. Al sector públic autonòmic s’inclou
l’Administració general i les entitats integrades dins del perímetre definit per cada comunitat autònoma per obte-
nir el seu pressupost consolidat; per tant, també s’hi inclouen els òrgans sense personalitat jurídica diferent de
la pròpia de la comunitat autònoma. No s’hi inclou, en cap cas, les universitats, ni tampoc, en aquest cas, s’hi
inclouen les fundacions públiques o els consorcis amb personalitat jurídica pròpia.



de les dades consolidades dels pressupostos del Govern de Catalunya (vegeu la nota meto-

dològica a l’annex), en relació amb el producte interior brut34 i la dotació pressupostària dels

plans. Aquesta partida inclou el pressupost consolidat que correspon a la Generalitat de

Catalunya.35

A continuació es detalla l’evolució del pressupost total executat en accions de recerca, des-

envolupament i innovació (R+D+I) pels departaments de la Generalitat de Catalunya.36

Aquest pressupost és la suma del pressupost executat directe, és a dir, el que es va pres-

supostar al Pla de recerca i innovació i que ha estat executat per la Direcció General de

Recerca i el CIDEM, i del pressupost indirecte, no pressupostat al Pla i que inclou: la recer-
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Taula 10. Evolució de la partida d’R+D+I del pressupost de Catalunya comparada amb

la dotació pressupostària dels plans de recerca i innovació

Unitats: milers d’euros i percentatges.

Font: Ministeri d’Hisenda: estadística territorial, i INE: comptabilitat regional.

Font: Pla de recerca 2001-2004 i Pla de recerca i innovació 2005-2008.

* Pressupost de l’Administració catalana. Inclou essencialment el pressupost directe de l’antic Departa-

ment d’Educació i Universitats. 

p El Pla 2001-2004 no tenia dotació pressupostària. Les dades provenen del finançament de les àrees

concertades del III Pla de recerca (2002) del CIRIT i el DURSI, i dels resums executius de les memò-

ries de finançament del CIRIT dels anys 2003 i 2004.

34 PIB a preus de mercat.
35 És a dir, als òrgans superiors de la Generalitat de Catalunya, els departaments, el Servei Català de la Salut i EGSS,

les entitats autònomes administratives i les entitats autònomes comercials i financeres.
36 Es comptabilitza la recerca que s’executa en qualsevol sector: educació superior, empreses, institucions privades

sense finalitat de lucre, estranger i administracions, finançada per la Generalitat de Catalunya. Les activitats finan-
çades inclouen el cost de manteniment de les estructures pròpies de recerca, desenvolupament i innovació, i el
cost de les inversions en les activitats executades, les dels centres propis i les derivades de convocatòries públi-
ques anuals.



ca universitària, la recerca als hospitals clínics i centres dependents de la xarxa sanitària i la

recerca de la resta de departaments. Vegeu la taula 11.

S’observa un augment del finançament de la recerca i la innovació de la Generalitat de

Catalunya entre els anys 2005 i 2007. Els departaments de la Generalitat hi van invertir un

total de 759.855.376,55€. En aquest sentit, el departament amb més pes l’any 2007 va ser

el d’Innovació, Universitats i Empresa, que integra el pressupost directe del Pla de recerca i

innovació 2005-2008, i el de Salut, que forma part del pressupost indirecte no pressupostat

al Pla. Ambdós departaments representen el 68% i el 20% de la despesa, respectivament.

Aquestes dades no difereixen gaire de les observades durant tot el període 2002-2006: el

Departament d’Educació i Universitats sempre ha estat el més important, amb percentatges

superiors al 60%, seguit del de Salut, amb percentatges superiors al 18%.

D’ençà de l’any 2000, el finançament de les activitats d’R+D+I de la Generalitat de Catalunya

gairebé s’ha triplicat, tal com s’observa al gràfic 15.

Pel que fa al percentatge que representa el finançament d’activitats d’R+D+I anteriorment

esmentat respecte del total del pressupost de la Generalitat de Catalunya, la variació al llarg

dels anys ha estat la que mostra la taula 12.

Els departaments amb un major esforç relatiu respecte del seu pressupost total durant l’any
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Taula 11. Evolució del pressupost executat en accions d’R+D+I pels departaments de

la Generalitat de Catalunya

Unitats: euros, percentatges, índex: 2000 = 100.

Font: Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (CIRIT).

* A partir de l’any 2006, el CIRIT ha comptabilitzat no només el finançament de l’Administració autonò-

mica catalana, sinó també de la resta d’organismes que consten als pressupostos de la Generalitat com

a seccions pressupostàries: Consell de l’Audiovisual de Catalunya, Consell Consultiu, Comissió Jurídica

Assessora, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, Parlament de Catalunya, Agència

Catalana de Protecció de Dades i Sindicatura de Comptes.



2007 van ser: Innovació, Universitats i Empresa, i Agricultura, Alimentació i Acció Rural. En

aquest sentit, durant el període 2002-2006 la tendència ha estat semblant; només cal des-

tacar que el Departament d’Educació i Universitats37 ha estat capdavanter durant aquests

anys.

ORGANISMES

La Generalitat va crear diversos organismes per aplicar la seva política en matèria de cièn-

cia i tecnologia: la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (CIRIT)

per coordinar les activitats d’R+D dels diferents departaments, i el Centre d’Informació i

75

IInnffoorrmmee ssoobbrree ll’’RR++DD++II aa CCaattaalluunnyyaa ((22000022--22000055))::
uunnaa aannààlliissii ccoommppaarraattiivvaa

Gràfic 15. Evolució del finançament de les activitats d’R+D+I

Unitats: índex 2000 = 100.

Font: Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (CIRIT).

Taula 12. Finançament de les activitats d’R+D+I respecte del total del pressupost de la

Generalitat de Catalunya

Unitats: percentatges.

Font: Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (CIRIT).

37 Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació durant els anys 2001-2005, i d’Innovació,
Universitats i Empresa l’any 2007.



Desenvolupament Empresarial (CIDEM), amb l’objectiu de donar suport al món de l’empre-

sa en els processos d’incorporació de tecnologia i en la seva internacionalització. En aquest

sentit, la Generalitat va crear una nova agència, ACC1Ó, el mes de març del 2008, que va

néixer de la fusió de dues organitzacions, el CIDEM i el COPCA (Consorci per a la Promoció

Comercial de Catalunya), amb la finalitat de fomentar la innovació i la internacionalització de

l’empresa catalana, atreure i retenir talent i capital tecnològic, i crear i consolidar xarxes de

coneixement.

ACC1Ó ofereix assessorament, orientació financera, una xarxa de suport a la innovació tec-

nològica, l’avaluació de projectes de creació d’empreses de base tecnològica i d’emprene-

doria, la materialització de projectes d’inversió empresarial, i estudis i publicacions. ACC1Ó

disposa d’un pla d’actuació anual i de set programes que poden contribuir a la competitivitat

empresarial: el foment de la innovació empresarial (de producte, procés, TIC), el suport

financer, el foment de l’emprenedoria, la transferència tecnològica, el desenvolupament

empresarial, l’atracció d’inversions, i el Programa Créixer per impulsar el canvi organitzatiu

de les pimes.

D’altra banda, el Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (CIRIT),

creat en origen l’any 1980, com a òrgan col·legiat del Govern de Catalunya, planifica, coor-

dina les activitats d’R+D dels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya i avalua

la política de recerca i innovació. Els objectius estratègics són: la coordinació i cooperació

interdepartamental; la planificació, coordinació i avaluació de la política de recerca i innova-

ció de Catalunya; la contribució a l’espai europeu de recerca; la promoció del diàleg entre la

societat, la comunitat científica i l’Administració, i la identificació i l’impuls de camps de recer-

ca i innovació.

També cal esmentar:

La fundació ICREA, que va ser impulsada, conjuntament, per la Fundació Catalana per a la

Recerca i la Innovació (FCRI) i per la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament

d’Innovació, Universitats i Empresa, la qual té per objectiu fonamental obrir noves línies de

recerca i reforçar-ne les existents mitjançant la incorporació d’investigadors a les universi-

tats i els centres de recerca catalans.

La Direcció General de Recerca del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa

(DIUE), que planifica, coordina i fomenta la recerca científica i tecnològica. El Comissionat

per a Universitats i Recerca, creat l’any 1992 i que té entre els seus objectius donar a conèi-

xer la recerca que es fa a Catalunya.

La Direcció General d’Innovació i Internacionalització del Departament d’Innovació,

76



Universitats i Empresa (DIUE), i l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca

(AGAUR), creada l’any 2001 per gestionar les convocatòries públiques, les beques i els ajuts

universitaris.

La Secretaria d’indústria i Empresa, del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa,

també té la missió d’impulsar la innovació de les empreses catalanes com a mitjà per aug-

mentar la seva competitivitat. 

SERVEIS DE SUPORT I TECNOLÒGICS PER A LES EMPRESES

Com a infraestructures de suport i interrelació hi ha:

La xarxa de centres tecnològics, integrada per set centres: AIICA d’Igualada, CTM de

Manresa, Leitat de Terrassa, ASCAMM de Cerdanyola, el Centre Tecnològic de la

Construcció de Barcelona, el Centre Tecnològic de l’Aeronàutica i l’Espai de Castelldefels

(CTAE) i el Centre d’Innovació de Barcelona Media (CIBM).

La xarxa de difusió tecnològica, que té per objectiu acostar a les empreses les tecnologies

aplicables al seu sector i que està integrada per sis centres: l’Institut Català del Vi (INCAVI)

de Vilafranca, El CT Eduard Solé de Ripoll, el Centre de Difusió Tecnològica de la Fusta i el

Moble de Catalunya (CENFIM), la Fundació CECOT Innovació (FCI), la Fundació per a la

Innovació Tèxtil (FITEX) i la Fundació Institut Tecnològic de Lleida (ITL).

La xarxa de parcs científics i tecnològics, amb dotze parcs, que integren grups i centres de

recerca universitaris, empreses i instituts de recerca, i que tenen per objectiu l’estímul del

flux de coneixement i tecnologia entre els centres de recerca i les empreses.

La xarxa de centres de suport a la innovació tecnològica, xarxa IT, integrada per 67 centres

o grups de recerca, amb capacitat de prestar serveis d’innovació tecnològica a les empre-

ses i que permet la subcontractació d’activitats d’R+D entre empreses i universitats i que ha

de contribuir a incrementar el volum econòmic de la contractació amb els centres de trans-

ferència de tecnologia de les universitats.

La xarxa de trampolins tecnològics, integrada per nou centres, universitats i escoles de

negocis que donen suport a la creació d’empreses de base tecnològica o basades en el

coneixement des de l’entorn universitari mitjançant l’assessorament.

El servei Innovation Relay Center, un centre d’enllaç per a la innovació a Catalunya, mem-

bre de la xarxa europea i que dóna suport als processos de transferència de tecnologia en

l’àmbit internacional. Catalunya forma part d’aquesta xarxa pública europea de transferència
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tecnològica des de l’any 1997. L’objectiu és facilitar el contacte entre empreses, centres tec-

nològics i universitats a Europa.

Els serveis de suport al finançament, mitjançant el Servei d’Orientació Financera, que atén

empreses amb necessitats de finançament per desenvolupar projectes de creixement; la

xarxa d’inversors privats; la línia de préstecs a empreses de base tecnològica amb condi-

cions preferencials NEOTEC, i els fons de capital participats per ACC1Ó, entre d’altres.

Els cercles d’innovació o grups sectorials de debat i prospectiva.

Els centres del CSIC.

També hi ha una xarxa d’assessors tecnològics formada per persones especialitzades sec-

torialment que donen suport tècnic a les empreses en el desenvolupament de projectes

d’R+D i que, a poc a poc, s’ha anat especialitzant sectorialment.

Hi ha vuit universitats públiques: la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de

Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la

Universitat de Lleida, la Universitat de Girona, la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat

Oberta de Catalunya; i quatre de privades: la Universitat Ramon Llull, la Universitat de Vic,

la Universitat Internacional de Catalunya i la Universitat Abat Oliba CEU. Les universitats

també disposen d’una xarxa de promotors de la propietat intel·lectual i industrial, que han de

potenciar la capacitat de transferència i l’explotació de la propietat industrial.

4.3.2. ELEMENTS BÀSICS DE LA POLÍTICA D’R+D+I DE LA COMUNITAT DE MADRID

PLANS DE LA COMUNITAT DE MADRID

La política científica i tecnològica de la Comunitat de Madrid es defineix en els plans regio-

nals de recerca científica i tecnològica, que són quadriennals i contenen les actuacions i els

programes que es projecta realitzar.

La Comunitat de Madrid té un elevat nombre de centres de recerca i, per tant, una infraes-

tructura i uns recursos humans de gran valor. A la Comunitat de Madrid tenen seu catorze

universitats, set de públiques i set de privades. Molts dels recursos dels diversos ministeris

de l’Administració de l’Estat tenen seu a Madrid. Per exemple, el Consell Superior

d’Investigacions Científiques disposa de més de 54 centres especialitzats, per ordre d’impor-

tància, en les matèries següents: ciència i tecnologia física, biologia i biomedicina, humani-

tats i ciències socials, ciència i tecnologia química, ciència i tecnologia dels materials, cièn-

cia i tecnologia dels aliments, recursos naturals i ciències agràries.
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Com a conseqüència d’això i de la captació de recursos del Pla nacional d’R+D per les enti-

tats de la Comunitat de Madrid, aquesta genera un volum important de documents científics.

A més, la participació de Madrid al VI Programa marc de la UE va ser de gairebé el 36% del

total de l’Estat.

D’altra banda, la Comunitat de Madrid té una especialització elevada a les activitats de ser-

veis empresarials i una gran concentració d’entitats financeres que enforteixen el sistema

d’R+D+I.

El sistema d’R+D+I de la Comunitat de Madrid s’ha construït sobre la base de la Llei 5/1998

de foment de la recerca científica i la innovació tecnològica de la Comunitat de Madrid, i dels

diversos plans regionals de recerca; el primer de tots, el Pla regional de recerca de la

Comunitat de Madrid 1990-1993, i l’últim, el IV Pla regional de recerca científica i innovació

tecnològica per al període 2005-2008 (PRICIT 2005-2008). Existeix també el Pla d’innova-

ció Tecnològica 2005-2007.

Així, el marc d’innovació del Govern de la Comunitat de Madrid és el Pla regional de recer-

ca científica i innovació tecnològica 2005-2008 i el Pla d’innovació tecnològica 2005-2007,

amb la finalitat de fer un salt qualitatiu en el sistema regional d’R+D+I que proporcioni benes-

tar i competitivitat territorial.

La Comunitat de Madrid ha desenvolupat, d’ençà de l’any 1997, un sistema de treball en

xarxa i virtual: Madri+d, que integra organitzacions públiques i privades de recerca i les asso-

ciacions empresarials regionals. Aquest sistema cobreix la comunicació entre el sector gene-

rador de coneixement i l’industrial amb l’objectiu de millorar la competitivitat mitjançant la

transferència de coneixement.

Madri+d és també una imatge de marca i de projecció internacional formada per més d’una

trentena d’institucions, entre universitats, organismes i institucions de suport a la recerca,

públiques i privades. La prestació de serveis, la coordinació i la captació de finançament són

les seves funcions principals. El sistema es gestiona mitjançant contractes programa, el parc

virtual i els ajuts a pimes per a projectes cooperatius.

Un dels objectius de la Comunitat de Madrid és convertir-se en un centre de recerca cientí-

fica i tecnològica i de serveis tecnològics d’alt valor, és a dir, un node de la xarxa mundial de

regions generadores de coneixement i innovació.38
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38 IV Pla de recerca científica i innovació tecnològica de la Comunitat de Madrid.



80

Requadre 20. Pla regional de recerca científica i innovació tecnològica 2005-2008



El IV Pla s’ha construït sobre la base de les demandes següents:

D’altra banda, les línies científiques i tecnològiques estratègiques del IV Pla de la Comunitat

de Madrid 2005-2008 són les següents:
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Gràfic 16. Orientació dels diversos plans regionals de recerca científica i innovació

tecnològica de la Comunitat de Madrid

Gràfic 17. Demandes del sistema de recerca i tecnologia de la Comunitat de Madrid

Font: IV Pla de recerca científica i innovació tecnològica de la Comunitat de Madrid 2005-2008.

Gràfic 18. Línies científiques i tecnològiques del sistema de recerca i tecnologia de la

Comunitat de Madrid

Font: IV Pla de recerca científica i innovació tecnològica de la Comunitat de Madrid 2005-2008.

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació dels diversos plans.



Destaquen les línies següents: els sistemes telemàtics, les microtecnologies, la robòtica, les

energies renovables i la nuclear, els nous materials, la biotecnologia, la qualitat i seguretat

dels aliments, les xarxes, les aplicacions distribuïdes, la bioinformàtica i modelització virtual,

la qualitat ambiental, la gestió ambiental, els processos bioquímics, la seguretat i anàlisi de

riscos, i la modelització i simulació, entre d’altres.

Madrid vol potenciar nou clústers: l’aeroespacial, el de les arts gràfiques, l’audiovisual, el bio-

tecnològic, el de les energies renovables, el de la logística, el de la salut i benestar, el de les

tecnologies de la informació, i el de la seguretat i confiança. En aquest sentit, Madrid ha

apostat per la indústria aeroespacial, i atès que té el primer centre de recerca de Boeing fora

dels EUA, ha creat la Plataforma Aeronàutica i de l’Espai (PAE) per consolidar-la, i té cen-

tres tecnològics en aquest àmbit, per exemple: el Centre Tecnològic i la Fundació Espanyola

per a la Recerca, el Desenvolupament i l’Aplicació de Materials Compostos (FIDAMC).

A continuació es detalla la dotació pressupostària i els objectius del III i del IV Pla:

Pel que fa a les àrees d’actuació del IV Pla regional de recerca científica i innovació tecno-
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Taula 13. Dotació i objectius dels plans regionals de recerca científica i innovació tec-

nològica

Unitats: euros i percentatges.

Font: Llibre blanc de la innovació a la Comunitat de Madrid; Memòria de recerca 2003, 2004 i 2005; III

i IV Pla regional de recerca científica i innovació tecnològica, i Pla d’innovació tecnològica 2005-2007.



lògica 2005-2008 i a la dotació pressupostària, l’esforç se centra en el capital humà, els

grups de recerca i la dotació d’infraestructures d’interès regional. Els instruments legals per

gestionar les activitats del Pla són: les convocatòries públiques, els contractes programa, els

convenis o acords de col·laboració i les assignacions nominatives.

Al llarg dels anys, les universitats han estat beneficiàries de la meitat dels fons destinats a

la recerca, sobretot les universitats públiques; els centres de recerca s’han beneficiat d’una

quarta part d’aquests fons. Altres beneficiaris han estat els hospitals i les fundacions, tot i

que el finançament de l’R+D+I ha disminuït en relació amb les fundacions.

D’altra banda, el crèdit més elevat durant aquest període 2002-2007 s’ha destinat al finan-

çament de la formació del capital humà i dels grups de recerca. Tanmateix, al Pla 2005-2008

el finançament de les infraestructures representa ja una quarta part del pressupost. Un dels

instruments jurídics més utilitzats per executar el pressupost fins l’any 2005 ha estat el con-

tracte programa.

A continuació es detalla l’evolució de la funció de recerca, desenvolupament i innovació39

de les dades consolidades dels pressupostos de la Comunitat de Madrid (vegeu la nota

metodològica a l’annex), en relació amb el producte interior brut.40
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Requadre 21. Pressupost de la Comunitat de Madrid per àrees d’actuació del IV Pla de

ciència i tecnologia de la Comunitat de Madrid 2005-2008

Font: IV Pla de recerca científica i innovació tecnològica de la Comunitat de Madrid 2005-2008.

39 Funció 54 de recerca científica, tècnica i aplicada durant els anys 2002, 2003, 2004 i 2005. Funció 46 de recer-
ca, desenvolupament i innovació durant els anys 2006 i 2007.

40 PIB a preus de mercat.



ORGANISMES 

La Comissió Interdepartamental de Ciència i Tecnologia és un òrgan de programació i coor-

dinació en matèria de recerca científica i innovació tecnològica. Està integrada per represen-

tants de totes les conselleries i presidida per la d’Educació i Cultura.

El Consell de Ciència i Tecnologia, que és un òrgan consultiu de la Comissió Interdepar-

tamental de Ciència i Tecnologia, està integrat per representants de les universitats, els cen-

tres de recerca, les empreses, els agents socials, les fundacions i persones que es dediquen

a la ciència.

La Direcció General d’Universitats i Recerca de la Conselleria d’Educació, que té per fun-

cions fomentar la coordinació de les activitats de recerca de la Comunitat de Madrid i que ha

promogut la xarxa Madri+d de centres públics de recerca i entitats privades sense afany de

lucre vinculades a la innovació tecnològica de la Comunitat de Madrid. Madri+d és una xarxa

promoguda en el context del Programa marc de la Unió Europea i que inclou, entre altres

serveis, una oficina especialitzada en la transferència tecnològica, cercles d’innovació i un

viver virtual d’empreses.
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Taula 14. Evolució de la partida d’R+D+I del pressupost de la Comunitat de Madrid

comparada amb la dotació pressupostària dels plans regionals de recerca científica i

innovació tecnològica

Unitats: milers d’euros i percentatges.

Font: Ministeri d’Hisenda: estadística territorial i INE: comptabilitat regional.

Font: III i IV Pla regional de recerca científica i innovació tecnològica 2000-2003 + 2004, i 2005-2008.

* El pressupost del Govern fa referència al finançament públic per part de l’Administració de la

Comunitat de Madrid i al cofinançament amb fons FSE i FEDER del Pla; no inclou el finançament privat

o el de l’Administració pública general de l’Estat espanyol.



La Direcció General d’Innovació Tecnològica de la Conselleria d’Economia i Consum, que

fomenta la difusió de la cultura de la innovació i la implantació de projectes d’R+D+I per part

de les empreses de la Comunitat Autònoma i impulsa el desenvolupament de la societat de

la informació.

I en l’àmbit sanitari, la Conselleria de Sanitat, que ha de promoure la recerca i les activitats

científiques en tot el territori de la Comunitat de Madrid.

SERVEIS DE SUPORT I TECNOLÒGICS PER A LES EMPRESES 

Pel que fa a l’àmbit públic, a la Comunitat de Madrid tenen seu molts dels centres de recer-

ca de l’Administració de l’Estat. Només dos depenen de manera exclusiva de l’Administració

de la Comunitat: l’Instituto Madrileño de Investigación Agraria y Alimentaria (IMIA) i l’Instituto

Tecnológico de Desarrollo Agrario (ITDA). La resta de centres de recerca, més d’una vinte-

na, depenen de l’Administració de l’Estat. Així, la Comunitat de Madrid és seu no només de

moltes empreses sinó també de moltes institucions que duen a terme la seva activitat amb

fons de tot el país i per a tot l’Estat. D’altra banda, hi ha institucions de l’àmbit sanitari:

l’Hospital Carlos III i la fundació Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, els hospi-

tals San Carlos, Gregorio Marañón, La Paz, Ramón y Cajal i el de la Princesa, i la Fundación

Jiménez Díaz, que fan recerca a l’àrea de la salut.

Entre les institucions que no pertanyen al sistema públic d’R+D destaquen, en primer lloc,

els centres tecnològics, que tenen per finalitat potenciar i afavorir la innovació de les empre-

ses i que reben el suport de les associacions empresarials o que han estat creats per

l’Administració. A la Comunitat de Madrid n’hi ha set: Asociación para la Investigación y

Desarrollo Industrial de los Recursos Naturales (AITEMIN), Asociación de Investigación

Técnica de las Industrias de la Madera y del Corcho (AITIM), Asociación Española de

Soldadura y Tecnologías de Unión (CESOL), Asociación de Investigación Técnica de la

Industria Papelera Española (IPE), Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial

(F212), Asociación Técnica Española de Fundición (ATEF), i Asociación de Investigación

Cooperativa entre Entidades Aseguradoras (ICEA). Les fonts de finançament dels centres

tecnològics són els fons públics, les subvencions a projectes i els pagaments de quotes o

serveis per part de les empreses usuàries.

Pel que fa a les entitats d’intermediació, hi ha:

Els parcs científics i tecnològics. A banda dels quatre parcs tecnològics en funcionament: el

Parc Científic d’Alcalá de Henares (TecnoAlcalá), el de Móstoles (Móstoles Tecnológico), el

de Leganés (Leganés Tecnológico) i l’Área Tecnológica del Sur a Getafe, hi ha el Parc

Tecnològic de Madrid (PTM), que té un centre d’empreses per afavorir el naixement de
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noves iniciatives empresarials d’alta tecnologia, un centre de trobades per dur a terme acti-

vitats i serveis comuns i un parc industrial on es localitzen empreses de sectors industrials

d’alta tecnologia; i el Parc Científic de Madrid, especialitzat en les àrees de la biomedicina i

la biotecnologia, i de la ciència de materials i nanotecnologia. A més, hi ha cinc parcs empre-

sarials que han estat promoguts per l’Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE) de la

Conselleria d’Economia i Consum.

Els centres d’empresa i de serveis empresarials impulsats també per l’IMADE, que presten

serveis relacionats amb la innovació tecnològica de caràcter més general i que pretenen,

d’una banda, possibilitar l’establiment, la posada en marxa i la consolidació de noves empre-

ses, i facilitar a les pimes la incorporació de processos tecnològics d’innovació i de serveis

especialitzats i tecnològicament avançats.

Les oficines de transferència de resultats de la recerca, per fomentar i facilitar la cooperació

en activitats d’R+D de les persones que es dediquen a la recerca i de les empreses. Entre

les funcions d’aquestes oficines destaquen les següents: identificar els resultats de la recer-

ca potencialment transferibles a les empreses i la prestació de serveis de gestió. El finança-

ment prové majoritàriament de les mateixes institucions, seguit del que prové de fons públics

i una part petita de fons privats.41

A la Comunitat de Madrid hi ha dues fundacions universitat-empresa: la Fundació Univer-

sitat-Empresa de Madrid i la seu de la xarxa de Fundacions Universitat-Empresa d’Espanya,

que a part de la formació i l’ocupació de les persones universitàries, assessoren i gestionen

projectes d’R+D entre d’altres activitats.

A la Comunitat de Madrid també hi ha altres estructures d’interacció de les empreses com ara

el Departament d’Innovació i Noves Tecnologies de l’Associació d’Empresaris de Madrid

(CEIM) o el Departament d’Innovació i Noves Tecnologies de la Cambra de Comerç de Madrid.

A més, a la Comunitat de Madrid hi ha sis universitats de titularitat pública: la Universitat

d’Alcalá de Henares (UAH), la Universitat Autònoma de Madrid (UAM), la Universitat Carlos

III de Madrid (UCIIIM), la Universitat Complutense de Madrid (UCM), la Universitat

Politècnica de Madrid (UPM) i la Universitat Rey Juan Carlos (URJC). I les set universitats

privades següents: la Universitat Alfonso X el Sabio, la Universitat Antonio de Nebrija

(UNNE), la Universitat Camilo José Cela, la Universitat San Pablo (USP-CEU), la Universitat

Europea de Madrid (UEM), la Universitat Francisco de Vitoria i la Universitat Pontificia de

Comillas de Madrid. La Comunitat de Madrid també disposa de la Universitat Nacional

d’Educació a Distància (UNED).
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41 Esteban Barranco, Jesús (2004). Libro blanco de la innovación en la Comunidad de Madrid. Madrid: Fundación
Cotec para la Innovación Tecnológica (“Informes sobre el sistema español de innovación”).



Finalment, les entitats de finançament, com són les societats de garantia recíproca que han

ajudat les pimes a accedir al finançament bancari mitjançant avals i els han ofert serveis d’in-

formació financera, els fons de capital de risc i llavor.

4.3.3. ELEMENTS BÀSICS DE LA POLÍTICA D’R+D+I DE LA COMUNITAT FORAL DE NAVARRA

PLANS TECNOLÒGICS DEL GOVERN DE NAVARRA

La Comunitat Foral de Navarra, d’ençà de l’any 2000, ha planificat la política tecnològica te-

rritorial mitjançant tres plans tecnològics. Fruit d’aquesta planificació de la política tecnològi-

ca, Navarra ha experimentat un important creixement de l’esforç tecnològic i innovador, fins

assolir una inversió en R+D+I de l’1,7% del PIB l’any 2005. Cal recordar que l’any 1999 la

despesa de Navarra en R+D+I en relació amb el PIB era del 0,9%, és a dir, que en sis anys

gairebé s’ha duplicat.

Tot i que el Pla de Navarra 2012 d’inversions en dotacions socials i productives vol situar la

Comunitat en un escenari de competitivitat i progrés que li permetin afrontar el futur amb

unes garanties d’èxit, el marc d’innovació del Govern de Navarra és el Pla tecnològic de

Navarra. El segon Pla tecnològic de Navarra per al període 2004-2007 ha donat continuïtat
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Requadre 22. Tercer Pla tecnològic de la Comunitat de Navarra



a la política de foment de la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació del

Govern de Navarra. I el tercer Pla, per al període 2008-2011, aprofundeix en la cooperació i

la internacionalització de l’R+D+I.

El model d’R+D+I s’ha construït sobre la base de tres pilars: la ciència i la universitat, els cen-

tres i instituts tecnològics i les empreses, amb l’ajuda dels agents de suport públics i privats.

La base de tots tres plans ha estat, d’una banda, el suport als projectes empresarials

d’R+D+I individuals i de cooperació, i de l’altra, el suport a les infraestructures dels agent tec-

nològics; ambdues línies han representat el 82% del pressupost del segon Pla, 2004-2007.

De fet, el segon Pla ha previst més dotació per finançar projectes empresarials d’R+D+I i per

reforçar els recursos i els equipaments dels centres tecnològics ja existents.

El tercer Pla s’ha construït sobre la base de la innovació, la cooperació, l’educació i la inter-

nacionalització. Els motors dels respectius plans segueixen sent les empreses.

Els respectius plans tecnològics de Navarra s’han centrat en els sectors següents:
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Gràfic 19. Orientació dels plans tecnològics de la Comunitat Foral de Navarra

Gràfic 20. Sectors estratègics dels plans tecnològics de Navarra

Font: Pla tecnològic 2011.

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació dels diversos plans.



I en les àrees de valor següent:

La dotació del Pla per al període 2004-2007 va ser de 141.000.000€, i els objectius del Pla

per a l’any 2007 eren augmentar la despesa d’R+D de les empreses sobre el PIB i la global,

fins assolir els objectius de l’1,3% i de l’1,9%, respectivament.

El tercer Pla tecnològic de Navarra 2008-2011 té una dotació de 228.960.000€, i té per

objectiu incrementar la despesa d’R+D sobre el PIB fins al 3%.42 Pel que fa al personal

d’R+D sobre la població activa, l’objectiu del segon Pla era assolir el 16‰, i el del tercer Pla

és el d’assolir la xifra del 23‰. D’altra banda, en relació amb el personal d’R+D a les empre-

ses sobre el total del personal d’R+D, l’objectiu del tercer Pla és assolir el 54,5%, uns objec-

tius més realistes que els del segon Pla.

El segon Pla tecnològic (2004-2007) va destinar el 82% del pressupost total als projectes

d’R+D+I empresarials, individuals i cooperatius, i a la millora de les infraestructures dels cen-

tres tecnològics.
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Gràfic 21. Àrees de valor dels plans tecnològics de Navarra

Font: Pla tecnològic 2011.

Taula 15. Dotació i objectius dels plans tecnològics

Unitats: euros i percentatges.

Font: Pla tecnològic 2004-2007 i Pla tecnològic 2008-2011.

42 Pla tecnològic de Navarra 2008-2011.



Pel que fa a les línies d’actuació del tercer Pla tecnològic (2008-2011) i a la seva dotació

pressupostària, l’esforç se centra, principalment, en la línia d’innovació i cooperació, sobre-

tot en l’estimulació i el suport als projectes d’R+D+I empresarials, i en la millora dels equipa-

ments i les infraestructures dels centres tecnològics.

Alguns dels ajuts, beques i subvencions que ofereix el Govern de Navarra s’exposen a l’an-

nex d’aquest Informe.

A continuació es detalla l’evolució de la funció o partida de recerca, desenvolupament i inno-

vació43 de les dades consolidades dels pressupostos44 de la Comunitat Foral de Navarra

(vegeu la nota metodològica a l’annex) en relació amb el total del pressupost i amb el pro-

ducte interior brut.45

Cal tenir en compte que aquest pressupost per programes ho és del sector públic autonò-

mic i no inclou les universitats, les fundacions públiques o els consorcis amb personalitat jurí-

dica pròpia.
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Requadre 23. Dotació pressupostària del segon Pla tecnològic de Navarra 2004-2007

Font: Pla tecnològic de Navarra 2004-2007.

43 Direcció General de Coordinació Financera. Classificació finalista de la despesa pressupostària. Enfocament fun-
cional que estructura la despesa aprovada en grups de funció: funció 54 de recerca científica, tècnica i aplicada,
abans de l’any 2006, o àrees polítiques de despesa, funció 46 de recerca, desenvolupament i innovació, després
de l’any 2005, per fer homogènies les classificacions pressupostàries per programes de les comunitats autòno-
mes i l’Estat. La despesa pressupostària inclou la de l’Administració general i la de les entitats un cop eliminades
les transferències entre aquestes.

44 La informació la subministren les comunitats autònomes per a l’elaboració de l’estadística de dades pressupos-
tàries. La informació és del sector públic autonòmic, és a dir, del pressupost aprovat per les respectives lleis auto-
nòmiques i s’ajusta per garantir-ne la consistència i la comparabilitat. Al sector públic autonòmic s’inclou
l’Administració general i les entitats integrades dins del perímetre definit per cada comunitat autònoma per obte-
nir el seu pressupost consolidat; per tant, també s’hi inclouen els òrgans sense personalitat jurídica diferent de
la pròpia de la comunitat autònoma. No s’hi inclouen, en cap cas, les universitats, ni tampoc, en aquest cas, s’hi
inclouen les fundacions públiques o els consorcis amb personalitat jurídica pròpia.

45 PIB a preus de mercat.



ORGANISMES

El Departament d’Innovació, Empresa i Ocupació del Govern de Navarra és el responsable

de proporcionar a les empreses informació i consultoria en R+D+I, formació de tecnòlegs

mitjançant la seva incorporació a projectes d’R+D+I desenvolupats en centres tecnològics,

universitats i empreses, i ajuts de tipus econòmic per a projectes individuals d’R+D+I i per a

la contractació de serveis externs especialitzats de millora de la competitivitat. 
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Requadre 24. Dotació pressupostària del Pla tecnològic de Navarra 2008-2010

Font: Pla tecnològic de Navarra 2008-2010.



L’Agència Navarra d’Innovació (ANAIN) és una empresa pública destinada a promoure l’es-

forç quantitatiu i qualitatiu de Navarra, la qual dóna suport gratuït a les empreses de Navarra

perquè participin en projectes d’R+D+I europeus, especialment en el VII Programa marc i

perquè col·laborin amb la universitat o els centres tecnològics, especialment a les empreses

que hagin rebut finançament nacional per a projectes d’R+D o a les que hagin presentat pro-

jectes al VI Programa marc sense èxit.

També hi ha una xarxa tecnològica on els agents tecnològics interrelacionen, RETECNA,

creada per potenciar les sinergies i complementarietats, desenvolupar projectes conjunts i

interactuar amb altres xarxes i agents del sistema de ciència, tecnologia i empresa europeu. 

Altres espais de cooperació són: el Parc de la Innovació de Navarra i els clústers d’automo-

ció, Bionavarra i TIC, així com les taules sectorials d’arts gràfiques, disseny i desenvolupa-

ment de producte, i metall i mecànica. 

SERVEIS DE SUPORT I TECNOLÒGICS PER A LES EMPRESES

Pel que fa a la dimensió tecnològica, Navarra té dotze centres i instituts tecnològics en fun-

cionament. Tres acaben d’iniciar l’activitat: el Centre de Telecomunicacions de la UPNA, el

de Recerca, Desenvolupament i Innovació en Medi Ambient (IDIMA) i la Fundació per a la

Recerca i el Desenvolupament de la Nanotecnologia a Navarra (FIDeNa). La resta, ja en fun-
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Taula 16. Evolució de la partida d’R+D+I del pressupost de la Comunitat Foral de

Navarra comparada amb la dotació pressupostària dels plans tecnològics

Unitats: milers d’euros i percentatges.

Font: Ministeri d’Hisenda: estadística territorial, i INE: comptabilitat regional.

Font: Pla tecnològic de Navarra 2002-2003 i 2004-2007.

* Els plans només informen de la despesa prevista per l’Administració autonòmica.



cionament, són: l’Associació de la Indústria Navarra (AIN), el Centre Nacional d’Energies

Renovables (CENER), el Centre d’Electrònica i Telecomunicacions, el Centre de Recerca

Mèdica Aplicada (CIMA), el Centre d’Innovació Tecnològica de l’Automoció de Navarra

(CITEAN), l’Estació de Viticultura i Enologia de Navarra (EVENA), l’Institut d’Agrobio-

tecnologia (IdAB), el Centre Nacional de Tecnologia i Seguretat Alimentària (CNTA), el cen-

tre tecnològic L’Urederra i el Centre Multidisciplinari d’Innovació i Tecnologia de Navarra

(CEMITEC).

D’universitats, n’hi ha tres si s’hi inclou la UNED. La Universitat Pública de Navarra disposa

de diversos departaments amb oferta tecnològica i serveis de suport, així com una Oficina

de Transferència de Resultats de la Recerca i un Servei de Suport a la Recerca. La

Universitat de Navarra també disposa d’oferta tecnològica i de serveis de suport per al teixit

empresarial a través dels seus departaments i laboratoris.

A banda de l’Agència Navarra d’Innovació (ANAIN), hi ha altres centres públics de suport

com són: el Centre Europeu d’Innovació i Empreses de Navarra (CEIN), el Centre de

Formació en Energies Renovables (CENIFER), Fondo Joven, Navarra de sòl industrial

(NASUINSA), la Societat de Desenvolupament de Navarra (SODENA), la Societat de

Promoció d’Inversions i Infraestructures de Navarra (SPRIN) i Start Up Capital de Navarra.

També n’hi ha de privats com la Cambra Navarra de Comerç i Indústria, de capital de risc, i

assessories i consultories.

4.3.4. ELEMENTS BÀSICS DE LA POLÍTICA D’R+D+I DEL PAÍS BASC

PLANS DEL GOVERN BASC

El País Basc va fer la primera transformació econòmica sobre la base de la qualitat i pretén

fer-ne una segona sobre la base de la innovació oberta que creï valor més que coses i que

tingui per finalitat el desenvolupament sostenible des dels vessants econòmic, ambiental i

social.46

En aquest sentit, el Pla de competitivitat empresarial i innovació social 2006-2009 té com a

estratègia la transformació del País Basc, sobre la base següent: la construcció d’una socie-

tat de la informació i el coneixement, la referència a l’espai europeu de recerca i tecnologia,

i la gestió de les organitzacions sota el principi de la qualitat total. Per això, el model basc

de competitivitat incorpora la innovació orientada als resultats a l’empresa i a la societat, atès

que és la clau del nou context competitiu, i pretén convertir el País Basc en un node de refe-

rència en el marc del sistema global d’innovació.
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46 Pla de ciència, tecnologia i innovació 2010 del Govern Basc.



El País Basc supera la mitjana de la Unió Europea en personal investigador, sobretot en

enginyeria i tecnologia, i més del 10% de l’ocupació se situa en nivells tecnològics mitjans i

alts; la despesa en R+D, atribuïble a les grans empreses i centres tecnològics, va ser de

l’1,14% del PIB l’any 2005.

D’altra banda, destaca el creixement de la participació del País Basc als diferents programes

marc europeus, que arriba a ser, al VI Programa, de més del 12% del total de l’Estat. El País

Basc absorbeix gairebé el 5% del finançament estranger, principalment de la Unió Europea.

Un altre aspecte important és que el 22% de l’R+D feta pel sector públic47 està finançada

pel sector privat.

El País Basc ha apostat per un Pla de ciència, tecnologia i innovació que doni a la ciència

la mateixa rellevància que s’ha donat a la tecnologia i que faci possible la seva transforma-

ció econòmica, amb l’objectiu de fonamentar la competitivitat del país sobre la base dels

pilars següents: el desenvolupament de la capacitat i la competència de la ciència i la tec-

nologia del País Basc, la generalització de la societat del coneixement, i l’aprofundiment i

l’extensió del principi de qualitat a totes les organitzacions, públiques i privades.

El marc d’innovació del Govern Basc és l’anomenat Pla de ciència, tecnologia i innovació del

País Basc, i representa la principal aposta programàtica del Govern i de les institucions del

País Basc. El Pla 2010 té per objectiu fer un esforç en R+D que representi el 2,25% del PIB

generat.

Tal com preveu el Pla, el model d’innovació basc s’ha construït sobre la base de tres pilars:

el Consell Basc de Ciència, Tecnologia i Innovació, l’Agència Basca d’Innovació Innobasque

i la fundació Ikerbasque. Aquestes entitats són les que sustenten les polítiques d’innovació.  

A continuació es mostra l’evolució que han seguit els diferents plans de ciència i tecnologia

del País Basc:

El sistema d’innovació basc té com a nucli el coneixement; com a instruments, el model edu-

catiu, el sistema de recerca i els recursos científics i tecnològics; com a agents, les empre-
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47 S’hi inclou l’ensenyament superior.

Gràfic 22. Orientació dels diversos plans de ciència, tecnologia i innovació del País Basc

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació dels diversos plans.



ses, la xarxa basca de ciència, tecnologia i innovació i el mateix Govern, i com a finalitat, el

desenvolupament sostenible des de tres vessants: competitivitat econòmica, equilibri

ambiental i desenvolupament social.
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Requadre 25. Pla de ciència, tecnologia i innovació del País Basc 2010

48 Pla de ciència, tecnologia i innovació 2001-2004. La recerca bàsica no orientada no té, per vocació general, orien-
tació cap a línies específiques que puguin ser considerades prioritàries per al desenvolupament econòmic i social
de la Comunitat Autònoma del País Basc a mitjà o llarg termini; per tant, es configura com una àrea d’actuació
destinada al desenvolupament del coneixement bàsic des de la comunitat científica del país. Tanmateix, el Govern
Basc va voler dur a terme, de manera complementària, una mínima priorització i estructuració de l’abast de la
recerca per als agents. En aquest sentit, va definir una sèrie de programes científics i tecnològics de caràcter
estratègic que, més enllà de la simple àrea tecnològica d’interès, recollís els objectius a assolir, les possibles apli-
cacions i mercats, i les empreses del País Basc potencialment interessades en el desenvolupament d’aquestes
àrees.



Així, les quatre àrees que desenvolupa el Pla són:

1. La millora de la competitivitat de la base econòmica del País Basc. Amb els instruments

de suport següents: Innova Cooperació, Innova Empresa i programes de suport a la inno-

vació oberta, tecnològica o no.

2. La diversificació sectorial del teixit productiu mitjançant els programes: Biobasque 2010,

Nanobasque 2015, Etortek i Etorgai d’aplicacions empresarials.

3. La recerca de l’equilibri ambiental mitjançant l’ecoinnovació, amb el programa Envirobasque.
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Gràfic 23. Base de la competitivitat empresarial

Font: Pla de ciència i tecnologia del País Basc 2010.

Gràfic 24. Base de la diversificació

Font: Pla de ciència i tecnologia del País Basc 2010.

Gràfic 25. Base de l’ecoinnovació

Font: Pla de ciència i tecnologia del País Basc 2010.



4. La innovació social.

Els recursos econòmics necessaris per endegar el Pla de ciència, tecnologia i innovació

2010 per al període 2006-2010 haurien d’assolir la xifra total de 6.714.490.000€, és a dir, el

2,25% de despesa en R+D sobre el PIB, amb l’horitzó del 3% per a l’any 2015.

A la taula següent es pot observar la distribució del finançament de l’R+D del Pla de ciència,

tecnologia i innovació 2010. El finançament privat representa el 54,13% del total del finan-

çament, i el públic, el 40,45%. L’esforç principal del finançament públic prové dels recursos

pressupostaris de l’Administració i del Govern Basc, sobretot del Departament d’Indústria,

Comerç i Turisme.
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Gràfic 26. Base de la innovació social

Font: Pla de ciència i tecnologia del País Basc 2010.

Taula 17. Dotació i objectius dels plans de ciència, tecnologia i innovació

Unitats: euros i percentatges.

Font: Pla de ciència, tecnologia i innovació 2001-2004 i Pla 2006-2010.



Cal comentar que el Pla 2001-2004, a part de la mobilització de recursos en R+D, estimava

un esforç en innovació de 8.649.920.000 milions d’euros: 7.287.210.000 milions d’euros pri-

vats, 1.115.790.000 milions d’euros públics procedents de l’Administració del País Basc i

246.930.000 milions d’euros procedents d’altres administracions o fons.

El Pla 2001-2004 destinava el 10% del pressupost de l’Administració general del País Basc

a la recerca bàsica no orientada i el 81% a àrees i programes clau. Destaquen: l’àrea de

societat de la informació, amb el 31,39% del pressupost; l’àrea de recursos vius, amb el

17,24%; qualitat de vida, amb l’11,79%, i medi ambient i energia, amb l’11,07%. Els depar-

taments amb un pressupost més alt són: el Departament d’Indústria, Comerç i Turisme, el

d’Hisenda i Administració Pública i el d’Educació, Universitats i Recerca.

A continuació es detalla l’evolució de la funció de recerca, desenvolupament i innovació49

de les dades consolidades dels pressupostos del Govern del País Basc (vegeu la nota meto-

dològica a l’annex), en relació amb el pressupost total i el producte interior brut.50
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Requadre 26. Pressupost del Govern Basc per a accions integrals del Pla de ciència,

tecnologia i innovació 2001-2004

Font: Pla de ciència, tecnologia i innovació 2001-2004.

49 Funció 54 de recerca científica, tècnica i aplicada, abans de l’any 2006. Funció 46 de recerca, desenvolupament i
innovació, després de l’any 2005.

50 PIB a preus de mercat.



ORGANISMES

El Consell Basc de Ciència, Tecnologia i Innovació es va constituir el mes de juliol del 2007,

amb l’objectiu de convertir-se en el màxim òrgan de participació, assessorament i lideratge

de les polítiques de ciència, tecnologia, recerca i innovació del País Basc.

En segon lloc, l’Agència Innobasque es configura com a xarxa de participació de tot tipus de

persones físiques i jurídiques, i com un espai de trobada del sector públic i privat; a més,

coordina i impulsa la innovació al País Basc i fomenta l’esperit emprenedor i la creativitat;

està integrada per les entitats associades a la xarxa basca de ciència, tecnologia i innova-

ció.

En tercer lloc, la Fundació Ikerbasque té per missió desenvolupar la recerca científica al País

Basc mitjançant l’atracció d’experts internacionals i personal investigador perquè duguin a

terme les seves recerques en centres de la Comunitat.

D’altra banda, el Govern Basc ha creat una oficina virtual per a la promoció de la participa-

ció al VII Programa marc, anomenada Eurobulegoa, i que té per finalitat incrementar la par-

ticipació de les empreses, els centres tecnològics i les universitats bascos al VII Programa

marc de la Unió Europea.

El Departament d’Indústria, Comerç i Turisme i el Departament d’Educació, Universitat i
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Taula 18. Evolució del percentatge de la partida d’R+D+I del pressupost del País Basc

comparada amb la dotació pressupostària dels plans de ciència i tecnologia

Unitats: milers d’euros i percentatges.

Font: Ministeri d’Hisenda: estadística territorial, i INE: comptabilitat regional.

Font: Pla de ciència i tecnologia del País Basc 2001-2004 i 2006-2010.

*Inclou el finançament públic que prové de l’Administració del País Basc (pressupost del Govern).



Recerca són els que aporten més recursos per a l’R+D+I de l’Administració i el Govern Basc.

Ambdós departaments proporcionen ajuts i subvencions.

SERVEIS DE SUPORT I TECNOLÒGICS PER A LES EMPRESES 

La Societat per a la Promoció i la Reconversió Industrial (SPRI) és una agència de desen-

volupament empresarial creada pel Govern Basc l’any 1981 per donar suport al teixit indus-

trial en matèries com ara la incorporació de les TIC, la internacionalització o el finançament

mitjançant fons de capital de risc per a projectes innovadors i estratègics. Aquest grup està

integrat per diverses societats que faciliten terrenys i naus industrials, parcs tecnològics,

capital de risc i centres d’empreses i innovació (n’hi ha quatre: un a Biscaia, un a Àlaba i dos

a Guipúscoa).

Els centres de recerca cooperativa (CIC) són una altra peça important del sistema basc de

recerca i innovació. Els CIC són organismes dedicats a la recerca especialitzada en un

determinat àmbit científic o tecnològic considerat estratègic, i estan especialitzats en bioma-

terials, biotecnologia, micro i nanotecnologies, nanociències, turisme, mecanitzat i tecnolo-

gies energètiques. El seu principal objectiu es posar en comú els recursos, els esforços i els

objectius en recerca científica entre diversos agents (socis empresarials, socis tecnològics i

socis universitaris), que vinculen la seva relació a través de l’associació i constitució del CIC.

Actualment, la xarxa basca de ciència, tecnologia i innovació determina la constitució i con-

solidació dels set CIC. Per a més informació, consulteu la secció 2.1.4.2 de la part qualitati-

va de l’Informe.

Pel que fa a la gestió del capital de risc del País Basc, hi ha una societat, SGECR, SA, ges-

tora d’entitats de capital de risc, que funciona des de l’any 1985 amb la finalitat de promou-

re l’activitat de capital de risc al País Basc.

També hi ha una xarxa de parcs tecnològics dissenyada per integrar la ciència, la tecnolo-

gia i l’empresa; per tant, la ubicació d’empreses d’excel·lència, universitats i centres de

recerca i transferència tecnològica en entorns sostenibles i de gran qualitat ambiental. Al

País Basc hi ha quatre parcs tecnològics, a Biscaia, Àlaba, Sant Sebastià i Mondragón.

D’altra banda, al País Basc hi ha cinc centres d’empreses i innovació, cinc centres sectorials

i dotze centres tecnològics, a part de les unitats d’R+D empresarials i sanitàries.

Les universitats del País Basc, a banda de formar, generen coneixement mitjançant la recer-

ca bàsica, desenvolupen tecnologia i la transfereixen a les empreses. D’una banda, al País

Basc hi ha centres de recerca bàsica i d’excel·lència especialitzats en física, biofísica, mate-

màtica i canvi climàtic. La Fundació Deusto i la seva àrea de desenvolupament tecnològic,

la Universitat de Mondragón, la Universitat del País Basc (UPV/EHU) i l’Escola Superior
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d’Enginyers al Campus Tecnològic de la Universitat de Navarra formen part de l’Agència

Basca d’Innovació.

Pel que fa a la transferència tecnològica, el centre d’enllaç per a la innovació del País Basc,

Basque IRC, gestionat pel consorci Innobasque i SPRI, ha creat una sèrie de centres d’in-

novació tecnològica (IRC) per facilitar les transferències tecnològiques innovadores des de i

cap a les empreses o departaments de recerca europeus, amb la finalitat de promoure l’ex-

plotació dels resultats de la recerca i la transferència tecnològica, així com de fomentar la

participació de les empreses als programes d’R+D+I comunitaris. De fet, la Comunitat té un

centre internacional de desenvolupament i transferència tecnològica.

4.4. COMPARACIÓ DE LES DIFERENTS ESTRATÈGIES, PEL QUE FA A LES INICIATIVES PÚBLIQUES

SEGUIDES PER LES QUATRE COMUNITATS AUTÒNOMES

Les polítiques i estratègies seguides per les comunitats autònomes, pel que fa a l’R+D+I, són

diferents, com també ho són els resultats en aquest àmbit en alguns dels indicadors analit-

zats en aquest apartat.

Així, les quatre comunitats autònomes estudiades: Catalunya, Madrid, el País Basc i Nava-

rra, se situen per sobre de la mitjana de la UE dels 25 en l’indicador regional europeu rela-

tiu als recursos humans en l’àmbit de la ciència i la tecnologia. Tanmateix, la que té uns

millors resultats és Madrid, atès que també se situa per sobre de la mitjana de la UE dels 25

i de les altres comunitats autònomes en ocupació als serveis d’alta tecnologia i despesa

pública. De fet, Madrid va ser fins l’any 2005 la comunitat autònoma, de les quatre analitza-

des, que més va contribuir a l’esforç pressupostari de la partida en R+D+I de l’Estat.

Tanmateix, aquest esforç ha minvat al llarg del període 2002-2007. En aquest sentit, el País

Basc va ser la comunitat que més va contribuir a aquest esforç l’any 2006, i Catalunya l’any

2007.

D’altra banda, i com cal esperar per la tradició industrial de Catalunya, Navarra i el País

Basc, l’ocupació a la indústria de mitjana i alta tecnologia també supera la mitjana de la UE

dels 25.

Catalunya, a partir de l’any 2004, va fer un esforç considerable en la partida d’R+D+I del

pressupost. És per això que el pressupost consolidat en R+D+I s’ha quintuplicat amb escreix

durant el període 2002-2007 i ha passat de representar el 0,40% del total del pressupost de

l’any 2002 a l’1,17% de l’any 2007.

L’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de

l’economia catalana 2008-2001 i el Pacte nacional per a la recerca i la innovació de Cata-
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lunya, signat el 2008, pretenen donar un impuls estratègic a la innovació, la transferència

tecnològica, el talent i l’R+D a Catalunya.

Pel que fa als plans de recerca i innovació, no ha estat fins al quart Pla d’R+D+I per al perí-

ode 2005-2008 que s’han designat àrees prioritàries. Aquest darrer Pla inclou força sectors

i àrees, i s’aproxima, d’una manera integral, a l’R+D+I. Així i d’acord amb el Programa marc

de la Unió Europea, el Pla se centra en el sector de la biotecnologia i la indústria farmacèu-

tica, les energies renovables i les TIC. Destaca la consideració de la indústria agroalimentà-

ria com a sector estratègic.

Tanmateix, al Pla no s’observa una clara priorització sectorial o temàtica, ni mesures concre-

tes per fer front als principals reptes de Catalunya, és a dir, mesures per augmentar l’activi-

tat i l’ocupació en R+D+I al sector privat, potenciar el vincle universitat-empresa, fomentar la

formació contínua i integrar a la política d’R+D+I els sectors clau de l’economia catalana,

com són el de l’automòbil, el farmacèutic, el químic, el turístic i el de la construcció.

Les actuacions de tipus transversal en infraestructures, suport a la recerca i personal són les

més importants pel que fa a dotació pressupostària del Pla, i destaca com a actuació com-

plementària la innovació a l’Administració. Els departaments que més han contribuït al finan-

çament de l’R+D+I de l’Administració catalana han estat el d’Educació i Universitats i el de

Salut.

Catalunya només destaca en el nombre de patents registrades a l’Oficina Europea de

Patents, respecte de les altres quatre comunitats autònomes, i encara es troba molt allunya-

da de la mitjana de la Unió Europea.

Els centres tecnològics de Catalunya estan especialitzats en els àmbits següents: pell i tèx-

til, tecnologia de materials i ambiental, enginyeria, construcció, aeronàutica i comunicació,

vi, metall i fusta i moble.

Madrid, en comparació amb les altres quatre comunitats, no ha experimentat un creixe-

ment gaire rellevant del seu pressupost consolidat en R+D+I, atès que només ha augmen-

tat el 62% durant el període 2002-2007. El pes de la partida d’R+D+I sobre el total no ha

variat gaire durant el període, i l’any 2007 va representar el 0,83% del total del pressupost

consolidat.

D’altra banda, Madrid té una captació elevada de recursos del Pla nacional de recerca

científica, desenvolupament i innovació tecnològica, ja que és la seu de molts dels centres

de recerca de l’Estat i de nombroses universitats. De fet, els seus plans de recerca i inno-

vació coincideixen, fil per randa, amb les línies estratègiques del Pla nacional. Madrid
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també disposa d’un elevat nombre de serveis tecnològics i empresarials i d’entitats finan-

ceres. En el darrer Pla s’observa un rerefons de fer competir els centres tecnològics i les

empreses pels recursos públics i privats. El Pla també preveu una sèrie d’indicadors per a

la seva avaluació.

L’aposta de Madrid és la dels serveis d’alt coneixement i, per tant, la del capital humà, la dels

grups de recerca i la de la potenciació de les relacions universitat-empresa mitjançant les

respectives fundacions. La captació del finançament i l’oferta de serveis són l’aposta de la

Comunitat per convertir-se en una regió de coneixement en el si de la Unió Europa; en

aquest sentit, destaca la xarxa virtual Madri+d com a element coordinador, de marca i de

projecció internacional.

Els centres tecnològics que no pertanyen al sistema públic de recerca i que han estat creats

pel Govern de Madrid o han rebut el suport de les associacions empresarials de la

Comunitat, estan especialitzats en recursos naturals, fusta i suro, paper, soldadura, fone-

ria, enginyeria industrial i assegurances. Tanmateix, Madrid vol potenciar nou clústers

entre els quals destaca, després de la creació de la Plataforma Aeronàutica i de l’Espai

(PAE), l’aeroespacial.

Navarra, a partir de l’any 2006, va experimentar un creixement important del pressupost

destinat a R+D+I. El pressupost d’R+D+I consolidat gairebé s’ha quadruplicat durant el perí-

ode 2002-2007 i ha passat de representar l’1,24% del pressupost total a representar-ne el

3,14%.

Navarra destina el 4/5 de la dotació pressupostària dels plans de tecnologia a projectes

d’R+D+I empresarials i a les infraestructures i els equipaments de suport en aquest àmbit.

El plans han tingut com a objectiu que les empreses fessin R+D i, sobretot, que potencies-

sin la inversió en R+D+I i la col·laboració, gràcies als ajuts proporcionats des de l’Adminis-

tració. L’ajuda pública proporcionada a les empreses representa més de la meitat de la dota-

ció pressupostària dels plans i ha passat del format de préstec al de subvenció. De fet,

Navarra s’esforça per oferir serveis relacionats amb l’R+D+I a les empreses. A l’últim Pla s’a-

posta per la cooperació i la internacionalització de l’R+D+I.

El darrer Pla està molt centrat en els ajuts de la Unió Europea i en l’Acord amb el Ministeri

de Ciència i Tecnologia. Així, els plans han anat en la línia estratègica dels diversos progra-

mes marc comunitaris en bastants dels sectors considerats prioritaris i de les àrees de valor.

La formació contínua configura a la comunitat foral una àrea de valor. Navarra, comparada

amb les altres tres comunitats autònomes i sense assolir els nivells mitjans de la UE-25, des-

taca en aquest indicador i en el de l’ocupació a la indústria de mitjana i alta tecnologia.
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Els centres tecnològics de Navarra estan especialitzats en tres de les línies estratègiques

del VII Programa marc: energies renovables, telecomunicacions i recerca mèdica aplicada.

El País Basc va experimentar un creixement de la partida pressupostària en R+D+I a partir

de l’any 2005. De fet, la partida d’R+D+I amb dades consolidades gairebé s’ha quadruplicat

durant el període 2002-2007 i ha passat de ser l’1,10% del pressupost total de l’any 2002 al

2,85% l’any 2007.

El Pla de competitivitat empresarial i innovació social 2006-2009 té com a estratègia la

transformació del País Basc perquè esdevingui un node de referència del sistema global

d’innovació.

El País Basc disposa d’un elevat nombre de personal investigador i vol incrementar-lo. La

seva participació en els diversos programes marc de la Unió Europea ha arribat a ser de més

del 12%. D’altra banda, des de la comunitat foral s’ha fet un esforç considerable per millorar

la transferència tecnològica mitjançant els centres d’innovació tecnològica.

El País Basc ha incidit en el vessant ambiental i social, és a dir, en l’ecoinnovació i en la inno-

vació social en els seus plans de ciència i tecnologia. El Pla 2010 és un pla madur, que incor-

pora la ciència i la recerca bàsica, enfocat als resultats i que introdueix una sèrie d’indica-

dors d’avaluació dels diversos programes.

D’altra banda, totes les àrees que incideixen en els resultats econòmics del País Basc estan

previstes en els successius plans; per tant, als plans s’explicita el suport a les empreses dels

sectors següents: turisme, comerç i indústria de la llengua. Els departaments que més con-

tribueixen al finançament del Pla són: el Departament d’Indústria, Comerç i Turisme i el

d’Universitats i Recerca. En l’àmbit de la diversificació de l’R+D+I destaca, al darrer Pla,

l’aposta per l’electrònica destinada al transport intel·ligent.

En comparació amb les altres tres comunitats autònomes i sense que s’assoleixin els nivells

mitjans de la UE-25, el País Basc destaca per la despesa privada en R+D. De fet, la partici-

pació del sector privat en el finançament de l’R+D feta al sector públic, incloent-hi la de l’en-

senyament superior, representa gairebé una quarta part (22%) del total del finançament.

D’altra banda, més de la meitat del finançament del pressupost dels plans del període 2001-

2010 és privat.

El País Basc disposa d’una Societat per a la Promoció i Reconversió Industrial que propor-

ciona terrenys, naus, capital de risc, i centres tecnològics, d’empreses i innovació. Destaca

la potenciació de la transferència de la tecnologia des de la universitat a les empreses.
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55.. LL’’RR++DD++II DDEELLSS SSEECCTTOORRSS IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALLSS

En aquest apartat s’analitza l’evolució de les despeses internes i del personal ocupat en

R+D, i de les despeses en innovació, per sectors institucionals, a Catalunya, Madrid, el País

Basc, Navarra, Espanya, la UE-15 i la UE-25. El període d’estudi va des de l’any 2002 fins

al 2005 però, en alguns casos, es modifiquen aquests anys en funció de la disponibilitat de

les dades a tractar. També s’analitza l’evolució de la productivitat i la seva relació amb dife-

rents indicadors d’intensitat en R+D+I.

Aquesta informació es presenta en cinc blocs. El primer és de dades bàsiques d’R+D+I de

Catalunya. El segon bloc tracta les despeses internes en R+D. El tercer tracta del personal

dedicat a l’R+D. El quart analitza el conjunt de les despeses en R+D+I. El darrer bloc és un

resum dels principals resultats.

5.1. DADES BÀSIQUES DE CATALUNYA

A Catalunya, les despeses internes en R+D i les despeses en innovació han augmentat

sense interrupció entre els anys 2002 i 2005.51
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Gràfic 27. Evolució de les despeses internes en R+D i en innovació, de la seva inten-

sitat sobre el PIB i de la productivitat. Catalunya, 2000-2006

Unitats: milions d’euros per a les despeses, euros per a la productivitat i percentatges per a les intensitats.

Font: elaboració pròpia a partir de l’INE.

51 El període bàsic de l’Informe és el comprès entre els anys 2002 i 2005. Les dades del gràfic de la pàgina següent
comprenen un període més ampli, des del 2000 fins al 2006, per observar la tendència de les variables analitza-
des amb més perspectiva. Passa el mateix amb les dades del gràfic del coeficient de cobertura d’aquesta secció
i els de l’annex (secció 6.2), però en aquests casos comprenen els anys 2000-2005.



En canvi, l’evolució dels indicadors d’intensitat presenta diferències rellevants. Per una

banda, les despeses internes en R+D sobre el PIB segueixen el patró descrit anteriorment,

però, per una altra banda, la intensitat de les despeses en innovació mostra una reducció

constant, que només s’interromp l’any 2005. Mentrestant, la productivitat de l’economia cata-

lana també ha tingut un creixement sense interrupcions, tot i que ha estat molt moderat,

tenint en compte que es tracta d’un creixement a preus corrents o nominal (i no a preus

constants o real).

També s’analitza en aquesta secció el coeficient de cobertura52 de la indústria catalana

segons el contingut tecnològic dels productes d’un sector.53 Aquest és un indicador de com-

petitivitat ja que permet dimensionar la magnitud del saldo del comerç exterior indicant en

quina mesura les exportacions resulten suficients per fer front a les importacions. Es presen-

ten els resultats obtinguts en el gràfic 26 per al conjunt de la indústria i segons el nivell tec-

nològic dels productes intercanviats. S’aprecia que l’evolució del coeficient del conjunt de la

indústria ha estat negativa entre els anys estudiats, passant del 0,75 l’any 2000 al 0,67 l’any

2005. Els resultats segons el nivell tecnològic dels productes també han estat negatius,
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52 El coeficient de cobertura es calcula dividint el valor de les exportacions entre el valor de les importacions. Un
coeficient igual a 1 significa que el valor de les exportacions és igual al valor de les importacions. Valors supe-
riors a 1 indiquen que el valor de les exportacions supera el de les importacions, mentre que valors inferiors a 1
indiquen el contrari.

53 El criteri utilitzat per identificar el contingut tecnològic d’un sector industrial és la relació de despeses en R+D
sobre el volum de producció del sector.

Gràfic 28. Coeficient de cobertura de la indústria catalana per contingut tecnològic

(R+D), 2000-2005

Unitats: tant per 1.

Font: elaboració pròpia a partir de l’Idescat.

NT: nivell tecnològic.



sense cap excepció. És un bon resultat, però, l’augment del coeficient de cobertura de l’any

2005 per als productes de nivell tecnològic alt.54

La indústria basca també ha perdut competitivitat ja que ha disminuït el seu coeficient de

cobertura des de l’1,42 de l’any 2000 fins a l’1,32 de l’any 2005. Tot i així, encara manté un

comerç amb l’estranger amb superàvit. Els resultats per sectors mostren que només han

guanyat competitivitat els de nivell tecnològic mitjà alt. Vegeu el gràfic corresponent a l’an-

nex (secció 7.2).

La indústria de Navarra guanya competitivitat entre els anys objecte d’aquest Informe. El

coeficient de cobertura de la indústria d’aquesta regió augmenta de l’1,10 l’any 2002 fins a

l’1,14 l’any 2005. Els resultats per sectors mostren que només perd competitivitat el sector

de nivell tecnològic mitjà baix. Vegeu el gràfic corresponent a l’annex (secció 7.2).

La indústria espanyola ha perdut competitivitat. El seu coeficient de cobertura s’ha reduït des

del 0,81 l’any 2002 fins al 0,73 l’any 2005. Tots els productes han perdut competitivitat en

aquest període. Vegeu el gràfic corresponent a l’annex (secció 7.2).

5.2. LES DESPESES INTERNES EN R+D

5.2.1. EVOLUCIÓ DE LES DESPESES INTERNES EN R+D

Les despeses internes en R+D de Catalunya l’any 2005 són de 2.302,4 milions d’euros. Han

crescut el 41,4% respecte de l’any 2002, i representen l’1,17% de les despeses internes en

R+D de la UE-15, i el 22,58% de les despeses d’Espanya.55 Vegeu la taula 19.

Les regions espanyoles escollides a l’Informe són les que més han augmentat les despeses

internes en R+D en el període 2002-2005. Navarra lidera el creixement d’aquestes despe-

ses amb una taxa del 97,1%, mentre que les zones de la UE són les que menys han cres-

cut, amb increments del 8%, aproximadament. S’observa que el lideratge de Navarra té lloc

en tots els sectors institucionals.

Destaquem, a totes les zones espanyoles, que la taxa de creixement de les despeses inter-

nes en R+D de l’Administració pública supera la taxa de creixement dels altres sectors ins-
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54 L’any 2006 els resultats revelen un manteniment de la cobertura per al conjunt de la indústria i per als productes
de nivell tecnològic alt. Els productes de contingut tecnològic baix han reduït el seu coeficient de cobertura en 2
dècimes, reducció que ha estat compensada pels augments d’1 dècima que han experimentat els coeficients de
cobertura dels productes de nivell tecnològic mitjà alt i mitjà baix.

55 Les dades del 2006 mostren un creixement del total de les despeses internes en R+D de Catalunya del 13,6%,
que és del 3,4% per a l’ensenyament superior, del 18,3% per a l’Administració pública i del 16,7% per al sector
privat.



titucionals. Aquest resultat assenyala una aposta decidida de les administracions públiques

per la recerca, en el període d’anàlisi.

Catalunya ha augmentat la participació en el total de les despeses internes en R+D de la

UE-15 en 0,28 punts percentuals, però, en canvi, aquesta participació en relació amb

Espanya ha disminuït en 0,05 punts percentuals. La reducció de la participació catalana en

les despeses internes en R+D d’Espanya té lloc per la disminució del pes d’aquestes des-

peses del sector privat. Vegeu la taula 20.
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Taula 19. Despeses internes en R+D per sectors institucionals. Diverses zones

d’Espanya i de la UE, 2002-2005

Unitats: imports en milions d’euros i variació en percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de l’INE i Eurostat.



5.2.2. DISTRIBUCIÓ DE LES DESPESES INTERNES EN R+D

A Catalunya, el sector privat executa el 63,4% de les despeses internes en R+D, l’ensenya-

ment superior n’executa el 25,1%, i l’Administració pública, l’11,4% restant. Entre els anys

2002 i 2005, els canvis observats en la distribució sectorial de les despeses internes en R+D

estan associats, de forma inversa, al pes de cada sector en aquesta distribució.

L’Administració pública ha guanyat 3 punts percentuals en aquesta distribució, l’ensenya-

ment superior n’ha guanyat 1,9, i el sector privat n’ha perdut 4,9.

Malgrat que el sector privat és el que executa més despesa a totes les zones, es pot assen-

yalar una especialització dels territoris en aquells sectors que destaquen per la seva eleva-

da participació en la distribució d’aquestes despeses. Així, Navarra ressalta per tenir la par-

ticipació més elevada en ensenyament superior; Madrid sobresurt per la participació tan ele-

vada de l’Administració pública, i el País Basc destaca per l’elevat pes del seu sector privat.

Per la seva banda, Catalunya no destaca en cap sector en particular.

Respecte de la dinàmica que ha seguit la distribució de les despeses internes en R+D,

només en el País Basc ha augmentat el pes del sector privat. D’aquesta manera, el País

Basc ha progressat en la seva especialització. Catalunya i Navarra presenten el creixement

més elevat del sector públic, amb increments de 3 i 2,3 punts percentuals, respectivament.

Vegeu el gràfic 30.

La dinàmica de la distribució de les despeses internes aporta un argument més a favor de

l’aposta que ha fet l’Administració pública en la promoció de l’R+D ja que, tal com s’observa
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Taula 20. Despeses internes en R+D per sectors i PIB. Catalunya respecte d’Espanya

i de la UE-15, 2002-2005

Unitats: percentatges.

Font: elaboració a partir de l’INE i Eurostat.



en el gràfic anterior, aquest és l’únic sector que presenta una variació positiva d’aquestes

despeses per a totes les zones estudiades.

Els sectors en què Catalunya destaca respecte d’Espanya i de la UE-15 en la distribució de

les despeses internes en R+D són el privat i l’ensenyament superior, respectivament. El sec-
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Gràfic 29. Distribució de les despeses internes en R+D per sectors institucionals.

Diverses zones d’Espanya i de la UE, 2005

Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de l’INE i Eurostat.

Gràfic 30. Variació de la distribució de les despeses internes en R+D per sectors ins-

titucionals. Diverses zones d’Espanya i de la UE, 2002-2005

Unitats: punts percentuals.

Font: elaboració pròpia a partir de l’INE i Eurostat.



tor privat té una participació en les despeses 9,5 punts percentuals superior a la que té a

Espanya. Respecte de la UE-15, l’ensenyament superior és l’únic sector que a Catalunya té

un pes superior (3,1 punts percentuals).
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Taula 21. Distribució de les despeses internes en R+D per sectors institucionals.

Catalunya respecte d’Espanya i de la UE-15, 2002-2005

Unitats: punts percentuals.

Font: elaboració pròpia a partir de l’INE i Eurostat.

Gràfic 31. Variació de l’esforç en R+D per sectors institucionals. Diverses zones

d’Espanya i de la UE, 2002-2005

Unitats: unitats percentuals.

Font: elaboració pròpia a partir de l’INE i Eurostat.



5.2.3. INTENSITAT EN R+D

A Catalunya, les despeses internes en R+D representen l’1,35% del PIB l’any 2005. Aquesta

mesura de la intensitat o esforç en R+D ha crescut 0,17 punts percentuals respecte de l’any

2002, i se situa el 20,58% per sobre de la intensitat en R+D d’Espanya, i el 28,77% per sota

de la UE-15.

La intensitat en R+D de Catalunya és la més baixa de les zones estudiades, si exceptuem
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Taula 22. Percentatge de les despeses internes en R+D sobre el PIB per sectors.

Diverses zones d’Espanya i de la UE, 2002-2005

Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de l’INE i Eurostat.



Espanya. El nivell més elevat té lloc a la UE-15, amb una intensitat de l’1,9%. Malgrat aquest

resultat negatiu, Catalunya ha tingut una dinàmica prou expansiva en el període 2002-2005,

tot i que se situa per darrere de Navarra i el País Basc, que han augmentat el seu esforç en

R+D en 0,63 i 0,19 punts percentuals, respectivament. L’evolució de les zones de la UE ha

estat de contracció.

A la secció 7.2 de l’annex figuren les correspondències entre els nivells d’esforç en R+D de

les regions espanyoles de l’Informe respecte d’Espanya i de la UE-15. De tota aquesta infor-

mació ressalta la reducció del nivell d’esforç en R+D de Madrid respecte d’Espanya, en tots

els sectors institucionals. Vegeu la taula 36.

5.2.4. RELACIÓ ENTRE LA INTENSITAT EN R+D I LA PRODUCTIVITAT

Pel que fa a la productivitat de l’economia catalana, aquesta l’any 2005 és de 47.358,8 euros

i ha crescut l’11,3% respecte de l’any 2002. La productivitat mitjana de l’economia espanyo-

la és el 95,4% de la catalana, mentre que la de la UE-15 és el 125,8%.

Totes les zones espanyoles de l’Informe han tingut un creixement de la productivitat supe-

rior al de les zones de la UE. El País Basc lidera el creixement de la productivitat amb una

taxa del 15,2% que el situa en la primera posició d’Espanya en nivells absoluts (51.976

euros), per davant de Madrid. La UE-15 presenta el creixement més baix de la productivitat
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Taula 23. Productivitat. Diverses zones d’Espanya i de la UE, 2002-2005

Unitats: PIB en milions d’euros, ocupació en milers de persones, productivitat en euros i percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de l’INE i Eurostat.



amb una taxa del 7,9%. El resultat de Catalunya en termes de productivitat és discret, però

en canvi mostra el segon creixement més elevat de l’ocupació de totes les zones de

l’Informe, amb una taxa de l’11,4%.

Per analitzar la relació entre la intensitat en R+D i la productivitat de les zones estudiades s’han

representat gràficament els nivells de productivitat i d’intensitat en R+D en els anys 2002 i 2005.

S’aprecia que només les zones espanyoles augmenten alhora els valors de les variables

analitzades. A la UE-15 i la UE-25 augmenta la productivitat però disminueix la intensitat en

R+D. Aquest resultat a les zones de la UE no contradiu la relació teòrica positiva que s’ha

postulat en la secció 2 d’aquest Informe entre la inversió en R+D i la productivitat. En aquest

cas s’entén que altres variables han afectat positivament la productivitat i han compensat

l’efecte negatiu de la reducció de la intensitat en R+D.

També s’observa que els nivells de la UE en intensitat i productivitat són els més elevats.

Madrid i Navarra estan pròximes a la UE en termes d’intensitat en R+D, mentre que el País

Basc i altre cop Madrid estan pròximes a la UE en termes de productivitat. L’evolució de

Catalunya no ha estat tan expansiva en intensitat com la de Navarra ni tan expansiva en pro-

ductivitat com la del País Basc, i els seus registres encara estan a força distància de les posi-

cions capdavanteres. Espanya ha tingut una evolució semblant a la de Catalunya però

manté uns nivells d’intensitat i de productivitat considerablement menors.
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Gràfic 32. Variació de la productivitat, del PIB i de l’ocupació. Diverses zones

d’Espanya i de la UE, 2002-2005

Unitats: percentatges.

Font: elaboració a partir de l’INE i Eurostat.



5.3. PERSONAL OCUPAT EN R+D

Atès que Eurostat no té publicades les dades de personal ocupat en R+D de la UE-25, en

aquesta secció es tindrà en compte el comportament de la UE-27, de la qual sí que hi ha

informació.

5.3.1. EVOLUCIÓ DEL PERSONAL OCUPAT EN R+D

A Catalunya hi havia 37.900 persones ocupades en R+D l’any 2005. El personal ocupat en

R+D ha augmentat el 35,1% respecte de l’any 2002, i representa el 2,01% del personal ocu-

pat en R+D de la UE-15, i el 21,66% del personal d’R+D d’Espanya. Vegeu la taula 24 i la

corresponent a la secció 7.2 de l’annex.

El personal ocupat en R+D a l’ensenyament superior de Catalunya ha tingut el creixement

més elevat de les regions analitzades. En canvi, Catalunya mostra el creixement més reduït

del personal en R+D del sector privat de les zones espanyoles.

Catalunya ha guanyat pes a Espanya i a la UE-15 en termes de personal ocupat en R+D

amb augments de 0,78 i 0,45 punts percentuals, respectivament.
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Gràfic 33. Intensitat en R+D i productivitat. Diverses zones espanyoles i de la UE,

2002-2005

Unitats: productivitat en euros i intensitat en percentatge.

Font: elaboració pròpia a partir de l’INE.

Representa els valors de les variables corresponents a l’any 2005.

Representa els valors de les variables corresponents a l’any 2002.



També s’aprecia que la dinàmica del personal d’R+D de les regions espanyoles ha estat més

expansiva que la de les zones de la UE. Navarra ha liderat aquest creixement amb una taxa

del 54,9%, mentre que la UE-15 és la zona on ha crescut menys el personal d’R+D, amb

una taxa del 4,7%.

5.3.2. DESPESES INTERNES DIVIDIDES ENTRE EL PERSONAL OCUPAT EN R+D

El quocient de les despeses internes dividides entre el personal ocupat en R+D de

Catalunya l’any 2005 és de 60.808,5 euros. Ha crescut el 4,7% respecte de l’any 2002, i

representa el 104,22% del quocient espanyol i el 58,46% del de la UE-15. Vegeu la taula 25

i la taula corresponent a la secció 7.2 de l’annex.

Navarra ha tingut el creixement més elevat de les despeses internes dividides entre el per-

sonal ocupat en R+D, amb una taxa del 27,2%, mentre que Madrid ha estat la zona on

menys han crescut aquestes despeses, amb una taxa del 2,6%.

Catalunya ha perdut nivell respecte d’Espanya en termes de despeses internes en R+D divi-
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Taula 24. Personal ocupat en R+D per sectors institucionals. Diverses zones d’Es-

panya i de la UE, 2002-2005

Unitats: milers de persones en equivalència a jornada completa i variació en percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de l’INE i Eurostat.



dides pel personal ocupat en R+D, amb una disminució de 4,17 punts percentuals, però n’ha

guanyat respecte de la UE-15, amb un augment d’1,05 punts percentuals.

5.3.3. RELACIÓ ENTRE LES DESPESES INTERNES DIVIDIDES ENTRE EL PERSONAL OCUPAT EN R+D

I LA PRODUCTIVITAT

S’analitza la relació entre el quocient de les despeses internes dividides entre el personal

ocupat en R+D i la productivitat a través de la representació gràfica dels seus valors. Vegeu

el gràfic 34.

Sobresurt del gràfic que les zones de la UE tenen un volum de recursos a disposició de les

persones ocupades en R+D bastant més elevat que les zones espanyoles. També ressalta

l’alta productivitat mitjana de la UE-15.

El comportament que han seguit totes les regions ha estat incrementar els valors de les dues

variables analitzades.
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Taula 25. Despeses internes dividides entre el personal ocupat en R+D per sectors ins-

titucionals. Diverses zones d’Espanya i de la UE, 2002-2005

Unitats: euros i variació en percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de l’INE i l’Idescat.



5.4. L’R+D+I

5.4.1. INTENSITAT EN INNOVACIÓ DE LES EMPRESES

En aquesta secció es fan servir les estadístiques de despeses en innovació que publica

Eurostat per a un determinat nombre de països de la UE i per almenys algun conjunt de sec-

tors de les seves economies. Eurostat no publica les estadístiques per al conjunt de la UE.

Es presenten les dades corresponents als anys 2000 i 2004 perquè són les que més s’apro-

ximen al període bàsic d’aquest Informe 2002-2005. Les dades de les regions espanyoles

són de l’INE. Vegeu la taula corresponent a l’annex (secció 7.2, taula 41).

S’observa que les despeses en innovació de Catalunya l’any 2004 representen l’1,9% del

PIB, i que han disminuït 0,4 punts percentuals respecte de l’any 2000. També s’aprecia que

el nivell més elevat d’intensitat en innovació té lloc a Bèlgica, amb una taxa del 4,7% del PIB,

mentre que el nivell més baix té lloc a Portugal, amb una taxa de l’1,2%.

Amb referència a la dinàmica de les despeses en innovació sobre el PIB, la zona amb el

creixement més elevat ha estat Txèquia, amb un augment d’1,7 punts percentuals, mentre

que la dinàmica més negativa ha tingut lloc a Eslovàquia, amb una disminució de 0,9 punts

percentuals.
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Gràfic 34. Despeses internes dividides entre el personal ocupat en R+D i la producti-

vitat. Diverses zones d’Espanya i de la UE, 2002-2005

Unitats: euros.

Font: elaboració pròpia a partir de l’INE i l’Idescat.

Representa els valors de les variables corresponents a l’any 2005.

Representa els valors de les variables corresponents a l’any 2002.



5.4.1.1. RELACIÓ ENTRE LA INTENSITAT EN INNOVACIÓ I LA PRODUCTIVITAT

Pel que fa a la productivitat, les estadístiques que es corresponen amb les de les despeses

en innovació estan recollides en una taula de l’annex, a la secció 7.2.

S’observa que el valor més elevat de la productivitat correspon a Dinamarca, amb una pro-

ductivitat el 41% superior a la de Catalunya, mentre que el valor més baix és el de Bulgària,

la productivitat de la qual equival al 12,8% de la productivitat catalana. Quant a la dinàmica

de la productivitat, s’observa que la zona que més terreny ha guanyat respecte de

Catalunya ha estat Hongria, amb un augment d’11,2 punts percentuals, mentre que la zona

que més ha perdut respecte de Catalunya ha estat Alemanya, amb una disminució de 12,6

punts percentuals.

La representació gràfica de les variables tractades en aquesta secció es presenta en aquest

gràfic.
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Gràfic 35. Intensitat en innovació i productivitat. Diverses zones d’Espanya i de la UE,

2000-2004

Unitats: productivitat en euros i intensitat en percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de l’INE i Eurostat.

1) Mitjana dels 11 països de la UE estudiats, excepte Espanya.

Representa els valors de les variables corresponents a l’any 2004.

Representa els valors de les variables corresponents a l’any 2000.

Eq: Eslovàquia; Tx: Txèquia; Bu: Bulgària; Ho: Hongria; Po: Portugal; Gr: Grècia; Es: Espanya; Ca:

Catalunya; Na: Navarra; Ma: Madrid; Pa: País Basc; It: Itàlia; Di: Dinamarca; Al: Alemanya, i Bè: Bèlgica.



S’observa que totes les zones analitzades augmenten la productivitat. En canvi, no tots els

països incrementen la seva intensitat en innovació. De fet, són majoria els països que dis-

minueixen l’esforç en innovació. Eslovàquia, Hongria, Bulgària, Portugal, Espanya,

Catalunya, la suma dels països europeus estudiats, Alemanya i Itàlia han disminuït la inten-

sitat en innovació.

Es podrien identificar tres grups de països en funció del valor de la seva productivitat.

Bulgària, Eslovàquia, Txèquia, Hongria i Portugal formarien el grup de països amb la pro-

ductivitat més baixa, inferior als 30.000 euros. A l’altre extrem, Bèlgica i Dinamarca forma-

rien un altre grup que estaria caracteritzat per tenir la productivitat més elevada, superior als

60.000 euros. Finalment, el tercer grup estaria format per Grècia, Espanya, Navarra,

Catalunya, el País Basc, Madrid, la mitjana dels 11 països de la UE estudiats sense

Espanya, Alemanya i Itàlia, i tindria una productivitat intermèdia entre els 30.000 i els 60.000

euros. Feta aquesta classificació, s’aprecia que no hi ha cap relació entre els grups de paï-

sos classificats segons la productivitat i la seva intensitat en innovació. S’observa que els

valors d’aquesta variable es distribueixen entre els països sense estar associats al valor de

la seva productivitat.

5.4.2. TRACTAMENT DE L’R+D+I NOMÉS A LES ZONES ESPANYOLES

En aquesta secció s’ha fet un tractament particular de les dades d’R+D+I de les regions

espanyoles, de les quals es disposa de més informació que de les zones europees. No es

farà cap comparació respecte de la UE. El període que es cobrirà és el bàsic de l’Informe

2002-2005.

5.4.2.1. DESPESES EN INNOVACIÓ DE LES EMPRESES

Les despeses en innovació de les empreses de Catalunya l’any 2005 són de 3.490,5

milions d’euros, i han crescut el 25,2% respecte de l’any 2002. Navarra és la regió on

més han augmentat les despeses en innovació, amb una taxa del 70,6%, mentre que

Madrid ha estat la zona on menys han augmentat, amb una taxa de creixement negativa

del 3,7%.

El 61,4% de les despeses en innovació de Catalunya l’efectuen les empreses de 250 per-

sones ocupades i més. Aquest percentatge només el supera Madrid amb una taxa del

74,2%. A Navarra i al País Basc la part més gran de les despeses en innovació l’execu-

ten les empreses de menys de 250 persones ocupades, amb taxes del 55,5% i el 52,8%,

respectivament.
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5.4.2.2. INTENSITAT EN R+D+I A LES ZONES ESPANYOLES

La taula 27 informa de l’evolució de la intensitat de les despeses internes en R+D totals i del

sector privat, i de la intensitat en innovació entre els anys 2002 i 2005 de les zones espan-

yoles objecte d’estudi. Es comprova que Catalunya ha augmentat l’esforç en recerca i inno-

vació per a les tres variables analitzades, i que manifesta l’increment més elevat en les des-

peses internes totals en R+D, seguit de les despeses internes en R+D del sector privat i de

les despeses en innovació, sobre el PIB.

Els nivells d’esforç més elevats per a l’any 2005 corresponen a Madrid pel que fa a les des-

peses internes totals en R+D, i al País Basc amb referència a les despeses internes en R+D

del sector privat i a les despeses en innovació.

Per la seva banda, la dinàmica més expansiva de les intensitats en recerca i innovació l’ha

protagonitzada Navarra, mentre que els comportaments més negatius han recaigut en la dis-

minució de la intensitat en innovació de Madrid i Espanya.

Quant a la innovació, és rellevant aprofundir en el comportament dels seus diversos compo-

nents per poder disposar de més informació pel que fa a la caiguda de la intensitat en inno-
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Taula 26. Despeses en innovació de les empreses segons les dimensions. Diverses

zones d’Espanya, 2005

Unitats: imports en milions d’euros i distribució en percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de l’INE.



vació a Catalunya: del 2,31% del PIB de l’any 2000 a l’1,93% de l’any 2006. De totes mane-

res, les estadístiques disponibles tan sols cobreixen les despeses en activitats innovadores

per al període 2002-2005 que presenta la taula següent.
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Taula 27. Despeses internes en R+D i d’innovació respecte del PIB. Diverses zones

d’Espanya, 2002-2005

Unitats: percentatges.

Font: elaboració a partir de l’INE.

Gràfic 36. Diferència entre les despeses internes en R+D i d’innovació respecte del

PIB entre els anys 2002 i 2005. Diverses zones d’Espanya

Unitats: punts percentuals.

Font: elaboració pròpia a partir de l’INE.



Es comprova que a Catalunya les activitats innovadores que disminueixen el seu pes sobre

el total de la despesa en innovació tecnològica entre els anys 2002 i 2005 són l’R+D inter-

na; la formació, l’adquisició de coneixements externs (patents, llicències, etc.) i la comercia-

lització, i el disseny i els preparatius de producció/distribució.

La disminució de la participació de l’R+D interna sobre la despesa en innovació, que prota-

gonitzen les empreses de 10 o més persones assalariades, juntament amb l’increment de

les despeses internes en R+D del sector privat, que duen a terme principalment les empre-

ses de totes les dimensions, revela un creixement significatiu de les despeses internes en

R+D de les empreses de 9 o menys persones assalariades, les microempreses. La taula

següent exposa aquest fet a través de l’increment de la contribució de les despeses internes

en R+D de les microempreses en el total de les despeses internes en R+D del sector privat

en 10,9 punts percentuals.

Algunes hipòtesis podrien explicar aquest fenomen. Per una banda, hi hauria una explicació

purament estadística que respondria a la declaració, per part de les empreses, de despeses

en R+D interna que abans no es consideraven com a tals. Per una altra banda, es pot con-

siderar l’augment de les despeses internes en R+D de les empreses ja existents i/o de noves

microempreses, siguin aquestes de base tecnològica o no.
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Taula 28. Composició de la despesa en activitats per a la innovació de les empreses.

Catalunya, 2002-2005

Unitats: despesa en milions d’euros i percentatges.

Font: elaboració pròpia amb les dades de l’Idescat.



5.5. RESUM

Catalunya

Ressalta positivament l’augment de la participació catalana en les despeses internes en

R+D de la UE i el notable creixement de l’Administració pública com a executora d’aquestes

despeses. També és positiu el dinamisme del personal ocupat en R+D, que ha guanyat pes

en relació amb Espanya i la UE. S’observa que Catalunya disposa d’un sector privat que

representa més de la quarta part de les despeses en innovació d’Espanya, i d’un sector d’en-

senyament superior més gran que el de la UE, en la distribució de les despeses internes en

R+D.

Sobresurt el notable creixement de la presència de les microempreses en el total de les des-

peses internes en R+D del sector privat.

Però destaca de forma negativa la pèrdua de pes del sector privat en les despeses internes

en R+D d’Espanya; i els baixos nivells d’intensitat en R+D respecte dels nivells de la UE,

encara que s’estan reduint les diferències. Respecte dels recursos a disposició del personal

ocupat en R+D, s’observa que han disminuït durant el període analitzat, i també que han per-

dut nivell respecte dels valors mitjans d’Espanya i de la UE.

Regions espanyoles

Madrid presenta bastants resultats negatius: ha perdut intensitat en R+D respecte del nivell

mitjà espanyol, ha disminuït les despeses internes per persona ocupada en R+D i ha reduït

les despeses en innovació. Tot això ha quedat plasmat en una disminució de la intensitat en
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Taula 29. Despeses internes en R+D del sector privat segons l’agent i les dimensions

de l’empresa. Catalunya, 2002-2005

Unitats: despesa en milions d’euros i percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de l’INE i l’Idescat.



R+D+I. El que no ha perdut Madrid és la primera posició d’Espanya en aquest indicador, i

continua sent la regió líder en R+D+I de l’Estat espanyol.

El País Basc ha estat l’únic que ha augmentat la participació del sector privat en la distribu-

ció de les despeses internes en R+D, i això tenint en compte que el seu pes en el total ja era

el més elevat al principi del període analitzat. També és rellevant que el personal ocupat en

R+D a l’Administració pública ha augmentat considerablement.

Navarra ha destacat pel creixement excepcional de les despeses internes en R+D, en parti-

cular, les de l’Administració pública; i de les despeses en innovació de les empreses. La

intensitat en R+D+I de l’economia navarresa s’ha situat la quarta d’Espanya. L’esforç en

R+D del sector de l’ensenyament superior és el més elevat.

En totes les zones analitzades (incloent-hi Catalunya) s’observa una aposta decidida de les

administracions públiques en la promoció de l’R+D. Això tenint en compte la variació de la

distribució de les despeses internes en R+D per sectors institucionals.

UE-15 i UE-25

Les zones de la UE s’han mostrat menys dinàmiques que les zones espanyoles en R+D i,

fins i tot, han reduït la seva intensitat en R+D. De totes maneres, les zones de la UE enca-

ra mantenen nivells d’intensitat i volum de recursos per persona ocupada, en R+D, molt

superiors.
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66.. LL’’RR++DD DDEE LLEESS EEMMPPRREESSEESS ((22000022--22000055))

En aquest apartat s’analitza la intensitat en R+D del “sector empreses” de Catalunya desa-

gregada per branques d’activitat en els anys 2002-2005, i la innovació del “sector empreses”

de Catalunya per grans sectors d’activitat.

En la secció 6.1 s’analitza la intensitat en R+D del “sector empreses” en relació amb el con-

junt de la UE-15, i s’aproxima en quina mesura la intensitat pròpia de les diferents branques

d’activitat i l’especialització productiva relativa són responsables de les distàncies d’intensi-

tat agregades de Catalunya amb la UE.

En la secció 6.2 s’analitza la intensitat en R+D del “sector empreses” en relació amb Espanya

i les CA de Madrid, el País Basc i Navarra, i es detecta també la mesura en què les intensi-

tats relatives en R+D pròpies de cada branca d’activitat entre Catalunya i els diferents terri-

toris, i l’especialització productiva de cada territori, són responsables dels diferencials d’in-

tensitats en R+D agregades del “sector “empreses” entre Catalunya i els diferents territoris.

En la secció 6.3 hi ha un resum dels principals resultats d’aquest apartat.

En aquesta anàlisi descriptiva per branques d’activitat s’ha de tenir present que dins de l’a-

gregat “sector empreses” no s’incorporen les branques d’Activitats sanitàries i veterinàries, i

serveis socials (CNAE 80), ni Altres serveis i activitats socials, i serveis personals (CNAE 90-

93), per la impossibilitat de desagregar per aquestes branques l’activitat generada pel “sec-

tor empreses” d’aquella generada pel sector públic.

Cal també tenir en compte que les dades d’intensitat en R+D del “sector empreses” d’aquest

apartat difereixen d’aquelles que es presenten en l’apartat cinquè, ja que en aquell apartat la

intensitat en R+D es mesura en relació amb el PIB agregat de tota l’economia (que inclou el

valor generat pel sector públic). En aquest apartat totes les dades d’intensitat en R+D s’obtenen

en relació amb el valor afegit brut a preus bàsics estrictament generat pel “sector empreses”.

6.1. L’R+D DE LES EMPRESES (2002-2005). CATALUNYA I UE-15

Entre els anys 2002 i 2005, en un context de lent creixement econòmic en el conjunt de la UE-

15, l’increment de la despesa interna en R+D del “sector empreses” s’ha situat just per sota del

creixement del seu valor afegit, de manera que la seva intensitat en R+D s’ha mantingut rela-

tivament constant amb una lleugera tendència a la baixa, amb un valor de l’1,76% l’any 2005.

En aquests mateixos anys, el “sector empreses” a Espanya ha retallat, encara que molt

modestament, la distància que el separa respecte de la intensitat en R+D del “sector empre-
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ses” de la UE-15, amb un creixement econòmic del sector que duplica el del conjunt de la

UE-15. L’any 2005 la intensitat mitjana en R+D del “sector empreses” a Espanya és del

0,84%, i es manté en el grup dels quatre països de la UE-15 amb menor intensitat en R+D,

conjuntament amb Itàlia, Portugal i Grècia. I lluny dels cinc països de la UE-15 amb major

intensitat en R+D: Suècia, Finlàndia, Dinamarca, Alemanya i Àustria.

El “sector empreses” a Catalunya, amb un increment de la seva activitat a ritmes molt simi-

lars als de l’economia espanyola, també retalla de forma modesta la distància que el sepa-

ra respecte a la intensitat en R+D del “sector empreses” de la UE-15, en 0,14 punts percen-

tuals. I manté l’any 2005 una intensitat en R+D de l’1,16%.

Les CA del País Basc i Navarra, amb creixements similars a Catalunya de l’activitat econò-

mica del seu “sector empreses”, han aconseguit retallar de forma més accentuada la distàn-
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Taula 30. Intensitat agregada en R+D del “sector empreses” de la UE-15, Catalunya,

Madrid, el País Basc i Navarra, 2002-2005

Unitats: UE-15 = 100.

Font: elaboració pròpia amb dades d’Eurostat.



cia que les separa de la UE-15 en termes d’intensitat en R+D. Mentre que la CA de Madrid,

també amb uns creixements de l’activitat econòmica similars, ha retallat la distància en inten-

sitat en R+D respecte de la UE-15 pràcticament en la mateixa mesura que Catalunya.

Amb les dades disponibles a Eurostat s’han obtingut, per als anys 2002 a 2005, les intensi-

tats en R+D desagregades per vint-i-una branques d’activitat del “sector empreses” de vuit

dels quinze països de la UE-15. D’aquests vuit països (UE-8), Suècia, Finlàndia, Alemanya

i Àustria pertanyen al grup de països amb majors intensitats en R+D; Holanda i Irlanda esta-

rien en un grup intermedi; mentre que Espanya i Itàlia formen part del grup de països amb

menors intensitats en R+D dins de la UE-15. Aquests vuit països tenen en conjunt l’any 2005

una intensitat en R+D del “sector empreses” de l’1,78%, molt propera a la intensitat mitjana

de la UE-15.

A partir dels valors màxims observats de la intensitat en termes mitjans dels anys 2002-2005

per a cada una de les vint-i-una branques d’activitat en els vuit països de la UE-8, aquestes

branques d’activitat es poden ordenar en quatre grups en funció de l’esforç que el “sector

empreses” fa en recerca i desenvolupament en cada una d’aquestes:

• Un primer grup amb intensitats en R+D significativament més elevades, conformat per

les branques d’activitats industrials d’alt i mitjà alt contingut tecnològic.56

• Un segon grup amb intensitats en R+D just per sota de la intensitat mitjana de tota l’e-

conomia, conformat per les branques d’activitat de baix i mitjà baix contingut tecnològic,

i la branca de Serveis immobiliaris i Serveis a les empreses.

• Un tercer grup amb intensitats reduïdes, conformat per les branques d’Intermediació

financera, Comerç i reparació, Agricultura, i Transport i Comunicacions.

• I un darrer grup amb intensitats en R+D testimonials, conformat per les branques

d’Energia i aigua, Construcció, i els Serveis d’hotels i restauració.

La intensitat agregada en R+D del “sector empreses” en cada un dels territoris és el resul-

tat de les intensitats en R+D que el “sector empreses” du a terme en les diferents branques

en què es desagrega l’activitat econòmica, ponderades pel pes econòmic de cada una d’a-

questes branques.

A continuació, s’analitza en quina mesura el diferencial d’intensitat en R+D agregada que el

“sector empreses” de Catalunya manté en relació amb el conjunt de països de la UE-15 és
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56 L’OCDE classifica les activitats industrials en quatre grups en funció del seu contingut tecnològic: alt, mitjà alt,
mitjà baix i baix. El fet de no poder disposar de forma desagregada de l’activitat del sector farmacèutic (CNAE
244), incorporada en el sector químic (CNAE 24), ens ha fet agrupar la branca de la Química (CNAE 24) en les
empreses d’alt contingut tecnològic, si bé l’OCDE classifica la part de la química que no és farmacèutica en les
empreses de mitjà alt contingut tecnològic, i la farmacèutica en les empreses d’alt contingut tecnològic.
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Taula 31. Valors màxims d’intensitat mitjana dels anys 2002-2005 en R+D per branques

d’activitat de la UE-8

Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia amb dades d’Eurostat.

1. En el càlcul del valor màxim de la intensitat mitjana de la UE-8 2002-2005, s’utilitza per al cas d’Àus-

tria la intensitat mitjana en R+D 2002-2004, ja que no es disposa de la despesa en R+D desagregada

per branques d’activitat del 2005 per a Àustria.



el resultat de diferències en les intensitats relatives de Catalunya amb la UE-15 de cada una

de les branques en què es pot desagregar l’activitat, i/o en quina mesura aquest diferencial

d’intensitat agregat està condicionat per l’existència d’una especialització productiva diferen-

ciada del “sector empreses” de Catalunya en relació amb la del “sector empreses” en el con-

junt de la UE-15.

S’analitzen, en primer lloc, els pesos relatius de les diferents branques en què s’ha pogut

desagregar l’activitat del “sector empreses” a la UE-15 i a Catalunya, en els anys 2002-2005,

a partir dels valors afegits bruts a preus bàsics obtinguts en les fonts d’informació d’Eurostat

i de l’INE. Per tal de mantenir l’homogeneïtat de les dues fonts d’informació s’ha utilitzat una

desagregació de divuit branques d’activitat.

L’anàlisi d’aquestes ponderacions permet fer una primera aproximació pel que fa a l’efecte

que l’especialització productiva relativa pot tenir sobre la distància d’intensitat agregada en

R+D entre Catalunya i la UE-15.

L’any 2005, el “sector empreses” del conjunt de la UE-15 genera percentatges més petits de

la seva activitat en les branques de major intensitat en R+D. Així, el 9,7% es genera en les

indústries d’alta i mitjana alta tecnologia; l’11,9%, en les indústries de baixa i mitjana baixa

tecnologia; el 29,3%, en les Activitats immobiliàries, lloguer de màquines, i serveis empresa-

rials (CNAE 70-74); el 31,0%, en els serveis d’Intermediació financera, Comerç i reparació,

i Transports i comunicacions (CNAE 65-67, 50-52 i 60-64); i el 18,1% restant, en les activi-

tats de menor intensitat en R+D: Construcció i Hostaleria i restauració, l’11,6%; Agricultura,

el 2,3%; Extractives, Coc, refinament de petroli i combustible nuclear, i Producció i distribu-

ció d’electricitat, gas i aigua, el 4,2%.

Entre els anys 2002 i 2005 l’estructura productiva del “sector empreses” en el conjunt de la

UE-15 ha mantingut un continuat procés de terciarització, amb un guany dels serveis d’1,3

punts percentuals, principalment propiciat pel guany de pes de les Activitats immobiliàries,

lloguer de màquines, i serveis empresarials (CNAE 70-74), i en menor mesura dels serveis

d’Intermediació financera (CNAE 65-67).57 Conjuntament a aquest procés també ha guan-

yat pes, si bé amb menor intensitat que els serveis, la construcció.

Paral·lelament, han perdut pes les activitats industrials, amb una reducció d’1,2 punts per-

centuals, i l’agricultura. En el primer cas, amb una pèrdua de pes una mica més intensa en

la indústria de baix i mitjà baix contingut tecnològic que en la indústria d’alt i mitjà alt contin-

gut tecnològic, que s’explica en bona part per la caiguda del valor generat de la indústria tèx-

til i de la confecció, del cuir i del calçat (CNAE 17-19) i de la indústria de la fusta, el suro; del

paper; edició i arts gràfiques (CNAE 20-22).
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57 Vegeu la taula 44 en la secció 7.3 de l’annex.



L’activitat del “sector empreses” a Catalunya mostra algunes diferències tant respecte a

l’estructura productiva l’any 2005 com en l’evolució d’aquesta estructura en relació amb la

UE-15.

Així, l’any 2005, el 10,6% de l’activitat del “sector empreses” es genera en les indústries d’al-

ta i mitjana alta tecnologia; el 14,9%, en les indústries de baixa i mitjana baixa tecnologia; el

20,6%, en les Activitats immobiliàries, lloguer de màquines, i serveis empresarials (CNAE

70-74); el 28,6%, en els serveis d’Intermediació financera, Comerç i reparació, i Transports

i comunicacions (CNAE 65-67, 50-52 i 60-64); i el 25,3% restant, en les activitats de menor

intensitat en R+D: Construcció, i hostaleria i restauració, el 20,6%; Agricultura, el 2,0%;

Extractives, Coc, refinament de petroli i combustible nuclear, i Producció i distribució d’elec-

tricitat, gas i aigua, el 2,7%.
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Taula 32. Pes del valor afegit brut del “sector empreses” per branques d’activitat, i

variació dels pesos. UE-15 i Catalunya, 2002-2005

Unitats: percentatges i diferència de punts percentuals.

Font: elaboració pròpia amb dades d’Eurostat i de l’INE.



En el “sector empreses” de l’economia catalana tenen un major pes que en el conjunt de la

UE-15 les indústries d’alt i mitjà alt contingut tecnològic, i les indústries de baix i mitjà baix

contingut tecnològic, especialment pel que fa a aquestes últimes. Al mateix temps, també

mostren un pes superior que a la UE 15 les branques de la Construcció (CNAE 45) i

l’Hostaleria i restauració (CNAE 55).58 Totes aquestes activitats aporten 12,9 punts percen-

tuals més al conjunt de l’activitat a Catalunya que a la UE-15.

Paral·lelament, el “sector empreses” de Catalunya té una menor especialització en la resta

d’activitats de serveis, especialment pel que fa a les Activitats immobiliàries, lloguer de

màquines, i serveis empresarials (CNAE 70-74), i als serveis d’Intermediació financera

(CNAE 65-67). I també mostra un menor pes en Extractives, Coc, refinament de petroli i

combustible nuclear; Producció i distribució d’electricitat, gas i aigua (CNAE 10-14, 23, 40-

41), i en l’Agricultura (CNAE 01-02, 05). Aquests quatre grups d’activitats aporten 12,1 punts

percentuals menys al conjunt de l’activitat a Catalunya que a la UE-15.

Aquestes diferències en l’especialització productiva de Catalunya podrien condicionar la

intensitat en R+D agregada relativa de Catalunya amb la UE-15.

• La intensitat del “sector empreses” a Catalunya augmentaria de l’1,16% a l’1,18% si l’ac-

tivitat productiva allí ubicada l’any 2005 es distribuís com ho està a la UE-15, i es man-

tinguessin les mateixes intensitats en R+D de cada una de les divuit branques d’activi-

tat de Catalunya.

Per tant, la diferent especialització productiva del “sector empreses” a Catalunya en relació

amb la UE-15 no té un paper determinant per explicar el diferencial d’intensitat en R+D agre-

gat de Catalunya respecte de la UE-15. El que guanyaria Catalunya amb un major pes de

les Activitats immobiliàries, lloguer de màquines, i serveis empresarials (CNAE 70-74), i de

les activitats industrials d’Equip elèctric, electrònic i òptic (CNAE 30-33) i de Maquinària i

equip mecànic (CNAE 29), quedaria pràcticament compensat per la pèrdua de pes de les

indústries de baix i mitjà baix contingut tecnològic, i en la indústria de la Química (CNAE 24).

Mentre que la pèrdua de pes de la Construcció i l’Hostaleria en termes agregats es compen-

saria amb un guany del pes d’activitats de serveis, activitats que en general tenen uns dife-

rencials en intensitats en R+D relativament reduïts.

De totes maneres, el creixement econòmic del “sector empreses” en els anys 2002-2005 sí

que ha tingut un paper més rellevant a l’hora de limitar el creixement agregat de la intensi-

tat en R+D a Catalunya.

• La intensitat del “sector empreses” a Catalunya augmentaria de l’1,16% a l’1,27% si l’ac-
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58 Vegeu la taula 43 de la secció 7.3 de l’annex.



tivitat productiva allí ubicada l’any 2005 es distribuís com ho estava l’any 2002, i es man-

tinguessin les mateixes intensitats en R+D de cada una de les vint-i-dues branques d’ac-

tivitat59 de Catalunya de l’any 2005.

En un context on el creixement en els anys 2002-2005 del “sector empreses” de Catalunya

supera en 11,1 punts percentuals el de la UE-15, aquest ha estat clarament més intens en

la branca de la Construcció (CNAE 45) i en les Activitats immobiliàries, lloguer de màquines,

i serveis empresarials (CNAE 70-74), de manera que el pes que guanyen en l’estructura pro-

ductiva de Catalunya aquests dos grups d’activitat, 3,9 punts percentuals, queda pràctica-

ment compensat per la pèrdua de pes de les indústries d’alt i mitjà alt contingut tecnològic i

les de baix i mitjà baix contingut tecnològic, amb una pèrdua de 3 punts percentuals.

Així, la major aportació a la intensitat mitjana en R+D del “sector empreses” a Catalunya,

explicada pel pes guanyat per les Activitats immobiliàries, lloguer de màquines, i serveis

empresarials (CNAE 70-74), queda més que compensat per la menor aportació a la intensi-

tat de les indústries d’alt i mitjà alt contingut tecnològic i de baix i mitjà baix contingut tecno-

lògic, associada a la seva pèrdua de pes relatiu. I, per tant, la distribució per branques d’ac-

tivitat del creixement del “sector empreses” a Catalunya estaria limitant el creixement de la

seva intensitat mitjana en R+D.

Un cop analitzada la mesura en què l’especialització productiva relativa de Catalunya i la

UE-15 afecta el diferencial d’intensitat agregat entre aquests dos territoris, s’analitza l’efec-

te de les diferències en les intensitats en R+D relatives de Catalunya amb la UE-15 de cada

una de les branques d’activitat.

En aquest cas, el fet de no disposar de dades de despesa interna en R+D desagregada per

branques d’activitat per al conjunt de països de la UE-15 ens obliga a treballar amb les

dades de només vuit països (UE-8). De totes maneres, la intensitat en R+D agregada del

“sector empreses” de la UE-8, com ja s’ha comentat, és per a l’any 2005 molt pròxima a la

del conjunt de la UE-15, i en conjunt en els anys 2002-2005 aquests vuit països generen

pràcticament el 60% de tot el VAB del “sector empreses” de la UE-15. S’ha considerat també

rellevant el fet que la UE-8 integri quatre dels cinc països amb majors intensitats en R+D del

“sector empreses” de la UE-15.

Les intensitats en R+D de les branques d’activitat dels països de la UE-8 s’obtenen a par-

tir de les dades de despesa interna en R+D i de VAB a preus bàsics desagregats per bran-

ques d’activitat, obtingudes d’Eurostat; les dades d’intensitat en R+D de Catalunya per

branques d’activitat s’obtenen a partir de dades facilitades per l’INE. Per tal de mantenir
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l’homogeneïtat de les dues fonts d’informació s’ha utilitzat una desagregació de divuit bran-

ques d’activitat.

L’any 2005, el “sector empreses” a Catalunya mostra una intensitat en R+D el 38,1% inferior

que la del conjunt del “sector empreses” de la UE-8.

Aquesta menor intensitat es reprodueix en dotze de les divuit branques analitzades, i és més

elevada en el conjunt de la indústria, amb una intensitat el 45,4% inferior que en el conjunt

de la indústria de la UE-8, mentre que en els serveis se situa el 10,1% per sobre que en el

conjunt de serveis de la UE-8.

En la indústria, les activitats d’alt i mitjà alt contingut tecnològic tenen en conjunt una inten-

sitat el 47% per sota del seu valor mitjà del mateix grup de branques de la UE-8.

Mentre que les indústries de baix i mitjà baix contingut tecnològic tenen en conjunt una inten-

sitat en R+D superior en el 8% a la mitjana de la UE-8, principalment per les millors intensi-

tats relatives de la Indústria tèxtil i de la confecció, del cuir i del calçat (CNAE 17-19), les

Indústries manufactureres diverses (CNAE 36-37) i la Indústria de l’alimentació, begudes i

tabac (CNAE 15-16).

Pel que fa als serveis, la major intensitat observada a Catalunya que en la mitjana de la UE-

8 té lloc com a conseqüència, principalment, de la major intensitat relativa de les Activitats

immobiliàries, lloguer de màquines, i serveis empresarials (CNAE 70-74), amb un esforç el

46,1% superior que en el conjunt de la UE-8.

Quant a la resta d’activitats (Construcció, Agricultura, i Extractives, Coc, refinament de petro-

li i combustible nuclear, Producció i distribució d’electricitat, gas i aigua), en la taula 27 es

mostren els diferencials d’intensitat en R+D en relació amb la mitjana d’intensitat en R+D de

la UE-8, que tot i ser elevats en tots els casos cal tenir presents els baixos valors de les

intensitats en totes, tant a Catalunya com a la UE-8.

Pel que fa a l’efecte de les diferències en les intensitats en R+D relatives de Catalunya amb

la UE-8 de cada una de les branques d’activitat, observem que:

• La intensitat del “sector empreses” a Catalunya s’incrementaria de l’1,16% a l’1,64% si

cada una de les divuit branques d’activitat tingués l’any 2005 el nivell d’intensitat mitjà

en R+D de la mateixa branca d’activitat del conjunt dels vuit països de la UE-8.

Per tant, els diferencials d’intensitat en R+D en aquelles branques en què Catalunya, en

relació amb la UE-8, fa un menor esforç relatiu, és la raó principal per la qual Catalunya té
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una intensitat en R+D agregada del “sector empreses” menor que la del conjunt de la UE-8.

Així, principalment, aquesta menor intensitat en R+D agregada a Catalunya que a la mitja-

na de la UE-8 s’explica per les menors intensitats relatives de les branques de Fabricació de

material de transport (CNAE 34-35), de la Indústria química (CNAE 24), d’Equip elèctric,

electrònic i òptic (CNAE 30-31-32-33), i de la Maquinària i equip mecànic, que compensen

amb escreix les majors intensitats relatives a Catalunya de les branques de la Indústria tèx-

til i de la confecció, del cuir i del calçat (CNAE 17-19), i de les Activitats immobiliàries, llo-

guer de màquines, i serveis empresarials (CNAE 70-74).
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Taula 33. Intensitat en R+D de la UE-8 per branques d’activitat i intensitat relativa de

Catalunya. 2005

Unitats: percentatges, i UE-8 = 100.



Els diferencials d’intensitats en R+D que mostren les diferents branques d’activitat del “sec-

tor empreses” a Catalunya, en relació amb el conjunt de la UE-8, es fan més evidents quan

comparem la intensitat mitjana en els anys 2002-2005 de cada una de les branques del “sec-

tor empreses” a Catalunya en relació amb el valor màxim observat de la mitjana 2002-2005

per a cada una de les branques i en els vuit països objecte d’estudi.

En termes mitjans dels anys 2002-2005, les divuit branques analitzades a Catalunya mos-

tren uns nivells d’intensitat significativament inferiors a les intensitats màximes observades

en termes mitjans dels anys 2002-2005 en els vuit països de la UE-8.

Aquestes diferències són clarament més accentuades en les branques industrials d’alt i mitjà

alt contingut tecnològic, on la intensitat mitjana entre el 2002 i el 2005 en R+D observada a

Catalunya és pràcticament el 75% inferior del valor màxim d’intensitat en la UE-8 d’aquest

conjunt de branques per a aquests mateixos anys.

Les branques industrials de mitjà i baix contingut tecnològic, tenen una distància menor, i en

termes mitjans dels anys 2002-2005 la intensitat en R+D a Catalunya és el 44% inferior al

valor màxim d’intensitat observat en els països de la UE-8. Aquesta menor distància és con-

seqüència, principalment, de les intensitats en R+D de les branques de la Indústria tèxtil i de

la confecció, del cuir i del calçat (CNAE 17-19), i de les Indústries manufactureres diverses

(CNAE 36-37), on la intensitat en R+D observada a Catalunya només és superada per aque-

lla que en les mateixes branques du a terme el “sector empreses” d’Àustria.
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Font: elaboració pròpia amb dades d’Eurostat i de l’INE.

1. Per tal de mantenir l’homogeneïtat entre les dades de les dues fonts d’informació, el grup 4 inclou el

Comerç i reparació (CNAE 50-52), que abans hem incorporat en el grup 3, i les branques d’Extractives,

Coc, refinament de petroli i combustible nuclear (CNAE 10-14 i 23), que haurien d’estar en el grup 2.

2. En el càlcul de la intensitat mitjana de la UE-8, s’utilitza per al cas d’Àustria la intensitat en R+D per

branques d’activitat del 2004 ponderades pels pesos relatius del VAB a preus bàsics de les branques

del 2005, ja que no es disposa de la despesa en R+D desagregada per branques d’activitat del 2005

per a Àustria.



Les activitats de serveis també tenen en general una distància rellevant en relació amb els

valors màxims d’intensitat de la UE-8, amb una intensitat en R+D a Catalunya el 62,2% infe-

rior respecte al valor màxim observat entre els països de la UE-8. Només en el cas de les

Activitats immobiliàries, lloguer de màquines, i serveis empresarials (CNAE 70-74), i de la

Intermediació financera (CNAE 65-67) aquesta distància és menor, amb uns valors propers

al 48% i el 45%, respectivament.

En la resta d’activitats (Construcció, Agricultura, i Extractives, Coc, refinament de petroli i

combustible nuclear, Producció i distribució d’electricitat, gas i aigua), les distàncies d’inten-

sitat de Catalunya respecte dels valors màxims de la UE-8 també són elevades, i es mos-

tren en la taula 28. En tots els casos, Catalunya té una intensitat en R+D inferior al 68% a

la intensitat màxima observada a la UE-8.

Aquestes diferències en les intensitats mitjanes dels anys 2002-2005 de les branques del

“sector empreses” a Catalunya, en relació amb els valors màxims d’intensitat observats

entre els països de la UE-8, també es mantenen l’any 2005, i es redueixen, si bé molt lleu-

gerament, per al conjunt de les branques industrials, i més intensament en les branques
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Taula 34. Intensitat màxima entre els països de la UE-8 per branques d’activitat i inten-

sitat en R+D relativa a Catalunya. Mitjana 2002-2005 i 2005

Unitats: percentatges, i UE-8 = 100.
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Font: elaboració pròpia amb dades d’Eurostat i de l’INE.

1. Per tal de mantenir l’homogeneïtat entre les dades de les dues fonts d’informació, el grup 4 inclou el

Comerç i reparació (CNAE 50-52), que abans hem incorporat en el grup 3; i les branques d’Extractives,

Coc, refinament de petroli i combustible nuclear (CNAE 10-14 i 23), que haurien d’estar en el grup 2.

2. En el càlcul del valor màxim de la intensitat mitjana de la UE-8 2002-2005, s’utilitza per al cas d’Àus-

tria la intensitat mitjana en R+D 2002-2004, ja que no es disposa de la despesa en R+D desagregada

per branques d’activitat del 2005 per a Àustria. 

3. En el càlcul del valor màxim de la intensitat de la UE-8 per al 2005, s’utilitza per al cas d’Àustria la

intensitat en R+D del 2004, ja que no es disposa de la despesa en R+D desagregada per branques d’ac-

tivitat del 2005 per a Àustria.



industrials de baix i mitjà baix contingut tecnològic. I s’incrementen, també lleugerament,

en les activitats de serveis. En aquest sentit, és només destacable la intensitat en R+D

assolida per la Indústria tèxtil i de la confecció, del cuir i del calçat (CNAE 17-19), que és

més elevada que les intensitats observades per a aquesta branca en tots els països de la

UE-8.

6.2. L’R+D DE LES EMPRESES (2002-2005). CATALUNYA, ESPANYA, MADRID, PAÍS BASC I NAVARRA

En l’apartat cinquè es posa de manifest que Catalunya es caracteritza per tenir una intensi-

tat (en relació amb el PIB), tant en R+D com en innovació del sector privat, que si bé està

per sobre dels registres del conjunt de l’economia espanyola, se situa per sota de les CA de

Madrid i el País Basc. Catalunya també manté una menor intensitat en R+D respecte de

Navarra, però en canvi la intensitat en innovació hi és superior, encara que amb una pèrdua

important de la distància relativa.

En aquesta secció s’analitzen de forma més detallada les característiques de la despesa en

R+D del “sector empreses” a Catalunya, en relació amb Espanya, Madrid, el País Basc i

Navarra, a partir de les dades que per als anys 2002-2005 s’han obtingut de les estadísti-

ques d’innovació, d’R+D, de la Comptabilitat Regional i de l’Enquesta industrial, totes elabo-

rades per l’INE.

El “sector empreses” de Catalunya manté en termes mitjans dels anys 2002-2005 unes

intensitats en R+D i en innovació superiors a les observades per al conjunt de l’economia

espanyola (el 29,5% i el 20,6% superiors, respectivament), i paral·lelament la productivitat

associada al “sector empreses” s’ha mantingut el 5,4% superior al conjunt del “sector empre-

ses” d’Espanya.

Des d’una perspectiva temporal, mentre que el creixement de la intensitat en R+D del “sec-

tor empreses” ha estat més accentuat per al conjunt d’Espanya que per a Catalunya (del

4,4% anual acumulatiu i del 2,7%, respectivament), la intensitat en innovació, si bé amb crei-

xements inferiors, ha estat superior a Catalunya, amb un increment del 0,7% anual acumu-

latiu; en canvi, per al conjunt d’Espanya ha caigut la intensitat a un ritme del 0,2% anual acu-

mulatiu. Aquestes evolucions han anat acompanyades d’un increment lleugerament més

intens de la productivitat generada pel “sector empreses” a Catalunya que en el conjunt

d’Espanya (del 3,9% anual acumulatiu i el 3,7%, respectivament).

Catalunya té, per tant, en els anys 2002-2005 una evolució i una posició relativa millors (res-

pecte a aquestes tres variables) en el “sector empreses” que el conjunt de l’economia espan-

yola. La situació canvia, però, quan es compara Catalunya amb les CA de Madrid, el País

Basc i Navarra.
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La intensitat en R+D de les empreses a Catalunya s’ha mantingut clarament per sota de la

intensitat duta a terme per les empreses a Madrid, el País Basc i Navarra, on ha estat en ter-

mes mitjans dels anys 2002-2005 el 22,4%, el 35,5% i el 18,1% superior, respectivament. La

intensitat de les despeses en innovació també ha estat clarament superior per a les empre-

ses a Madrid i al País Basc (el 28,9% i el 21,1% superior, respectivament) que a Catalunya.

A Navarra, en canvi, en termes mitjans, la intensitat d’aquestes despeses és el 19,8% infe-

rior que en el territori català.

S’observa, així, que a les CA de Madrid i el País Basc, on la intensitat en R+D i en innova-

ció és superior, tenen també uns nivells de productivitat de les empreses allí ubicades el

12,7% i el 7% superiors que les del territori català. Mentre que a Navarra, on la major inten-

sitat en R+D és compensada per una menor intensitat en innovació respecte de Catalunya,

s’hi genera una productivitat pràcticament igual que la que s’observa en termes mitjans per

a les empreses a Catalunya (només el 0,5% superior).

Des d’una perspectiva temporal, en el decurs dels anys 2002-2005, la dinàmica de les

empreses al País Basc i a Navarra, pel que fa a la intensitat en R+D i la innovació, ha

estat més positiva que a Catalunya. En el cas del País Basc, això ha anat acompanyat
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Gràfic 37. Posició relativa del “sector empreses” de Madrid, el País Basc, Navarra i del

conjunt d’Espanya respecte de Catalunya en intensitat en R+D, intensitat en innova-

ció i productivitat. Mitjanes dels anys 2002-2005

Catalunya = 100.

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’INE.



d’un lleuger increment en la distància de la productivitat generada per les empreses del

territori basc. En el cas de Navarra, on la millora relativa respecte de Catalunya tant de la

intensitat en R+D com de la innovació és més accentuada (si bé manté un esforç en inno-

vació inferior), les diferències de productivitat, pràcticament inexistents, s’han mantingut

inalterades.

En canvi, l’evolució respecte de Madrid mostra com la reducció de la distància que la sepa-

ra tant en intensitat en R+D com en innovació ha anat acompanyada d’una reducció més

clara de la distància en termes de productivitat.

En les seccions següents es fa una descripció més detallada d’aquestes evolucions.
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Gràfic 38. Posició relativa del “sector empreses” de Madrid, el País Basc, Navarra i del

conjunt d’Espanya respecte de Catalunya en intensitat en R+D, intensitat en innova-

ció i productivitat. 2002-2005

Catalunya = 100.

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’INE.



6.2.1. L’R+D DEL CONJUNT DEL SECTOR EMPRESES (2002-2005)

Distribució de les despeses d’R+D

La despesa interna en R+D del “sector empreses” a Catalunya ha passat d’1.106,5 milions

d’euros a 1.454,8 milions d’euros, amb un increment del 31,5%, i ha reduït el seu pes res-

pecte del conjunt d’Espanya; tot i així, Catalunya du a terme l’any 2005 el 26,5% de tota la

despesa en R+D del territori espanyol, i es manté com la segona CA en ordre d’importància.

En el conjunt d’Espanya, la despesa interna en R+D de les empreses ha experimentat del

2002 al 2005 un major creixement, del 39,7%. Les CA del País Basc (tercera en ordre d’im-

portància) i de Navarra (cinquena en ordre d’importància), així com la resta de CA, experi-

menten, en aquest anys, creixements en la despesa interna d’R+D superiors a la mitjana

espanyola (del 46,7%, el 88,5% i el 58,6%, respectivament), i per tant guanyen pes respecte

de la distribució territorial de l’R+D. De totes maneres, el canvi més significatiu és el que expe-

rimenta el conjunt de la resta de CA, que guanya 3,4 punts percentuals fins assolir el 28,16%
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Gràfic 39. Despeses internes en R+D. Espanya, 2002-2005

Unitats: milions d’euros.

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’INE.



del total l’any 2005, mentre que el País Basc i Navarra augmenten poc el seu pes relatiu.

La contrapartida d’aquest increment del pes relatiu en despesa interna d’R+D del País Basc

i Navarra, i més intensament del conjunt de la resta de CA, és la caiguda dels pesos de les

CA de Madrid i de Catalunya. En el cas de Madrid, de dur a terme el 33,6% de tota la des-

pesa en R+D l’any 2002 passa a significar el 30,5% del total el 2005, com a conseqüència,

com en el cas de Catalunya, d’un creixement de la despesa en R+D, del 27%, inferior a la

mitjana espanyola. Tot i així, Madrid segueix sent la CA on es concentra un major pes d’a-

quest tipus de despesa.

La intensitat en R+D

La intensitat en despeses internes en R+D del “sector empreses” a Catalunya es manté per

sobre de la mitjana espanyola al llarg dels anys 2002-2005, i se situa en l’1,16% (en relació

amb el valor afegit brut a preus bàsics del mateix sector empreses) l’any 2005. En aquests

mateixos anys la intensitat ha crescut el 8,4%, amb una dinàmica menys acusada que l’ob-

servada en el conjunt de l’economia espanyola, on la intensitat augmenta el 13,7%.
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Gràfic 40. Distribució de les despeses internes en R+D. Espanya, 2002-2005

Unitats: percentatges respecte del total d’Espanya.

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’INE.



Catalunya ha passat de ser la tercera CA en ordre d’importància en intensitat d’R+D a la

quarta posició. En aquest sentit, cal destacar els creixements en intensitat de despeses en

R+D de Navarra i del País Basc, del 57,3% i el 20,7%, respectivament; mentre que la CA de

Madrid ha experimentat un creixement menor, del 4,4%. Per tant, a Catalunya, el “sector

empreses”, si bé manté una intensitat en R+D el 36% per sobre de la mitjana espanyola, se

situa per sota de les tres CA amb major intensitat en R+D (el País Basc, Madrid i Navarra),

ja que les intensitats en R+D d’aquestes CA estan entre el 28% i el 40% per sobre de la

intensitat de les empreses del territori català.

6.2.2. L’R+D DE LES EMPRESES PER GRANS SECTORS D’ACTIVITAT (2002-2005)

Distribució de les despeses d’R+D

Catalunya, l’any 2005, concentra la major part de les despeses internes en R+D, el 67,4%,

en empreses de la indústria, mentre que la resta, el 31,5%, es concentra en empreses de

serveis. Cal destacar, també, l’escàs pes, per sota del 0,5%, que tenen les despeses inter-

nes en R+D en les empreses del sector de la construcció.
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Gràfic 41. Esforç en R+D del “sector empreses”. Espanya, 2002-2005

Unitats: percentatges de despesa interna en R+D respecte del VAB a preus bàsics.

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’INE.



Navarra mostra una concentració de la despesa interna en R+D en les empreses industrials

encara més accentuada que Catalunya, amb un pes del 76,4%, mentre que les empreses

de serveis n’acumulen el 21,7% restant; de nou, el pes de les despeses internes en R+D del

sector de la construcció hi és molt reduït.

En canvi, tant al País Basc com a Madrid, el pes de les despeses internes en R+D de les

empreses dels sectors de serveis supera el pes de les despeses en R+D de les empreses

de la indústria.

A Catalunya, el creixement del 31,5% de les despeses en R+D del “sector empreses” en el

decurs dels anys 2002-2005 ha estat molt més intens en les empreses de serveis, amb un

increment del 113,8%, i un guany de pes relatiu de 12,1 punts percentuals; mentre que en
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Gràfic 42. Distribució de les despeses internes en R+D per grans sectors d’activitat

econòmica respecte del total de cada CA. Espanya, 2002-2005

Unitats: percentatges respecte del total de cada CA.

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’INE.



el sector industrial les despeses en R+D tenen un creixement molt més modest, del 10,6%,

que li han fet perdre 12,7 punts percentuals en el pes relatiu. El creixement d’aquestes des-

peses en els sectors de la construcció i l’agricultura, si bé és elevat en termes percentuals,

ha deixat pràcticament inalterada la seva participació en el conjunt de les despeses en R+D,

del 0,5% i el 0,4%, respectivament.

Des d’una perspectiva territorial, la pèrdua de pes relatiu respecte del conjunt d’Espanya,

entre els anys 2002-2005, de les despeses d’R+D del “sector empreses” de Catalunya té lloc

principalment en les empreses del sector industrial; tot i així, Catalunya és la CA d’Espanya

que destina un major volum de recursos a l’R+D en el sector industrial.
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Gràfic 43. Distribució de les despeses internes en R+D per grans sectors d’activitat

econòmica respecte del total d’Espanya. Espanya, 2002-2005

Unitats: percentatges respecte del total d’Espanya.

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’INE.

Nota: en el sector de l’agricultura, les empreses de la resta de CA d’Espanya han mantingut el seu pes

pràcticament inalterat entre el 2002 i el 2005, en el 77,6%.



De fet, Catalunya assoleix, com ja s’ha vist, el 26,5% de l’R+D del “sector empreses” a

Espanya pel lideratge respecte d’Espanya d’aquestes despeses en el sector industrial, amb

un pes l’any 2005 del 32,4%, i en menor mesura pel lideratge en l’agricultura, amb un pes

del 15,3%, que s’ha reduït respecte de l’any 2002 com a conseqüència del baix creixement,

de l’1,6%, de les despeses en R+D de les empreses d’aquest sector ubicades a Catalunya. 

En els sectors dels serveis, les empreses ubicades a Catalunya duen a terme l’any 2005 el

20% de la despesa en R+D d’Espanya, i milloren significativament el seu pes relatiu. La CA

de Madrid es mostra com la comunitat líder en les despeses en R+D del sector dels serveis,

i acumula l’any 2005 el 36,1% del total, amb una pèrdua del seu pes relatiu.

En el sector de la construcció, el pes de les despeses en R+D de les empreses ubicades a

Catalunya respecte de la despesa en R+D d’Espanya és només del 5,6%, i són les empre-

ses ubicades a la CA de Madrid les que més recursos destinen a l’R+D del territori espan-

yol, en què acumulen el 48,5% del total malgrat la pèrdua de pes relatiu que experimenten

en el decurs dels anys 2002-2005.

La intensitat en R+D

Catalunya ocupa, l’any 2005, la quarta posició, per darrere de Madrid, el País Basc i

Navarra, en esforç en R+D del “sector empreses”. Aquesta posició es reprodueix tant al

sector dels serveis com en la construcció. En el cas del sector industrial, on hem vist que

Catalunya lidera el volum en termes absoluts de la despesa en R+D, la intensitat en R+D

de les empreses de la CA de Madrid és significativament més elevada que la del territori

català, mentre que les empreses ubicades a Navarra també aconsegueixen situar-se just

per sobre de Catalunya en termes d’intensitat. En aquest sector, les empreses del territori

català ocupen la tercera posició. En el sector de l’agricultura, les empreses ubicades a

Catalunya ocupen l’any 2005 el tercer lloc en esforç en R+D, per darrere de les CA de

Madrid i Navarra.

Tot i així, Catalunya té una major intensitat en R+D que la mitjana d’Espanya, fet que s’ex-

plica, principalment, per l’esforç diferencial que fan les empreses industrials catalanes, amb

una intensitat del 2,89%, mentre que a Espanya és del 2,16%. En els sectors dels serveis i

l’agricultura, les empreses del territori català, amb un esforç del 0,61% i del 0,36%, respec-

tivament, se situen just per sobre de la mitjana d’esforç en R+D d’Espanya en aquests sec-

tors, del 0,59% i el 0,23%, respectivament. Mentre que en la construcció, amb un esforç del

0,04%, les empreses ubicades a Catalunya estan per sota de la mitjana espanyola, amb un

esforç del 0,12%.

Les CA de Madrid i Navarra superen, en el primer cas de forma destacada, l’esforç en R+D
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en tots els sectors d’activitat. Mentre que el País Basc només se situa per sota de Catalunya

en termes d’esforç en les activitats industrials.

Com hem vist, el creixement de la intensitat en R+D de les empreses ubicades a Catalunya

en els anys 2002-2005, del 8,4%, ha estat inferior que el del conjunt d’Espanya, i que el de

les CA del País Basc i Navarra, si bé ha estat superior al de les empreses ubicades a la CA

de Madrid. Aquest menor dinamisme té lloc tant en les empreses dels sectors de la indús-

tria, amb un creixement del 0,1%, com de la construcció i de l’agricultura, amb augments del

56,6% i del 156,5%, respectivament.

En el cas de les empreses del sector serveis, el creixement de la intensitat en R+D, del

76,7%, supera no només el creixement mig observat a Espanya, sinó també aquell que duen

a terme les empreses de les CA de Madrid, el País Basc i Navarra.
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Gràfic 44. Esforç en R+D per grans sectors d’activitat econòmica. Espanya, 2002-2005

Unitats: percentatges de despesa interna en R+D respecte del VAB a preus bàsics.

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’INE.



6.2.3. L’R+D DEL SECTOR EMPRESES DESAGREGAT PER BRANQUES D’ACTIVITAT (2002-2005)

En l’epígraf 6.1 s’ha posat de manifest que l’any 2005 els països que conformen la UE-15

duen a terme un esforç en R+D en el “sector empreses”, de l’1,76%, que supera aproxima-

dament en el 52,4% l’esforç fet per les empreses del “sector empreses” a Catalunya.

També s’ha posat de manifest que, l’any 2005, les empreses ubicades en les CA del País

Basc, Navarra i Madrid duen a terme uns esforços mitjans en R+D clarament superiors als de

les empreses ubicades a Catalunya, i més propers, per tant, a l’esforç mitjà de les empreses

de la UE-15, que és el 10,1%, el 12,8% i el 19,8% superior al d’aquestes tres CA, respectiva-

ment. Paral·lelament, l’esforç mitjà en R+D de les empreses del conjunt d’Espanya, del 0,85%

l’any 2005, està encara més allunyat d’aquell que duen a terme les empreses de la UE-15,

que dobla pràcticament l’esforç mitjà del “sector empreses” de l’economia espanyola.

En aquest epígraf es fa una descripció per branques d’activitat de l’evolució en els anys 2002

a 2005 de l’esforç mitjà en R+D de les CA de Catalunya, Madrid, el País Basc i Navarra, així

com de la mitjana d’Espanya. I una anàlisi comparativa per a l’any 2005 d’aquests espais

territorials amb Catalunya.

Catalunya du a terme un major esforç en R+D, per sobre de l’1,76%, en les vuit branques

industrials de contingut tecnològic alt i mitjà alt,60 i en dues activitats industrials de baix con-

tingut tecnològic: Tèxtils, vestits, pells i cuir (CNAE 17 a 19), i Mobles i altres activitats de

fabricació, i reciclatge (CNAE 36-37).

La mitjana d’esforç en R+D en els anys 2002 a 2005 a Catalunya és:

• Superior al 10% en Màquines d’oficina, càlcul i ordinadors (CNAE 30), i Equips electrò-

nics (CNAE 32).

• Entre el 5% i el 10% en Química (CNAE 24), i Instruments òptics i rellotgeria (CNAE 33).

• Entre l’1,7% i el 5% en Vehicles de motor (CNAE 34), Maquinària elèctrica (CNAE 31),

Altre material de transport (CNAE 35), Maquinària i equips mecànics (CNAE 29), Tèxtils,

vestits, pells i cuir (CNAE 17 a 19), i Mobles i altres activitats de fabricació, i reciclatge

(CNAE 36-37).

• Inferior a l’1,4% en les tres branques industrials de mitjà baix contingut tecnològic; en

dues de les quatre branques de baix contingut tecnològic, Alimentació, begudes i tabac

(CNAE 15-16), i Fusta, paper, impressió, i edició (CNAE 20-22); en les activitats
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empreses de mitjà alt contingut tecnològic, i la farmacèutica en les empreses d’alt contingut tecnològic.



Extractives, Coc, refinament de petroli i combustible nuclear, i Producció i distribució d’e-

lectricitat gas i aigua (CNAE 10-14, 23 i 40-41); en les quatre agrupacions de serveis;

en l’agricultura, i en la construcció.

Cal, de totes maneres, fer una precisió en aquest punt. Les activitats de serveis només s’han

pogut desagregar en quatre agrupacions; això fa que la intensitat mitjana de cada una d’a-

questes quatre agrupacions sigui representativa d’un agregat més ampli de branques pro-

ductives que en el cas de les activitats industrials. Això és especialment accentuat en el cas

de les activitats d’Immobiliàries, de Lloguer de màquines, Informàtiques, d’R+D i de Serveis

a les empreses (CNAE 70, 71, 72, 73 i 74), i del Comerç, reparació de vehicles, i Hostaleria

i restauració (CNAE 50-55), que concentren a Espanya el 20% i el 23% de tota l’activitat del

“sector empreses”. Per tant, és possible que en alguna de les branques de serveis que inte-

gren aquestes agrupacions l’esforç mitjà en R+D sigui més elevat. És evident que, per la

seva pròpia activitat, aquest és el cas de la branca de Serveis en R+D (CNAE 73).

Les deu branques o grups d’activitat amb un esforç en R+D superior a l’1,76% generen l’any

2005 el 12,5% del VAB del “sector empreses” a Catalunya, pes que s’ha reduït des del

14,9% de l’any 2002 en el decurs d’aquests anys.

Les branques d’activitat amb una major intensitat en R+D a Catalunya han tingut entre el

2002 i el 2005 creixements de l’activitat econòmica significativament per sota del creixement

mitjà de tota l’activitat del “sector empreses” de Catalunya, excepte en el cas de la branca

d’Instruments òptics i rellotgeria (CNAE 33), amb un creixement pràcticament igual a la mit-

jana. De fet, cinc d’aquestes deu branques d’activitat experimenten una caiguda en termes

absoluts del valor nominal de la seva activitat: Màquines d’oficina, càlcul i ordinadors (CNAE

30), Equips electrònics (CNAE 32), Altre material de transport (CNAE 35), Vehicles de motor

(CNAE 34), i Tèxtils, vestits, pells i cuir (CNAE 17 a 19).

Entre l’any 2002 i el 2005, en dinou de les vint-i-dues branques o grups d’activitat ha cres-

cut la intensitat en R+D a Catalunya.

Destaquen dotze branques amb increments per sobre del 10% anual acumulatiu: dues de

les quatre activitats industrials d’alt contingut tecnològic (Màquines d’oficina, càlcul i ordina-

dors [CNAE 30], i Instruments òptics i rellotgeria [CNAE 33]), tres de les quatre activitats

industrials de baix contingut tecnològic (Tèxtils, vestits, pells i cuir [CNAE 17 a 19], Mobles i

altres activitats de fabricació, i reciclatge [CNAE 36-37], i Alimentació, begudes i tabac

[CNAE 15-16]), una de mitjà alt contingut tecnològic (Altre material de transport [CNAE 35]),

els quatre grups de serveis, l’agricultura, i la construcció.

Mentre que en les activitats industrials d’Equips electrònics (CNAE 32), Química (CNAE 24),
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Maquinària elèctrica (CNAE 31), Maquinària i equips mecànics (CNAE 29), Productes mine-

rals no metàl·lics (CNAE 26), Productes metal·lúrgics bàsics i Manufactures metàl·liques

(CNAE 27 i 28), i Alimentació, begudes i tabac (CNAE 15-16), el creixement ha estat menor,

entre l’1 i el 10% anual acumulatiu.

Paral·lelament, es redueix l’esforç en R+D de tres branques o grups d’activitat: Vehicles de

motor (CNAE 34), Cautxú i plàstic (CNAE 25), i Extractives, Coc, refinament de petroli i com-

bustible nuclear, i Producció i distribució d’electricitat, gas i aigua (CNAE 10-14, 23 i 40-41).

De totes maneres, aquestes variacions mantenen vint-i-una de les vint-i-dues activitats a

Catalunya en la mateixa franja d’intensitat en R+D en què es trobaven l’any 2002 (per sobre

del 10%, entre el 5% i el 10%, entre l’1,7% i el 5%, i per sota de l’1,7%). Cal destacar la millo-

ra de la posició relativa de la branca d’Altre material de transport (CNAE 35), i la caiguda de

la branca de Vehicles de motor (CNAE 34).

Catalunya, l’any 2005, té una intensitat en R+D destacada, en relació amb Espanya i les CA

de Madrid, el País Basc i Navarra, en nou de les vint-i-dues branques o grups d’activitat.

En quatre d’aquestes nou branques ocupa la primera posició en termes d’esforç en R+D:

Màquines d’oficina, càlcul i ordinadors (CNAE 30), Tèxtils, vestits, pells i cuir (CNAE 17 a

19), Comerç, reparació de vehicles, Hostaleria i restauració (CNAE 50-55), i Vehicles de

motor (CNAE 34).

En cinc d’aquestes nou branques ocupa la segona posició en termes esforç en R+D: Mobles

i altres activitats de fabricació, i reciclatge (CNAE 36-37), Alimentació, begudes i tabac

(CNAE 15-16), Fusta, paper, impressió, i edició (CNAE 20-22), Instruments òptics i rellotge-

ria (CNAE 33), i Química (CNAE 24).

En sis d’aquestes nou branques o grups d’activitat Catalunya ha mantingut la mateixa posi-

ció relativa en termes d’esforç en R+D entre els anys 2002 i 2005. Mentre que en Mobles i

altres activitats de fabricació, i reciclatge (CNAE 36-37) ha millorat la seva posició relativa

des del tercer lloc, darrere del País Basc i Navarra, fins al segon lloc, en Fusta, paper,

impressió, i edició (CNAE 20-22) ha passat de tenir una intensitat en R+D per sota

d’Espanya, Madrid i Navarra a situar-se en segon lloc per darrere de Navarra; i en Comerç,

reparació de vehicles, Hostaleria i restauració (CNAE 50-55), ha passat d’estar per sota

d’Espanya, la CA de Madrid i el País Basc a ocupar la primera posició en intensitat en R+D.

L’any 2005 aquestes nou branques d’activitat tenen una intensitat mitjana en R+D a

Catalunya que és el 42,1% superior a la intensitat mitjana en R+D d’aquestes mateixes bran-

ques a Espanya; el 17,6% superior a la intensitat mitjana en R+D a la CA de Madrid; el
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64,7% superior a l’esforç mitjà en R+D en el País Basc, i el 17,6% superior a la intensitat

mitjana d’aquestes branques a Navarra.

Paral·lelament, l’any 2005, Catalunya mostra un intensitat en R+D relativament baixa en deu

branques o grups d’activitat: Altre material de transport (CNAE 35); Maquinària i equips

mecànics (CNAE 29); Activitats immobiliàries, Lloguer de màquines, Activitats informàtiques,

Activitats d’R+D i Serveis a les empreses (CNAE 70, 71, 72, 73 i 74), si bé en aquest cas

per sobre de la mitjana d’Espanya; Activitats de transport i emmagatzematge i

Comunicacions (CNAE 60, 61, 62, 63 i 64), si bé en aquest cas per sobre de Navarra;

Extractives, Coc, refinament de petroli i combustible nuclear, i Producció i distribució d’elec-

tricitat, gas i aigua (CNAE 10-14, 23 i 40-41), també per sobre de Navarra; Construcció

(CNAE 45); Maquinària elèctrica (CNAE 31); Cautxú i plàstic (CNAE 25), en aquest cas

també per sobre de Navarra; Productes minerals no metàl·lics (CNAE 26), també amb una

intensitat mitjana en R+D per sobre d’Espanya; i Productes metal·lúrgics bàsics i

Manufactures metàl·liques (CNAE 27 i 28), en aquest cas per sobre de la CA de Madrid.

En set d’aquestes deu branques o grups d’activitat, Catalunya ha mantingut la mateixa posi-

ció relativa en termes d’esforç en R+D entre els anys 2002 i 2005. Mentre que en tres

–Maquinària elèctrica (CNAE 31), Cautxú i plàstic (CNAE 25) i Productes minerals no

metàl·lics (CNAE 26)– ha empitjorat la seva posició relativa, i només en el cas de les

Activitats immobiliàries, Lloguer de màquines, Activitats informàtiques, Activitats d’R+D i

Serveis a les empreses (CNAE 70, 71, 72, 73 i 74) el creixement de la intensitat en R+D ha

fet que passés d’estar per sota la mitjana d’Espanya a situar-se per sobre, si bé encara per

darrere de les CA de Madrid, el País Basc i Navarra.

L’any 2005 aquestes deu branques d’activitat tenen una intensitat mitjana en R+D a

Catalunya que és el 16,6% inferior a la intensitat mitjana en R+D d’aquestes mateixes bran-

ques a Espanya; el 55,5% inferior que la intensitat mitjana en R+D d’aquestes activitats a la

CA de Madrid; el 56,1% inferior a l’esforç mitjà en R+D d’aquestes activitats al País Basc, i

el 48,1% inferior a la intensitat mitjana d’aquestes branques a Navarra.

Per tant, en termes generals, el “sector empreses” a Catalunya manté, l’any 2005, una bona

posició relativa en esforç en R+D en tres de les quatre branques industrials d’alt contingut tec-

nològic; en una de les quatre branques industrials de contingut tecnològic mitjà alt; en les qua-

tre branques industrials de baix contingut tecnològic, i en l’agrupació de serveis del Comerç,

reparació de vehicles, Hostaleria i restauració (CNAE 50-55). Tanmateix, manté un esforç en

R+D relativament baix en tres de les quatre branques industrials de mitjà alt contingut tecnolò-

gic; en les tres branques industrials de mitjà baix contingut tecnològic; en el grup d’Extractives,

Coc, refinament de petroli i combustible nuclear, i Producció i distribució d’electricitat, gas i

aigua (CNAE 10-14, 23 i 40-41); en la construcció, i en dos dels quatre grups de serveis.
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Gràfic 45. Esforç en R+D per branques d’activitat econòmica. Catalunya, 2002-2005

Unitats: percentatges de despesa interna en R+D respecte del VAB a preus bàsics.

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’INE.

Nota: en la branca de Màquines d’oficina, càlcul i ordinadors (CNAE 30), l’esforç en R+D l’any 2002 és

del 78,5%, i del 105,5% el 2005, i recull principalment l’activitat d’un centre de recerca.
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Gràfic 46. Distribució del VAB per branques d’activitat econòmica. Catalunya, 2002-2005

Unitats: percentatges respecte del total de la CA.

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’INE.



Catalunya respecte d’Espanya

Espanya, al llarg dels anys 2002-2005, du a terme els nivells d’esforç en R+D més elevats,

per sobre de l’1,76%, en les vuit branques d’activitats industrials de contingut tecnològic alt

i mitjà alt. En tres d’aquestes branques –Màquines d’oficina, càlcul i ordinadors (CNAE 30),

Equips electrònics (CNAE 32) i Altre material de transport (CNAE 35)–, la intensitat és supe-

rior al 10%; en dues –Química (CNAE 24) i Instruments òptics i rellotgeria (CNAE 33)–, la

intensitat es manté entre el 5% i el 10%; mentre que en les tres restants –Maquinària elèc-

trica (CNAE 31), Maquinària i equips mecànics (CNAE 29) i Vehicles de motor (CNAE 34),

la intensitat es manté entre el 3% i el 5%.

Aquestes activitats concentren en els anys 2002-2005 una part relativament reduïda de la

producció del “sector empreses”, el 6,4% del VAB a preus bàsics. I han reduït, si bé molt lleu-

gerament, el seu pes en el decurs d’aquests anys.

La resta de les catorze branques o grups d’activitat mantenen intensitats en R+D, al llarg d’a-

quests anys, inferiors a l’1,76%. Són les set branques d’activitat industrial de contingut tec-

nològic mitjà baix i baix; el grup d’activitats Extractives, Coc, refinament de petroli i combus-

tible nuclear, i Producció i distribució d’electricitat, gas i aigua (CNAE 10-14, 23 i 40-41); els

quatre grups d’activitats de serveis; la construcció, i l’agricultura.

Entre l’any 2002 i el 2005, en disset de les vint-i-dues branques o grups d’activitat

d’Espanya ha tingut lloc un creixement de l’esforç en R+D. Destaquen, amb increments per

sobre del 10% anual acumulatiu, les set activitats industrials de contingut tecnològic mitjà

baix i baix, l’agricultura i la construcció. Mentre que en les activitats industrials d’alt i mitjà

alt contingut tecnològic i en els serveis el creixement ha estat menor, entre el 5% i el 10%

anual acumulatiu.

Paral·lelament, es redueix l’esforç en R+D de cinc grups o branques d’activitat: Màquines

d’oficina, càlcul i ordinadors (CNAE 30), Equips electrònics (CNAE 32), Vehicles de motor

(CNAE 34), Activitats de transport i emmagatzematge, i Comunicacions (CNAE 60, 61, 62,

63 i 64), Extractives, Coc, refinament de petroli i combustible nuclear, i Producció i distribu-

ció d’electricitat, gas i aigua (CNAE 10-14, 23 i 40-41).

De totes maneres, aquests increments deixen pràcticament inalterat l’ordre dels sectors pel

que fa al seu esforç en R+D, i cada un es manté en la mateixa franja d’intensitat que el 2002

(per sobre del 10%, entre el 5% i el 10%, entre l’1,7% i el 5%, i per sota de l’1,7%).
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Gràfic 47. Esforç en R+D per branques d’activitat econòmica. Espanya, 2002-2005

Unitats: percentatges de despesa interna en R+D respecte del VAB a preus bàsics.

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’INE.

Nota: en la branca de Màquines d’oficina, càlcul i ordinadors (CNAE 30), l’esforç en R+D l’any 2002 és

del 24,0%, i del 22,1% el 2005.
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Gràfic 48. Distribució del VAB per branques d’activitat econòmica. Espanya, 2002-2005

Unitats: percentatges respecte del total.

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’INE.



L’esforç en R+D del “sector empreses” a Catalunya l’any 2005 és, en termes mitjans, el

35,8% superior que a Espanya. En el requadre següent es classifiquen, per a l’any 2005, les

vint-i-dues branques d’activitat de l’estudi en funció de les intensitats relatives en R+D que

duen a terme Espanya i Catalunya, i segons el pes relatiu de l’activitat de cada una de les

branques o grups d’activitat en la producció del “sector privat” en la CA respectiva, agrupant-

les en les vuit situacions diferents en què es poden trobar.

Catalunya té una intensitat en R+D més elevada que Espanya en dotze de les vint-i-dues

branques d’activitat del conjunt de l’economia (nou d’industrials, dues de serveis i l’agricul-

tura). Mentre que, en catorze de les vint-i-dues branques d’activitat, Catalunya hi genera un

percentatge més elevat de producció:

• La intensitat del “sector empreses” a Catalunya es reduiria de l’1,16% a l’1,09% si cada

una de les vint-i-dues branques d’activitat allí ubicades tingués el nivell d’intensitat en

R+D de la mateixa branca d’activitat dut a terme per les empreses ubicades a Espanya,

i si es mantingués la mateixa distribució productiva existent a Catalunya.

• La intensitat del “sector empreses” en el territori català es reduiria de l’1,16% al 0,88%

si l’activitat productiva allí ubicada es distribuís com ho està a Espanya, i si es mantin-

guessin les mateixes intensitats en R+D de cada una de les vint-i-dues branques d’ac-

tivitat de Catalunya. 

Per tant, en termes generals, el diferencial d’intensitat en R+D a favor de Catalunya s’expli-

caria més per l’especialització productiva del seu “sector empreses” en aquelles branques

de majors intensitats en R+D que no pas per la intensitat d’aquelles branques en què

Catalunya fa un major esforç relatiu en R+D.

L’estructura productiva del “sector empreses” del conjunt d’Espanya es diferencia de la de

Catalunya principalment pel menor pes de les activitats industrials, tant les d’alt i mitjà alt

contingut tecnològic com les de baix i mitjà baix contingut tecnològic, que es compensa amb

el major pes de les activitats de la construcció i, en menor mesura, de l’agricultura.

Així, Catalunya té una intensitat en R+D més elevada que la mitjana d’Espanya principal-

ment com a conseqüència de l’aportació de tres branques o grups d’activitat: Química

(CNAE 24), Tèxtils, vestits, pells i cuir (CNAE 17 a 19) i Vehicles de motor (CNAE 34). En

totes, Catalunya hi fa un major esforç en R+D i hi genera una proporció més elevada de pro-

ducció que Espanya. La major aportació a la intensitat mitjana en R+D que el conjunt d’a-

questes tres branques fan a Catalunya s’explica de manera significativa pel major pes rela-

tiu d’aquestes activitats a Catalunya que pel major esforç relatiu en R+D.

Aquestes activitats compensen la major aportació a la intensitat en R+D a Espanya que a
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Requadre 27. Intensitats relatives en R+D a Espanya i Catalunya

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’INE.

Nota: en cada un dels requadres, les branques o sectors d’activitat estan ordenats en funció del diferen-

cial d’aportació de la branca d’activitat a la intensitat mitjana en R+D entre Catalunya i Espanya. Els

requadres ombrejats identifiquen branques d’activitat que fan una aportació més elevada a la intensitat

mitjana d’R+D d’Espanya que a la intensitat mitjana d’R+D de Catalunya.



Catalunya de la branca d’activitat Altre material de transport (CNAE 35), amb un esforç en

R+D més elevat a Espanya que a Catalunya, i on Espanya genera també una proporció més

elevada de la seva activitat que Catalunya. La major aportació a la intensitat mitjana d’a-

questa branca a Espanya s’explica significativament pel major esforç relatiu en R+D, més

que pel major pes relatiu de l’activitat.

En la resta de les divuit branques o grups d’activitat els diferencials d’aportacions a la mitja-

na d’esforç en R+D entre Catalunya i Espanya són poc significatius, i cada un d’aquests ex-

plica menys del 10% de la diferència total d’intensitat entre Catalunya i Espanya.

Catalunya respecte de la CA de Madrid

La CA de Madrid du a terme un esforç en R+D més elevat que l’1,76% en les vuit branques

industrials de contingut tecnològic alt i mitjà alt, i en dues activitats més, Extractives, Coc,

refinament de petroli i combustible nuclear, i Producció i distribució d’electricitat, gas i aigua

(CNAE 10-14, 23 i 40-41), i Activitats immobiliàries, Lloguer de màquines, Activitats informà-

tiques, Activitats d’R+D i Serveis a les empreses (CNAE 70, 71, 72, 73 i 74).

La mitjana d’esforç en R+D en els anys 2002 a 2005 a la CA de Madrid és:

• Superior al 10% en Altre material de transport (CNAE 35), Equips electrònics (CNAE 32)

i Química (CNAE 24).

• Entre el 5% i el 10% en Màquines d’oficina, càlcul i ordinadors (CNAE 30).

• Entre l’1,7% i el 5% en Instruments òptics i rellotgeria (CNAE 33), Maquinària elèctrica

(CNAE 31), Maquinària i equips mecànics (CNAE 29), Vehicles de motor (CNAE 34),

Extractives, Coc, refinament de petroli i combustible nuclear, i Producció i distribució d’e-

lectricitat, gas i aigua (CNAE 10-14, 23 i 40-41), i Activitats immobiliàries, Lloguer de

màquines, Activitats informàtiques, Activitats d’R+D i Serveis a les empreses (CNAE 70,

71, 72, 73 i 74).

• Inferior a l’1,4% en les set branques industrials de mitjà baix i baix contingut tecnològic,

tres de les quatre agrupacions de serveis, agricultura i construcció.

Les deu branques o grups d’activitat amb un esforç en R+D superior a l’1,76% generen l’any

2005 el 33,1% del VAB del “sector empreses” de la CA de Madrid, pes que s’ha reduït des

del 34,6% de l’any 2002 en el decurs d’aquests anys. De totes maneres, aquest percentat-

ge és del 7,1% si no tenim en compte el valor generat per les Activitats immobiliàries, Lloguer

de màquines, Activitats informàtiques, Activitats d’R+D i Serveis a les empreses (CNAE 70,

71, 72, 73 i 74), amb un pes lleugerament inferior al que tenien l’any 2002, del 8,3%.

Per tant, les branques d’activitat amb una major intensitat en R+D a la CA de Madrid han tin-
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gut entre el 2002 i el 2005, cada una i en conjunt, creixements de l’activitat econòmica per

sota, si bé propers, al creixement mitjà de tota l’activitat del “sector empreses” de la CA de

Madrid.

Entre l’any 2002 i el 2005, en setze de les vint-i-dues branques o grups d’activitat de la CA

de Madrid ha crescut la intensitat en R+D.

Destaquen onze branques amb increments per sobre del 10% anual acumulatiu: Química

(CNAE 24), Màquines d’oficina, càlcul i ordinadors (CNAE 30), Maquinària elèctrica (CNAE

31), Vehicles de motor (CNAE 34), Cautxú i plàstic (CNAE 25), Productes metal·lúrgics

bàsics i Manufactures metàl·liques (CNAE 27 i 28), Tèxtils, vestits, pells i cuir (CNAE 17 a

19), Alimentació, begudes i tabac (CNAE 15-16), Intermediació financera (CNAE 65-67),

agricultura i construcció.

Tanmateix, en cinc branques d’activitat el creixement ha estat entre l’1% i el 10% anual acu-

mulatiu: Instruments òptics i rellotgeria (CNAE 33), Altre material de transport (CNAE 35),

Mobles i altres activitats de fabricació, i reciclatge (CNAE 36-37), Activitats immobiliàries,

Lloguer de màquines, Activitats informàtiques, Activitats d’R+D i Serveis a les empreses

(CNAE 70, 71, 72, 73 i 74), i Extractives, Coc, refinament de petroli i combustible nuclear, i

Producció i distribució d’electricitat, gas i aigua (CNAE 10-14, 23 i 40-41). 

Paral·lelament, es redueix l’esforç en R+D de sis branques o grups d’activitat: Equips elec-

trònics (CNAE 32), Maquinària i equips mecànics (CNAE 29), Productes minerals no

metàl·lics (CNAE 26), Fusta, paper, impressió, i edició (CNAE 20-22), Activitats de transport

i emmagatzematge i Comunicacions (CNAE 60, 61, 62, 63 i 64), i Comerç, reparació de vehi-

cles, Hostaleria i restauració (CNAE 50-55).

Aquestes variacions mantenen vint de les vint-i-dues branques d’activitat de la CA en la

mateixa franja d’intensitat en R+D en què es trobaven l’any 2002 (per sobre del 10%, entre

el 5% i el 10%, entre l’1,7% i el 5%, i per sota de l’1,7%). Destaca la millora de la posició

relativa de les branques de Vehicles de motor (CNAE 34), i Màquines d’oficina, càlcul i ordi-

nadors (CNAE 30).

La CA de Madrid, l’any 2005, té una intensitat en R+D rellevant, en relació amb Espanya i

les CA de Catalunya, el País Basc i Navarra, en dotze de les vint-i-dues branques o grups

d’activitat.

En deu d’aquestes dotze branques ocupa la primera posició en termes d’esforç en R+D:

Altre material de transport (CNAE 35), Equips electrònics (CNAE 32), Vehicles de motor

(CNAE 34), Extractives, Coc, refinament de petroli i combustible nuclear, i Producció i distri-
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bució d’electricitat, gas i aigua (CNAE 10-14, 23 i 40-41), Cautxú i plàstic (CNAE 25),

Productes minerals no metàl·lics (CNAE 26), Activitats de transport i emmagatzematge i

Comunicacions (CNAE 60, 61, 62, 63 i 64), Intermediació financera (CNAE 65-67),

Agricultura (CNAE 01, 02 i 05) i Construcció (CNAE 45).

En dues d’aquestes dotze branques ocupa la segona posició en termes d’esforç en R+D:

Vehicles de motor (CNAE 34), i Activitats immobiliàries, Lloguer de màquines, Activitats infor-

màtiques, Activitats d’R+D i Serveis a les empreses (CNAE 70, 71, 72, 73 i 74).

L’esforç en R+D del “sector empreses” a la CA de Madrid, l’any 2005, és en termes mitjans

el 28,3% superior que a Catalunya. 

En el requadre 28 es classifiquen, per a l’any 2005, les vint-i-dues branques d’activitat de

l’estudi en funció de les intensitats relatives en R+D que duen a terme en les CA de Madrid

i Catalunya, i segons el pes relatiu de l’activitat de cada una de les branques o grups d’acti-

vitat en la producció del “sector privat” en la CA respectiva, agrupades en les vuit situacions

diferents en què es poden trobar.

La CA de Madrid té una intensitat en R+D més elevada que Catalunya en tretze de les vint-

i-dues branques d’activitat del conjunt de l’economia (vuit d’industrials, tres de serveis, cons-

trucció i agricultura). Mentre que només en set de les vint-i-dues branques d’activitat hi gene-

ra un percentatge més elevat de producció:

• La intensitat del “sector empreses” a Catalunya augmentaria de l’1,16% a l’1,85% si

cada una de les vint-i-dues branques d’activitat allí ubicades tingués el nivell d’intensitat

en R+D de la mateixa branca d’activitat dut a terme per les empreses ubicades a la CA

de Madrid, i si es mantingués la mateixa distribució productiva existent a Catalunya.

• La intensitat del “sector empreses” en el territori català es reduiria de l’1,16% al 0,88%

si l’activitat productiva allí ubicada es distribuís com ho està en la CA de Madrid, i si es

mantinguessin les mateixes intensitats en R+D de cada una de les vint-i-dues branques

d’activitat de Catalunya.

Per tant, en termes generals, el menor esforç en R+D del “sector empreses” a Catalunya res-

pon als diferencials d’intensitat d’aquelles branques en què Madrid fa un major esforç rela-

tiu en R+D. Mentre que Catalunya té, en termes generals, una especialització productiva del

“sector empreses” amb un major pes de les branques de major intensitat en R+D.

L’estructura productiva del “sector empreses” de Madrid es diferencia de la de Catalunya

principalment pel menor pes de les activitats industrials, tant les d’alt i mitjà alt contingut tec-

nològic com les de baix i mitjà baix contingut tecnològic, que es compensa amb el major pes
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Gràfic 49. Esforç en R+D per branques d’activitat econòmica. Madrid, 2002-2005

Unitats: percentatges de despesa interna en R+D respecte del VAB a preus bàsics.

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’INE.

Nota: en la branca d’Altre material de transport (CNAE 35), l’esforç en R+D l’any 2002 és del 32,79%, i

del 42,18% el 2005.
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Gràfic 50. Distribució del VAB per branques d’activitat econòmica. Madrid, 2002-2005

Unitats: percentatges respecte del total de la CA.

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’INE.



de les Activitats immobiliàries, Lloguer de màquines, Activitats informàtiques, Activitats

d’R+D i Serveis a les empreses (CNAE 70, 71, 72, 73 i 74), les Activitats de transport i

emmagatzematge i Comunicacions (CNAE 60, 61, 62, 63 i 64), i la Intermediació financera

(CNAE 65-67).

Així, en nou activitats, la CA de Madrid hi fa un esforç en R+D significativament superior

(més del 40%) al que les mateixes activitats fan a Catalunya. Ordenades en funció d’aquest

diferencial, aquestes activitats són:

Extractives, Coc, refinament de petroli i combustible nuclear, i Producció i distribució d’elec-

tricitat, gas i aigua (CNAE 10-14, 23 i 40-41), Altre material de transport (CNAE 35),

Construcció (CNAE 45), Activitats de transport i emmagatzematge i Comunicacions (CNAE

60, 61, 62, 63 i 64), Intermediació financera (CNAE 65-67), Química (CNAE 24), Equips elec-

trònics (CNAE 32), Cautxú i plàstic (CNAE 25), Activitats immobiliàries, Lloguer de màqui-

nes, Activitats informàtiques, Activitats d’R+D i Serveis a les empreses (CNAE 70, 71, 72, 73

i 74).

Sis d’aquestes nou activitats són les principals “responsables” del diferencial d’intensitat mit-

jana en R+D entre la CA de Madrid i Catalunya l’any 2005:

• En quatre activitats –Activitats de transport i emmagatzematge i Comunicacions (CNAE

60, 61, 62, 63 i 64), Altre material de transport (CNAE 35), Activitats immobiliàries,

Lloguer de màquines, Activitats informàtiques, Activitats d’R+D i Serveis a les empreses

(CNAE 70, 71, 72, 73 i 74), i Intermediació financera (CNAE 65-67)–, perquè, a més del

diferencial d’intensitat, la CA de Madrid hi genera un percentatge de la seva producció

significativament més elevat (més del 20%) que Catalunya.

• En el grup d’Extractives, Coc, refinament de petroli i combustible nuclear, i Producció i

distribució d’electricitat, gas i aigua (CNAE 10-14, 23 i 40-41), perquè malgrat que

Catalunya hi té un percentatge més elevat de la seva producció, el diferencial d’intensi-

tat en R+D és molt elevat.

• En el cas de la Construcció (CNAE 45), perquè tot i generar un percentatge similar de

la producció del “sector empreses” en les dues CA, Madrid hi fa un esforç en R+D sig-

nificativament més elevat.

El comportament d’aquestes sis activitats compensa la major intensitat relativa en R+D de

les nou branques en què Catalunya du a terme una major intensitat en R+D que la CA de

Madrid; ordenades de major a menor diferencial d’intensitat en R+D, són:

• Màquines d’oficina, càlcul i ordinadors (CNAE 30), Mobles i altres activitats de fabrica-

ció, i reciclatge (CNAE 36-37), Fusta, paper, impressió, i edició (CNAE 20-22), Comerç,
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Requadre 28. Intensitats relatives en R+D a les CA de Madrid i Catalunya

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’INE.

Nota: en cada un dels requadres, les branques o sectors d’activitat estan ordenats en funció del diferen-

cial d’aportació de la branca d’activitat a la intensitat mitjana en R+D de cada una de les dues CA. Els

requadres ombrejats identifiquen branques d’activitat que fan una aportació més elevada a la intensitat

mitjana d’R+D de la CA de Madrid que a la intensitat mitjana d’R+D de Catalunya.



reparació de vehicles, Hostaleria i restauració (CNAE 50-55), Tèxtils, vestits, pells i cuir

(CNAE 17 a 19), Instruments òptics i rellotgeria (CNAE 33), Productes metal·lúrgics

bàsics i Manufactures metàl·liques (CNAE 27 i 28), Alimentació, begudes i tabac (CNAE

15-16), Vehicles de motor (CNAE 34), i Maquinària i equips mecànics (CNAE 29).

D’aquestes nou activitats, només en sis Catalunya fa un esforç significativament superior

(més del 40%) al que les mateixes activitats fan a la CA de Madrid, si bé cap d’aquestes

aporta a la intensitat mitjana en R+D de Catalunya tant com ho fan a Madrid cada una de

les sis activitats principals “responsables” del diferencial de les intensitats mitjanes en R+D

entre Madrid i Catalunya l’any 2005:

• En quatre casos –Tèxtils, vestits, pells i cuir (CNAE 17 a 19), Mobles i altres activitats

de fabricació, i reciclatge (CNAE 36-37), Instruments òptics i rellotgeria (CNAE 33), i

Màquines d’oficina, càlcul i ordinadors (CNAE 30)–, perquè són activitats que tenen un

pes reduït en el conjunt de la producció del “sector empreses”, i per tant els diferencials

d’intensitat que puguin generar pesen poc en la intensitat mitjana en R+D de cada una

de les CA.

• En dos casos –Comerç, reparació de vehicles, Hostaleria i restauració (CNAE 50-55), i

Fusta, paper, impressió, i edició (CNAE 20-22)–, perquè les dues CA generen un per-

centatge relativament similar (diferencial inferior al 10%) de la producció del “sector

empreses”.

Finalment, cal destacar el comportament de sis branques d’activitat: Química (CNAE 24),

Maquinària i equips mecànics (CNAE 29), Maquinària elèctrica (CNAE 31), Cautxú i plàstic

(CNAE 25), Productes minerals no metàl·lics (CNAE 26), i Agricultura (CNAE 01, 02 i 05).

Tot i que aquestes activitats tenen un pes relatiu en termes de producció significativament

més gran (per sobre del 80%) a Catalunya que a la CA de Madrid, és en aquesta darrera CA

on la intensitat en R+D és superior. El major pes relatiu d’aquestes activitats fa que aportin

més a la intensitat mitjana d’R+D del “sector empreses” de Catalunya que a la CA de Madrid,

i ajuden a explicar, de manera més accentuada en el cas de la Química (CNAE 24), el guany

que tindria Catalunya en la seva intensitat mitjana d’R+D amb les intensitats en R+D de la

CA de Madrid. 

Per tant, la CA de Madrid té una millor posició relativa (major intensitat en R+D i un pes supe-

rior de la producció) en una indústria de mitjà alt contingut tecnològic –Altre material de

transport (CNAE 35)–, en el grup d’Extractives, Coc, refinament de petroli i combustible

nuclear, i Producció i distribució d’electricitat, gas i aigua (CNAE 10-14, 23 i 40-41), en tres

dels quatre grups de serveis –Activitats de transport i emmagatzematge i Comunicacions

(CNAE 60, 61, 62, 63 i 64), Intermediació financera (CNAE 65-67), i Activitats d’R+D i

Serveis a les empreses (CNAE 70, 71, 72, 73 i 74)–, i en la Construcció (CNAE 45).
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Els diferencials d’intensitat en R+D i en el pes de la producció d’aquestes activitats són sig-

nificativament superiors en les sis activitats en què Catalunya té una millor posició relativa

respecte de la CA de Madrid: en les quatre indústries de baix contingut tecnològic, en dues

de les quatre indústries d’alt contingut tecnològic –Instruments òptics i rellotgeria (CNAE 33),

i Màquines d’oficina, càlcul i ordinadors (CNAE 30)–, i en el grup de Comerç, reparació de

vehicles, Hostaleria i restauració (CNAE 50-55).

D’altra banda, la CA de Madrid, en les dues restants indústries d’alt contingut tecnològic

–Química (CNAE 24) i Equips electrònics (CNAE 32)–, de manera més acusada, i en les

dues restants indústries de mitjà alt contingut tecnològic –Maquinària i equips mecànics

(CNAE 29) i Maquinària elèctrica (CNAE 31)– hi té unes intensitats en R+D significativament

més elevades que Catalunya, tot i que Catalunya hi genera uns percentatges de la produc-

ció del “sector empreses” significativament més elevats.

La combinació d’aquests dos elements explica, d’una banda, que Catalunya tindria una

major intensitat mitjana en R+D si les branques allí ubicades duguessin a terme les matei-

xes intensitats en R+D que en la CA de Madrid, i, de l’altra, que l’esforç mitjà del “sector

empreses” de Catalunya seria més baix si tingués l’estructura productiva de la CA de Madrid.

Finalment, en les tres indústries de mitjà baix contingut tecnològic i en l’agricultura, tant la

CA de Madrid com Catalunya hi fan uns esforços en R+D similars, i per tant aquestes acti-

vitats fan aportacions semblants en les intensitats mitjanes en R+D de les dues CA.

Catalunya respecte del País Basc

El País Basc du a terme un esforç en R+D més elevat que l’1,76% en les vuit branques indus-

trials de contingut tecnològic alt i mitjà alt, i en dues activitats més: Mobles i altres activitats

de fabricació, i reciclatge (CNAE 36-37), i Activitats immobiliàries, Lloguer de màquines,

Activitats informàtiques, Activitats d’R+D i Serveis a les empreses (CNAE 70, 71, 72, 73 i 74).

La mitjana d’esforç en R+D en els anys 2002 a 2005 al País Basc és:

• Superior al 10% en Instruments òptics i rellotgeria (CNAE 33).

• Entre el 5% i el 10% en Equips electrònics (CNAE 32), Altre material de transport (CNAE

35) i Maquinària elèctrica (CNAE 31).

• Entre l’1,7% i el 5% en Maquinària i equips mecànics (CNAE 29), Activitats immobilià-

ries, Lloguer de màquines, Activitats informàtiques, Activitats d’R+D i Serveis a les

empreses (CNAE 70, 71, 72, 73 i 74), Màquines d’oficina, càlcul i ordinadors (CNAE 30),

Química (CNAE 24), Mobles i altres activitats de fabricació, i reciclatge (CNAE 36-37), i

Vehicles de motor (CNAE 34).
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• Inferior a l’1,4% en les tres branques industrials de mitjà baix contingut tecnològic, en tres

de les quatre branques de baix contingut tecnològic, en Extractives, Coc, refinament de

petroli i combustible nuclear, i Producció i distribució d’electricitat, gas i aigua (CNAE 10-

14, 23 i 40-41), en tres de les quatre agrupacions de serveis, l’agricultura i la construcció.

Les deu branques o grups d’activitat amb un esforç en R+D superior a l’1,76% generen l’any

2005 el 29,1% del VAB del “sector empreses” del País Basc, pes que s’ha mantingut pràcti-

cament inalterat des de l’any 2002. De totes maneres, aquest percentatge és de l’11,9% si

no tenim en compte el valor generat per les Activitats immobiliàries, Lloguer de màquines,

Activitats informàtiques, Activitats d’R+D i Serveis a les empreses (CNAE 70, 71, 72, 73 i 74),

amb un pes inferior al que tenien l’any 2002, del 13,0%.

Per tant, les branques d’activitat amb una major intensitat en R+D al País Basc si bé en el

seu conjunt han tingut, entre el 2002 i el 2005, un creixement de l’activitat econòmica molt

similar al creixement mitjà de tota l’activitat del “sector empreses” d’aquesta CA, aquest crei-

xement no s’ha distribuït de forma homogènia entre aquestes activitats. Així, agrupades

segons el creixement de l’activitat econòmica, són:

• Màquines d’oficina, càlcul i ordinadors (CNAE 30), Vehicles de motor (CNAE 34), i

Activitats immobiliàries, Lloguer de màquines, Activitats informàtiques, Activitats d’R+D

i Serveis a les empreses (CNAE 70, 71, 72, 73 i 74). Han tingut increments de l’activitat

econòmica significativament per sobre del creixement mitjà de tota l’activitat del “sector

empreses” d’aquesta CA.

• Instruments òptics i rellotgeria (CNAE 33), Química (CNAE 24), Maquinària elèctrica

(CNAE 31), Maquinària i equips mecànics (CNAE 29), i Mobles i altres activitats de fabri-

cació, i reciclatge (CNAE 36-37). Han tingut creixements de l’activitat econòmica per

sota del creixement mitjà de tota l’activitat del “sector empreses” d’aquesta CA.

• Equips electrònics (CNAE 32), i Altre material de transport (CNAE 35). En aquestes acti-

vitats, en canvi, la producció ha caigut en termes absoluts.

Entre l’any 2002 i el 2005, en dotze de les vint-i-dues branques o grups d’activitat del País

Basc ha crescut la intensitat en R+D.

Destaquen nou branques amb increments per sobre del 10% anual acumulatiu: Màquines

d’oficina, càlcul i ordinadors (CNAE 30), Productes metal·lúrgics bàsics i Manufactures

metàl·liques (CNAE 27 i 28), Cautxú i plàstic (CNAE 25), Productes minerals no metàl·lics

(CNAE 26), Activitats immobiliàries, Lloguer de màquines, Activitats informàtiques, Activitats

d’R+D i Serveis a les empreses (CNAE 70, 71, 72, 73 i 74), Activitats de transport i emma-

gatzematge i Comunicacions (CNAE 60, 61, 62, 63 i 64), Comerç, reparació de vehicles,

Hostaleria i restauració (CNAE 50-55), agricultura i construcció.
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Mentre que, en tres branques d’activitat, el creixement ha estat entre l’1% i el 10% anual

acumulatiu: Química (CNAE 24), Maquinària elèctrica (CNAE 31) i Maquinària i equips

mecànics (CNAE 29).

Paral·lelament, es redueix l’esforç en R+D de deu branques o grups d’activitat: Instruments

òptics i rellotgeria (CNAE 33), Equips electrònics (CNAE 32), Altre material de transport

(CNAE 35), Vehicles de motor (CNAE 34), Mobles i altres activitats de fabricació, i reciclat-

ge (CNAE 36-37), Tèxtils, vestits, pells i cuir (CNAE 17 a 19), Alimentació, begudes i tabac

(CNAE 15-16), Fusta, paper, impressió, i edició (CNAE 20-22), Intermediació financera

(CNAE 65-67), i Extractives, Coc, refinament de petroli i combustible nuclear, i Producció i

distribució d’electricitat, gas i aigua (CNAE 10-14, 23 i 40-41).

Aquestes variacions mantenen vint de les vint-i-dues branques d’activitat de la CA en la

mateixa franja d’intensitat en R+D en què es trobaven l’any 2002 (per sobre del 10%, entre

el 5% i el 10%, entre l’1,7% i el 5%, i per sota de l’1,7%). Destaca la millora de la posició

relativa de la branca de Màquines d’oficina, càlcul i ordinadors (CNAE 30), i la caiguda de

Mobles i altres activitats de fabricació, i reciclatge (CNAE 36-37).

El País Basc, l’any 2005, té una intensitat en R+D rellevant, en relació amb Espanya i les

CA de Catalunya, Madrid i Navarra, en set de les vint-i-dues branques o grups d’activitat.

En dues d’aquestes set branques ocupa la primera posició en termes d’esforç en R+D:

Instruments òptics i rellotgeria (CNAE 33), i Activitats immobiliàries, Lloguer de màquines,

Activitats informàtiques, Activitats d’R+D i Serveis a les empreses (CNAE 70, 71, 72, 73 i 74).

En cinc d’aquestes set branques ocupa la segona posició en termes d’esforç en R+D:

Maquinària elèctrica (CNAE 31), Maquinària i equips mecànics (CNAE 29), Productes

metal·lúrgics bàsics i Manufactures metàl·liques (CNAE 27 i 28), Productes minerals no

metàl·lics (CNAE 26), i Comerç, reparació de vehicles, Hostaleria i restauració (CNAE 50-

55).

L’esforç en R+D del “sector empreses” al País Basc l’any 2005 és, en termes mitjans, el

41,7% superior que a Catalunya.

En el requadre 29 es classifiquen, per a l’any 2005, les vint-i-dues branques d’activitat de

l’estudi en funció de les intensitats relatives en R+D que duen a terme les CA del País Basc

i Catalunya, i segons el pes relatiu de l’activitat de cada una de les branques o grups d’acti-

vitat en la producció del “sector privat” en la CA respectiva, agrupades en les vuit situacions

diferents en què es poden trobar.
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Gràfic 51. Esforç en R+D per branques d’activitat econòmica. País Basc, 2002-2005

Unitats: percentatges de despesa interna en R+D respecte del VAB a preus bàsics.

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’INE.
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Gràfic 52. Distribució del VAB per branques d’activitat econòmica. País Basc, 2002-2005

Unitats: percentatges respecte del total de la CA.

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’INE.



El País Basc té una intensitat en R+D més elevada que Catalunya en onze de les vint-i-dues

branques d’activitat del conjunt de l’economia (vuit d’industrials, dues de serveis i la cons-

trucció). Mentre que, en nou de les vint-i-dues branques d’activitat, hi genera un percentat-

ge més elevat de producció:

• La intensitat del “sector empreses” a Catalunya augmentaria de l’1,16% a l’1,63% si

cada una de les vint-i-dues branques d’activitat allí ubicades tingués el nivell d’intensitat

en R+D de la mateixa branca d’activitat dut a terme per les empreses ubicades al País

Basc, i si es mantingués la mateixa distribució productiva existent a Catalunya.

• La intensitat del “sector empreses” en el territori català es reduiria de l’1,16% a l’1,00%

si l’activitat productiva allí ubicada es distribuís com ho està en el País Basc, i si es man-

tinguessin les mateixes intensitats en R+D de cada una de les vint-i-dues branques d’ac-

tivitat de Catalunya.

Per tant, en termes generals, el menor esforç en R+D del “sector empreses” a Catalunya res-

pon als diferencials d’intensitat d’aquelles branques en què el País Basc fa un major esforç

relatiu en R+D. Mentre que l’especialització productiva del “sector empreses” a Catalunya

aporta pocs avantatges en termes d’intensitat en R+D.

L’estructura productiva del “sector empreses” del País Basc es diferencia de la de Catalunya

principalment pel major pes de les activitats industrials de baix i mitjà baix contingut tecno-

lògic, i les Extractives, Coc, refinament de petroli i combustible nuclear, i Producció i distri-

bució d’electricitat, gas i aigua (CNAE 10-14, 23 i 40-41), que es compensa amb el menor

pes de les Activitats immobiliàries, Lloguer de màquines, Activitats informàtiques, Activitats

d’R+D i Serveis a les empreses (CNAE 70, 71, 72, 73 i 74), i el Comerç, reparació de vehi-

cles (CNAE 50-52).

Així, en set activitats, el País Basc hi fa un esforç en R+D significativament superior (més

del 40%) al que les mateixes activitats fan a Catalunya. Ordenades en funció d’aquest dife-

rencial, aquestes activitats són:

Activitats immobiliàries, Lloguer de màquines, Activitats informàtiques, Activitats d’R+D i

Serveis a les empreses (CNAE 70, 71, 72, 73 i 74), Extractives, Coc, refinament de petroli i

combustible nuclear, i Producció i distribució d’electricitat, gas i aigua (CNAE 10-14, 23 i 40-

41), Productes metal·lúrgics bàsics i Manufactures metàl·liques (CNAE 27 i 28), Instruments

òptics i rellotgeria (CNAE 33), Maquinària i equips mecànics (CNAE 29), Altre material de

transport (CNAE 35) i Maquinària elèctrica (CNAE 31).

Cinc d’aquestes set activitats són les principals “responsables” del diferencial d’intensitat

mitjana en R+D entre el País Basc i Catalunya l’any 2005:
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• En quatre activitats –Productes metal·lúrgics bàsics i Manufactures metàl·liques (CNAE

27 i 28), Maquinària i equips mecànics (CNAE 29), Altre material de transport (CNAE

35), i Maquinària elèctrica (CNAE 31)–, perquè a més del diferencial d’intensitat, el País

Basc hi genera un percentatge de la seva producció significativament més elevat (més

del 20%) que Catalunya. 

• En el grup d’Activitats immobiliàries, Lloguer de màquines, Activitats informàtiques,

Activitats d’R+D i Serveis a les empreses (CNAE 70, 71, 72, 73 i 74), perquè malgrat

que Catalunya hi té un percentatge més elevat de la seva producció, el diferencial d’in-

tensitat en R+D en favor del País Basc és molt elevat.

El comportament d’aquestes cinc activitats compensa la major intensitat relativa en R+D d’a-

quelles onze branques en què Catalunya du a terme una major intensitat en R+D que el País

Basc; ordenades de major a menor diferencial en intensitat en R+D, són:

• Màquines d’oficina, càlcul i ordinadors (CNAE 30), Agricultura (CNAE 01, 02 i 05),

Alimentació, begudes i tabac (CNAE 15-16), Intermediació financera (CNAE 65-67),

Fusta, paper, impressió, i edició (CNAE 20-22), Tèxtils, vestits, pells i cuir (CNAE 17 a

19), Vehicles de motor (CNAE 34), Química (CNAE 24), Equips electrònics (CNAE 32),

Mobles i altres activitats de fabricació, i reciclatge (CNAE 36-37), Comerç, reparació de

vehicles, i Hostaleria i restauració (CNAE 50-55).

D’aquestes onze activitats, només en cinc Catalunya hi fa un esforç significativament supe-

rior (més del 40%) al que les mateixes activitats fan al País Basc, i cada una d’aquestes

aporta a la intensitat mitjana en R+D de Catalunya tant com ho fan al País Basc quatre de

les cinc activitats principals “responsables” del diferencial de les intensitats mitjanes en R+D

entre el País Basc i Catalunya l’any 2005:

• En quatre casos –Màquines d’oficina, càlcul i ordinadors (CNAE 30), Alimentació, begu-

des i tabac (CNAE 15-16), Tèxtils, vestits, pells i cuir (CNAE 17 a 19) i Química (CNAE

24)–, perquè a més del diferencial d’intensitat, Catalunya hi genera un percentatge de

la seva producció significativament més elevat (més del 20%) que el País Basc.

• En un cas –Vehicles de motor (CNAE 34)–, perquè malgrat que el País Basc hi té un

percentatge més elevat de la seva producció, el diferencial d’intensitat en R+D en favor

de Catalunya és molt elevat.

El diferencial d’intensitat en R+D en favor del País Basc es genera principalment en la bran-

ca d’Activitats immobiliàries, Lloguer de màquines, Activitats informàtiques, Activitats d’R+D

i Serveis a les empreses (CNAE 70, 71, 72, 73 i 74), on aquesta CA fa un esforç significati-

vament elevat, que molt probablement recull l’efecte d’una major importància relativa de la

branca de Serveis d’R+D a les empreses (CNAE 73) en aquesta CA. La intensitat mitjana
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Requadre 29. Intensitats relatives en R+D a les CA del País Basc i Catalunya

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’INE.

Nota: en cada un dels requadres, les branques o sectors d’activitat estan ordenats en funció del diferen-

cial d’aportació de la branca d’activitat a la intensitat mitjana en R+D de cada una de les dues CA. Els

requadres ombrejats identifiquen branques d’activitat que fan una aportació més elevada a la intensitat

mitjana d’R+D del País Basc que a la intensitat mitjana d’R+D de Catalunya.



en R+D del “sector empreses” sense aquest grup d’activitats s’equipara entre Catalunya i el

País Basc, i l’any 2005 és de l’1,10% i l’1,01%, respectivament.

El País Basc té una millor posició relativa (major intensitat en R+D i un pes superior de la

producció) respecte de Catalunya en tres de les quatre indústries de contingut tecnològic

mitjà alt –totes menys la branca de Vehicles de motor (CNAE 34), on, tot i que hi genera una

proporció més alta de la producció, Catalunya hi té una intensitat en R+D significativament

més alta–, i en dues de les tres indústries de mitjà baix contingut tecnològic, en la branca de

Productes metal·lúrgics bàsics i Manufactures metàl·liques (CNAE 27 i 28) i en la branca de

Cautxú i plàstic (CNAE 25), si bé en aquest darrer cas el diferencial d’intensitat en R+D en

favor del País Basc és petit.

Catalunya equipara l’aportació que fan aquestes activitats a l’esforç mitjà en R+D del País

Basc amb la millor posició relativa de tres de les quatre indústries d’alt contingut tecnològic

–totes menys la branca d’Instruments òptics i rellotgeria (CNAE 33), on el País Basc té una

intensitat significativament més alta–, i en les indústries de baix contingut tecnològic, espe-

cialment en les branques d’Alimentació, begudes i tabac (CNAE 15-16), Tèxtils, vestits, pells

i cuir (CNAE 17 a 19), i en Fusta, paper, impressió, i edició (CNAE 20-22).

Finalment, les branques o grups d’activitat d’Extractives, Coc, refinament de petroli i com-

bustible nuclear, i Producció i distribució d’electricitat, gas i aigua (CNAE 10-14, 23 i 40-41),

Mobles i altres activitats de fabricació, i reciclatge (CNAE 36-37), Productes minerals no

metàl·lics (CNAE 26), Construcció (CNAE 45), Activitats de transport i emmagatzematge i

Comunicacions (CNAE 60, 61, 62, 63 i 64), Intermediació financera (CNAE 65-67), Comerç,

reparació de vehicles, Hostaleria i restauració (CNAE 50-55), i Agricultura (CNAE 01, 02 i

05), tenen nivells d’intensitats en R+D i pesos relatius de la producció relativament similars

en cada una de les dues CA, i per tant aporten poc al diferencial d’intensitat en R+D.

La combinació d’aquests elements permet explicar que la major intensitat mitjana en R+D

que tindria Catalunya, si les branques allí ubicades duguessin a terme les mateixes intensi-

tats en R+D que en el País Basc, seria en bona part conseqüència de la major intensitat en

R+D de les Activitats informàtiques, Activitats d’R+D i Serveis a les empreses (CNAE 70, 71,

72, 73 i 74), i que l’esforç mitjà del “sector empreses” de Catalunya no variaria gaire si tin-

gués l’estructura productiva del País Basc.

Catalunya respecte de Navarra

Navarra du a terme un esforç en R+D més elevat que l’1,76% en set de les vuit branques

industrials de contingut tecnològic alt i mitjà alt, en tres de les quatre activitats de baix con-

tingut tecnològic –en totes menys en Fusta, paper, impressió, i edició (CNAE 20-22)–, i en
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les Activitats immobiliàries, Lloguer de màquines, Activitats informàtiques, Activitats d’R+D i

Serveis a les empreses (CNAE 70, 71, 72, 73 i 74).

La mitjana d’esforç en R+D en els anys 2002 a 2005 a Navarra és:

• Superior al 10% en Altre material de transport (CNAE 35) i Maquinària elèctrica (CNAE

31).

• Entre el 5% i el 10% en Equips electrònics (CNAE 32) i Maquinària i equips mecànics

(CNAE 29).

• Entre l’1,7% i el 5% en Química (CNAE 24), Instruments òptics i rellotgeria (CNAE 33),

Mobles i altres activitats de fabricació, i reciclatge (CNAE 36-37), Vehicles de motor

(CNAE 34), Tèxtils, vestits, pells i cuir (CNAE 17 a 19), Activitats immobiliàries, Lloguer

de màquines, Activitats informàtiques, Activitats d’R+D i Serveis a les empreses (CNAE

70, 71, 72, 73 i 74), i Alimentació, begudes i tabac (CNAE 15-16).

• Inferior a l’1,4% en les tres branques industrials de mitjà baix contingut tecnològic, en

una de les quatre branques de baix contingut tecnològic, en Extractives, Coc, refinament

de petroli i combustible nuclear, i Producció i distribució d’electricitat gas i aigua (CNAE

10-14, 23 i 40-41), en tres de les quatre agrupacions de serveis, en l’agricultura i en la

construcció.

Les onze branques o grups d’activitat amb un esforç en R+D superior a l’1,76% generen

l’any 2005 el 36,1% del VAB del “sector empreses” de Navarra, pes que s’ha mantingut pràc-

ticament inalterat des de l’any 2002. Aquest percentatge és del 21,4% si no tenim en comp-

te el valor generat per les Activitats immobiliàries, Lloguer de màquines, Activitats informàti-

ques, Activitats d’R+D i Serveis a les empreses (CNAE 70, 71, 72, 73 i 74), amb un pes infe-

rior al que tenien l’any 2002, del 23,3%.

Les branques d’activitat amb una major intensitat en R+D a Navarra, si bé en el seu conjunt

han tingut, entre el 2002 i el 2005, un creixement de l’activitat econòmica molt similar al crei-

xement mitjà de tota l’activitat del “sector empreses” d’aquesta CA, aquest creixement no

s’ha distribuït de manera homogènia entre aquestes activitats. Així, agrupades segons el

creixement de l’activitat econòmica, són:

• Altre material de transport (CNAE 35), Maquinària elèctrica (CNAE 31), Maquinària i

equips mecànics (CNAE 29), Alimentació, begudes i tabac (CNAE 15-16), i Activitats

immobiliàries, Lloguer de màquines, Activitats informàtiques, Activitats d’R+D i Serveis

a les empreses (CNAE 70, 71, 72, 73 i 74). Han tingut increments de l’activitat econò-

mica propers o significativament per sobre del creixement mitjà de tota l’activitat del

“sector empreses” d’aquesta CA.

• Instruments òptics i rellotgeria (CNAE 33), i Mobles i altres activitats de fabricació, i reci-
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clatge (CNAE 36-37). Han tingut creixements de l’activitat econòmica per sota de l’aug-

ment mitjà de tota l’activitat del “sector empreses” d’aquesta CA.

• Equips electrònics (CNAE 32), Química (CNAE 24), Vehicles de motor (CNAE 34), i

Tèxtils, vestits, pells i cuir (CNAE 17 a 19). En aquestes activitats, en canvi, la produc-

ció ha caigut en termes absoluts.

Entre l’any 2002 i el 2005, en setze de les dinou branques o grups d’activitat de Navarra ha

crescut la intensitat en R+D.

Destaquen tretze branques amb increments per sobre del 10% anual acumulatiu: Altre mate-

rial de transport (CNAE 35), Química (CNAE 24), Maquinària elèctrica (CNAE 31),

Maquinària i equips mecànics (CNAE 29), Productes metal·lúrgics bàsics i Manufactures

metàl·liques (CNAE 27 i 28), Productes minerals no metàl·lics (CNAE 26), Cautxú i plàstic

(CNAE 25), Mobles i altres activitats de fabricació, i reciclatge (CNAE 36-37), Tèxtils, vestits,

pells i cuir (CNAE 17 a 19), Alimentació, begudes i tabac (CNAE 15-16), Comerç, reparació

de vehicles, Hostaleria i restauració (CNAE 50-55), agricultura i construcció.

Tanmateix, en tres branques d’activitat el creixement ha estat entre l’1% i el 10% anual acu-

mulatiu: Vehicles de motor (CNAE 34), Fusta, paper, impressió, i edició (CNAE 20-22), i

Activitats immobiliàries, Lloguer de màquines, Activitats informàtiques, Activitats d’R+D i

Serveis a les empreses (CNAE 70, 71, 72, 73 i 74).

Paral·lelament, es redueix l’esforç en R+D de tres branques o grups d’activitat: Equips elec-

trònics (CNAE 32), Activitats de transport i emmagatzematge i Comunicacions (CNAE 60,

61, 62, 63 i 64), i Extractives, Coc, refinament de petroli i combustible nuclear, i Producció i

distribució d’electricitat, gas i aigua (CNAE 10-14, 23 i 40-41).

Aquestes variacions mantenen quinze de les vint-i-dues branques d’activitat de la CA en la

mateixa franja d’intensitat en R+D en què es trobaven l’any 2002 (per sobre del 10%, entre

el 5% i el 10%, entre l’1,7% i el 5%, i per sota de l’1,7%). Destaca la millora de la posició

relativa de les branques d’Altre material de transport (CNAE 35), Química (CNAE 24),

Tèxtils, vestits, pells i cuir (CNAE 17 a 19), Alimentació, begudes i tabac (CNAE 15-16),

Productes metal·lúrgics bàsics i Manufactures metàl·liques (CNAE 27 i 28), i Activitats immo-

biliàries, Lloguer de màquines, Activitats informàtiques, Activitats d’R+D i Serveis a les

empreses (CNAE 70, 71, 72, 73 i 74), i la caiguda d’Equips electrònics (CNAE 32),

Extractives, Coc, refinament de petroli i combustible nuclear, i Producció i distribució d’elec-

tricitat, gas i aigua (CNAE 10-14, 23, i 40-41).

Navarra, l’any 2005, té una intensitat en R+D rellevant, en relació amb Espanya i les CA de

Catalunya, Madrid i el País Basc, en deu de les vint-i-dues branques o grups d’activitat.
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Gràfic 53. Esforç en R+D per branques d’activitat econòmica. Navarra, 2002-2005

Unitats: percentatges de despesa interna en R+D respecte del VAB a preus bàsics.

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’INE.

Nota: quant a l’esforç en R+D de les branques CNAE 32, 33, 17-19 i 65-67, només es dóna la dada per

al 2005. La branca CNAE 30 no du a terme despesa interna en R+D ni l’any 2002 ni el 2005, i la bran-

ca CNAE 35 no fa despesa interna en R+D l’any 2002.



En sis d’aquestes deu branques ocupa la primera posició en termes d’esforç en R+D:

Maquinària elèctrica (CNAE 31), Maquinària i equips mecànics (CNAE 29), Mobles i altres

activitats de fabricació, i reciclatge (CNAE 36-37), Alimentació, begudes i tabac (CNAE 15-

16), Productes metal·lúrgics bàsics i Manufactures metàl·liques (CNAE 27, i 28), i Fusta,

paper, impressió, i edició (CNAE 20-22).

En quatre d’aquestes deu branques ocupa la segona posició en termes d’esforç en R+D:

Altre material de transport (CNAE 35), Tèxtils, vestits, pells i cuir (CNAE 17 a 19), Activitats

immobiliàries, Lloguer de màquines, Activitats informàtiques, Activitats d’R+D i Serveis a les

empreses (CNAE 70, 71, 72, 73 i 74), i Agricultura (CNAE 01, 02, i 05).

L’esforç en R+D del “sector empreses” a Navarra l’any 2005 és, en termes mitjans, el 30,5%

superior que a Catalunya.

En el requadre 30 es classifiquen, per a l’any 2005, les vint-i-dues branques d’activitat de

l’estudi en funció de les intensitats relatives en R+D que duen a terme les CA de Navarra i

Catalunya, i segons el pes relatiu de l’activitat de cada una de les branques o grups d’acti-

vitat en la producció del “sector privat” en la CA respectiva, agrupades en les vuit situacions

diferents en què es poden trobar.

Navarra, l’any 2005, té una intensitat en R+D més elevada que Catalunya en onze de les

vint-i-dues branques d’activitat (vuit d’industrials, una de serveis, construcció i agricultura).

Mentre que, en dotze de les vint-i-dues branques d’activitat, hi genera un percentatge més

elevat de producció:

• La intensitat del “sector empreses” a Catalunya augmentaria de l’1,16% a l’1,41% si

cada una de les vint-i-dues branques d’activitat allí ubicades tingués el nivell d’intensitat

en R+D de la mateixa branca d’activitat dut a terme per les empreses ubicades a

Navarra, i si es mantingués la mateixa distribució productiva existent a Catalunya.

• La intensitat del “sector empreses” en el territori català es reduiria de l’1,16% a l’1,11%

si l’activitat productiva allí ubicada es distribuís com ho està en la CA de Navarra, i si es

mantinguessin les mateixes intensitats en R+D de cada una de les vint-i-dues branques

d’activitat de Catalunya.

Per tant, en termes generals, el menor esforç en R+D del “sector empreses” a Catalunya res-

pon als diferencials d’intensitat d’aquelles branques en què Navarra fa un major esforç rela-

tiu en R+D. Mentre que l’especialització productiva del “sector empreses” a Catalunya apor-

ta pocs avantatges en termes d’intensitat en R+D.

L’estructura productiva del “sector empreses” de Navarra es diferencia de la de Catalunya
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Gràfic 54. Distribució del VAB per branques d’activitat econòmica. Navarra, 2002-2005

Unitats: percentatges respecte del total de la CA.

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’INE.
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Requadre 30. Intensitats relatives en R+D a les CA de Navarra i Catalunya

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’INE.

Nota: en cada un dels requadres, les branques o sectors d’activitat estan ordenats en funció del diferen-

cial d’aportació de la branca d’activitat a la intensitat mitjana en R+D de cada una de les dues CA. Els

requadres ombrejats identifiquen branques d’activitat que fan una aportació més elevada a la intensitat

mitjana d’R+D de Navarra que a la intensitat mitjana d’R+D de Catalunya.



principalment pel major pes de les activitats industrials, tant d’alt i mitjà alt contingut tecno-

lògic com de baix i mitjà baix contingut tecnològic, i de l’Agricultura (CNAE 01-02 i 05), que

es compensa amb el menor pes de les Activitats immobiliàries, Lloguer de màquines,

Activitats informàtiques, Activitats d’R+D i Serveis a les empreses (CNAE 70, 71, 72, 73 i 74),

el Comerç, reparació de vehicles (CNAE 50-52), les Activitats de transport i emmagatzemat-

ge i Comunicacions (CNAE 60, 61, 62, 63 i 64), i la Intermediació financera (CNAE 65-67).

Així, en vuit branques d’activitat, Navarra hi fa un esforç en R+D significativament superior

(més del 40%) al que les mateixes activitats fan a Catalunya. Ordenades en funció d’aquest

diferencial, aquestes activitats són:

Maquinària i equips mecànics (CNAE 29), Maquinària elèctrica (CNAE 31), Productes

metal·lúrgics bàsics i Manufactures metàl·liques (CNAE 27 i 28), Alimentació, begudes i

tabac (CNAE 15-16), Altre material de transport (CNAE 35), Construcció (CNAE 45), Mobles

i altres activitats de fabricació, i reciclatge (CNAE 36-37), i Activitats immobiliàries, Lloguer

de màquines, Activitats informàtiques, Activitats d’R+D i Serveis a les empreses (CNAE 70,

71, 72, 73 i 74).

Quatre d’aquestes vuit activitats són les principals “responsables” del diferencial d’intensitat

mitjana en R+D entre Navarra i Catalunya l’any 2005:

• En les quatre activitats –Maquinària i equips mecànics (CNAE 29), Maquinària elèctrica

(CNAE 31), Productes metal·lúrgics bàsics i Manufactures metàl·liques (CNAE 27 i 28),

Alimentació, begudes i tabac (CNAE 15-16)–, perquè a més del diferencial d’intensitat,

Navarra hi genera un percentatge de la seva producció significativament més elevat

(més del 20%) que Catalunya.

El comportament d’aquestes quatre activitats compensa la major intensitat relativa en R+D

de les onze branques en què Catalunya du a terme una major intensitat en R+D que

Navarra; ordenades de major a menor diferencial en intensitat en R+D, són:

Màquines d’oficina, càlcul i ordinadors (CNAE 30),61 Intermediació financera (CNAE 65-67),

Comerç, reparació de vehicles, Hostaleria i restauració (CNAE 50-55), Vehicles de motor

(CNAE 34), Cautxú i plàstic (CNAE 25), Instruments òptics i rellotgeria (CNAE 33), Activitats

de transport i emmagatzematge i Comunicacions (CNAE 60, 61, 62, 63 i 64), Equips elec-

trònics (CNAE 32), Tèxtils, vestits, pells i cuir (CNAE 17 a 19), Extractives, Coc, refinament

de petroli i combustible nuclear, i Producció i distribució d’electricitat, gas i aigua (CNAE 10-

14, 23, i 40-41), i Química (CNAE 24).
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En vuit d’aquestes onze activitats, Catalunya hi fa un esforç significativament superior (més

del 40%) al que les mateixes activitats fan a Navarra, si bé cap d’aquestes aporta a la inten-

sitat mitjana en R+D de Catalunya tant com ho fan a Navarra quatre de les cinc activitats

principals “responsables” del diferencial de les intensitats mitjanes en R+D entre Navarra i

Catalunya l’any 2005:

• En tres casos –Màquines d’oficina, càlcul i ordinadors (CNAE 30), Instruments òptics i

rellotgeria (CNAE 33), i Equips electrònics (CNAE 32)–, perquè són activitats que tenen

un pes reduït en el conjunt de la producció del “sector empreses”, i per tant els diferen-

cials d’intensitat en R+D que puguin generar pesen poc en la intensitat mitjana en R+D

de cada una de les CA.

• En tres casos més –Intermediació financera (CNAE 65-67), Comerç, reparació de vehi-

cles, Hostaleria i restauració (CNAE 50-55), i Activitats de transport i emmagatzematge

i Comunicacions (CNAE 60, 61, 62, 63 i 64)–, perquè malgrat que Catalunya també hi

genera un percentatge més elevat de la seva producció, els nivells d’intensitat en R+D

hi són relativament baixos, i per tant aporten poc a la intensitat mitjana en R+D de cada

una de les CA.

• En el cas de la branca del Cautxú i plàstic (CNAE 25), perquè malgrat que el diferencial

d’intensitat en R+D a favor de Catalunya és relativament elevat, les dues CA generen

un percentatge relativament similar (diferencial inferior al 10%) de la producció del “sec-

tor empreses”.

6.3. RESUM

La despesa en R+D

Catalunya du a terme l’any 2005 el 26,5% de tota la despesa en R+D del territori espanyol,

i és la segona CA en volum de despesa.

Catalunya, l’any 2005, concentra la major part de les despeses internes en R+D, el

67,4%, en empreses de la indústria, mentre que la resta, el 31,5%, es concentra en

empreses de serveis; i la construcció i l’agricultura concentren cada una menys del 0,6%

d’aquesta despesa.

Navarra mostra una concentració de la despesa interna en R+D similar a la de Catalunya, si

bé amb un pes d’aquesta despesa en les empreses industrials encara més accentuat.

En canvi, tant al País Basc com a Madrid, el pes de les despeses internes en R+D de les

empreses dels sectors de serveis supera el pes de les despeses en R+D de les empreses

de la indústria.
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La despesa en R+D a Catalunya ha augmentat en el decurs dels anys 2002-2005 per sota

del creixement de la mitjana espanyola, del País Basc i de Navarra, i lleugerament per sobre

de la CA de Madrid.

La intensitat en R+D

La intensitat en R+D de Catalunya en relació amb la UE-15

El “sector empreses” a Catalunya, amb un increment de la seva activitat 11,1 punts percen-

tuals superior a la de la UE-15, retalla en els anys 2002-2005 de forma modesta la distància

que el separa respecte a la intensitat en R+D del “sector empreses” de la UE-15.

El fet de no disposar de dades de despesa interna en R+D desagregada per branques d’ac-

tivitat per al conjunt de països de la UE-15 ens obliga a treballar amb les dades de només

vuit països (UE-8) i obtenir la intensitat en R+D agregada de la UE-8. La intensitat en R+D

agregada del “sector empreses” de la UE-8 és, per a l’any 2005, molt pròxima a la del con-

junt de la UE-15.

L’any 2005, el “sector empreses” a Catalunya mostra una intensitat en R+D el 38,1% inferior

que la del conjunt del “sector empreses” de la UE-8.

Les activitats industrials d’alt i mitjà alt contingut tecnològic tenen, en conjunt, una intensitat

el 47% per sota del seu valor mitjà del mateix grup de branques de la UE-8.

En canvi, les indústries de baix i mitjà baix contingut tecnològic tenen, en conjunt, una inten-

sitat en R+D superior en el 8% a la mitjana de la UE-8, principalment per les millors intensi-

tats relatives de la Indústria tèxtil i de la confecció, del cuir i del calçat (CNAE 17-19), les

Indústries manufactureres diverses (CNAE 36-37) i la Indústria de l’alimentació, begudes i

tabac (CNAE 15-16). Mentre que en els serveis la intensitat en R+D a Catalunya se situa el

10,1% per sobre que en el conjunt de serveis de la UE-8, com a conseqüència de la major

intensitat relativa en les activitats Immobiliàries, lloguer de màquines, i serveis empresarials

(CNAE 70-74).

• La intensitat del “sector empreses” a Catalunya s’incrementaria de l’1,16% a l’1,64% si

cada una de les divuit branques d’activitat tingués el nivell d’intensitat mitjà en R+D de

la mateixa branca d’activitat del conjunt dels vuit països de la UE-8.

Per tant, els diferencials d’intensitat en R+D en aquelles branques en què Catalunya, en rela-

ció amb la UE-8, hi fa un menor esforç relatiu, és la raó principal per la qual Catalunya té una

intensitat en R+D mitjana del “sector empreses” menor que la del conjunt de la UE-8.

186



Així, principalment, aquesta menor intensitat en R+D agregada a Catalunya que a la mitjana

de la UE-8 s’explica per les menors intensitats relatives de les branques de Fabricació de mate-

rial de transport (CNAE 34-35), de la Indústria química (CNAE 24), d’Equip elèctric, electrònic

i òptic (CNAE 30, 31, 32, 33), i de la Maquinària i equip mecànic, que compensen amb escreix

les majors intensitats relatives a Catalunya de les branques de la Indústria tèxtil i de la confec-

ció, del cuir i del calçat (CNAE 17-19), i de les activitats Immobiliàries, lloguer de màquines, i

serveis empresarials (CNAE 70-74). Mentre que la pèrdua de pes de la Construcció i

l’Hostaleria en termes agregats es compensaria amb un guany del pes de les activitats de ser-

veis, activitats que en general tenen uns diferencials en intensitats en R+D relativament reduïts.

En el “sector empreses” de l’economia catalana tenen un major pes que en el conjunt de la

UE-15 les indústries d’alt i mitjà alt contingut tecnològic, i les indústries de baix i mitjà baix

contingut tecnològic, especialment pel que fa a aquestes últimes. Al mateix temps, també

mostren un pes superior que a la UE 15 les branques de la Construcció (CNAE 45) i

l’Hostaleria i restauració (CNAE 55). Totes aquestes activitats aporten 12,9 punts percen-

tuals més al conjunt de l’activitat a Catalunya que a la UE-15.

La diferent especialització productiva del “sector empreses” a Catalunya en relació amb la

UE-15 no té un paper determinant per explicar el diferencial d’intensitat en R+D agregat de

Catalunya respecte de la UE-15. El que guanyaria Catalunya amb un major pes de les acti-

vitats Immobiliàries, lloguer de màquines, i serveis empresarials (CNAE 70-74), i de les acti-

vitats industrials d’Equip elèctric, electrònic i òptic (CNAE 30-33) i de Maquinària i equip

mecànic (CNAE 29), quedaria pràcticament compensat per la pèrdua de pes de les indús-

tries de baix i mitjà baix contingut tecnològic, i en la indústria de la Química (CNAE 24).

De totes maneres, el patró de creixement econòmic del “sector empreses” a Catalunya en

els anys 2002-2005 sí que ha tingut un paper més rellevant a l’hora de limitar-hi el creixe-

ment agregat de la intensitat en R+D.

Finalment, les divuit branques analitzades a Catalunya mostren uns nivells d’intensitat en

R+D significativament inferiors a les intensitats màximes observades per a cada una d’a-

questes branques en termes mitjans dels anys 2002-2005 en els vuit països de la UE-8.

Només en el cas de la Indústria tèxtil i de la confecció, del cuir i del calçat (CNAE 17-19), el

“sector empreses” a Catalunya assoleix l’any 2005 la intensitat més elevada de les observa-

des per a aquesta branca en tots els països de la UE-8.

La intensitat en R+D de Catalunya en relació amb Espanya, i les CA de Madrid, el País

Basc i Navarra

La intensitat en despeses internes en R+D del “sector empreses” a Catalunya es manté per
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sobre de la mitjana espanyola al llarg dels anys 2002-2005, i se situa en l’1,16% (en relació

amb el valor afegit brut a preus bàsics del mateix “sector empreses”) l’any 2005, mentre que

el 2002 era de l’1,07%. En el decurs d’aquests anys, el creixement de la intensitat en R+D

a Catalunya ha estat inferior que en el conjunt de l’economia espanyola, i ha passat de ser

la tercera CA en ordre d’importància en intensitat en R+D a la quarta posició, darrere de les

CA de Madrid, el País Basc i Navarra.

Aquesta posició es reprodueix tant en el sector de serveis com en la construcció. Mentre

que, en el cas del sector industrial i l’agricultura, Catalunya hi ocupa la tercera posició.

Per branques d’activitat, Catalunya du a terme un esforç en R+D significativament elevat

(per sobre de l’esforç mitjà del “sector privat” de la UE-15) en les vuit branques industrials

de contingut tecnològic alt i mitjà alt, i en dues activitats industrials de baix contingut tecno-

lògic: Tèxtils, vestits, pells i cuir (CNAE 17-19), i Mobles i altres activitats de fabricació, i reci-

clatge (CNAE 36-37).

Aquestes deu branques o grups d’activitat generen, l’any 2005, el 12,5% del VAB del “sec-

tor empreses” a Catalunya, pes que s’ha reduït des del 14,9% de l’any 2002 en el decurs

d’aquests anys. I, per tant, excepte en el cas de la branca d’Instruments òptics i rellotgeria

(CNAE 33), han tingut entre el 2002 i el 2005 creixements de l’activitat econòmica signifi-

cativament per sota del creixement mitjà de tota l’activitat del “sector empreses” de

Catalunya.

Catalunya manté una bona posició relativa en termes d’intensitat en R+D respecte a la resta

del territori espanyol en sis de les deu activitats en què fa un major esforç: Màquines d’ofici-

na, càlcul i ordinadors (CNAE 30), Tèxtils, vestits, pells i cuir (CNAE 17-19), Mobles i altres

activitats de fabricació, i reciclatge (CNAE 36-37), Vehicles de motor (CNAE 34), Instruments

òptics i rellotgeria (CNAE 33), i Química (CNAE 24). En el decurs dels anys 2002-2005, la

intensitat en R+D ha tingut augments significatius en totes aquestes activitats, excepte en

Vehicles de motor (CNAE 34), on ha caigut l’esforç en R+D, i en Química (CNAE 24), on el

creixement ha estat relativament modest.

Paral·lelament, l’any 2005, Catalunya mostra una intensitat en R+D relativament baixa en

deu branques o grups d’activitat: Altre material de transport (CNAE 35); Maquinària i equips

mecànics (CNAE 29); Activitats immobiliàries, Lloguer de màquines, Activitats informàtiques,

Activitats d’R+D i Serveis a les empreses (CNAE 70, 71, 72, 73 i 74), si bé en aquest cas

per sobre de la mitjana d’Espanya; Activitats de transport i emmagatzematge i

Comunicacions (CNAE 60, 61, 62, 63 i 64), si bé en aquest cas per sobre de Navarra;

Extractives, Coc, refinament de petroli i combustible nuclear, i Producció i distribució d’elec-

tricitat, gas i aigua (CNAE 10-14, 23 i 40-41), també per sobre de Navarra; Construcció
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(CNAE 45); Maquinària elèctrica (CNAE 31); Cautxú i plàstic (CNAE 25), en aquest cas

també per sobre de Navarra; Productes minerals no metàl·lics (CNAE 26), també amb una

intensitat mitjana en R+D per sobre d’Espanya; i Productes metal·lúrgics bàsics i

Manufactures metàl·liques (CNAE 27 i 28), en aquest cas per sobre de la CA de Madrid.

Per tant, en termes generals, el “sector empreses” a Catalunya manté, l’any 2005, una bona

posició relativa en esforç en R+D en tres de les quatre branques industrials d’alt contingut

tecnològic, en una de les quatre branques industrials de contingut tecnològic mitjà alt, en les

quatre branques industrials de baix contingut tecnològic, i en l’agrupació de serveis del

Comerç, reparació de vehicles, Hostaleria i restauració (CNAE 50-55). Mentre que manté un

esforç en R+D relativament baix en tres de les quatre branques industrials de mitjà alt con-

tingut tecnològic, en les tres branques industrials de mitjà baix contingut tecnològic, en el

grup d’Extractives, Coc, refinament de petroli i combustible nuclear, i Producció i distribució

d’electricitat, gas i aigua (CNAE 10-14, 23 i 40-41), en la construcció, i en dos dels quatre

grups de serveis.

Catalunya respecte d’Espanya

Espanya, al llarg dels anys 2002-2005, du a terme un esforç en R+D significativament ele-

vat (per sobre de l’esforç mitjà del “sector privat” de la UE-15) en les vuit branques d’activi-

tats industrials d’alt i mitjà alt contingut tecnològic.

Aquestes activitats concentren en els anys 2002-2005 el 6,4% de la producció del “sector

empreses”.

L’esforç en R+D del “sector empreses” a Catalunya l’any 2005 és, en termes mitjans, el

35,8% superior que a Espanya.

Catalunya té una intensitat en R+D més elevada que la mitjana d’Espanya principalment

com a conseqüència de l’aportació de tres branques o grups d’activitat: Química (CNAE 24),

Tèxtils, vestits, pells i cuir (CNAE 17-19) i Vehicles de motor (CNAE 34).

Catalunya respecte de la CA de Madrid

La CA de Madrid du a terme un esforç en R+D significativament elevat (per sobre de l’esforç

mitjà del “sector privat” de la UE-15) en les vuit branques industrials de contingut tecnològic

alt i mitjà alt, i en dues activitats més: Extractives, Coc, refinament de petroli i combustible

nuclear, i Producció i distribució d’electricitat, gas i aigua (CNAE 10-14, 23 i 40-41), i

Activitats immobiliàries, Lloguer de màquines, Activitats informàtiques, Activitats d’R+D i

Serveis a les empreses (CNAE 70, 71, 72, 73 i 74).
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Aquestes deu branques o grups d’activitat generen l’any 2005 el 33,1% del VAB del “sector

empreses” de la CA de Madrid. De totes maneres, aquest percentatge és del 7,1% si no

tenim en compte el valor generat per les Activitats immobiliàries, Lloguer de màquines,

Activitats informàtiques, Activitats d’R+D i Serveis a les empreses (CNAE 70, 71, 72, 73 i 74).

La CA de Madrid manté una bona posició relativa, en termes d’intensitat en R+D, respecte

a la resta del territori espanyol en sis d’aquestes deu activitats en què fa un major esforç:

Altre material de transport (CNAE 35), Equips electrònics (CNAE 32), Vehicles de motor

(CNAE 34), Extractives, Coc, refinament de petroli i combustible nuclear, i Producció i distri-

bució d’electricitat, gas i aigua (CNAE 10-14, 23 i 40-41), Vehicles de motor (CNAE 34), i

Activitats immobiliàries, Lloguer de màquines, Activitats informàtiques, Activitats d’R+D i

Serveis a les empreses (CNAE 70, 71, 72, 73 i 74).

L’esforç en R+D del “sector empreses” a la CA de Madrid l’any 2005 és, en termes mitjans,

el 28,3% superior que a Catalunya.

La intensitat del “sector empreses” a Catalunya augmentaria de l’1,16% a l’1,85% si cada

una de les vint-i-dues branques d’activitat allí ubicades tingués el nivell d’intensitat en R+D

de la mateixa branca d’activitat dut a terme per les empreses ubicades a la CA de Madrid, i

si es mantingués la mateixa distribució productiva existent a Catalunya.

La CA de Madrid té una millor posició relativa respecte de Catalunya (major intensitat en

R+D i un pes superior de la producció) en sis branques o grups d’activitat: en una indústria

de mitjà alt contingut tecnològic –Altre material de transport (CNAE 35)–, en el grup

d’Extractives, Coc, refinament de petroli i combustible nuclear, i Producció i distribució d’e-

lectricitat, gas i aigua (CNAE 10-14, 23 i 40-41), en tres dels quatre grups de serveis

–Activitats de transport i emmagatzematge i Comunicacions (CNAE 60, 61, 62, 63 i 64),

Intermediació financera (CNAE 65-67), i Activitats d’R+D i Serveis a les empreses (CNAE

70, 71, 72, 73 i 74)–, i en la Construcció (CNAE 45).

Els diferencials d’intensitat en R+D i el pes de la producció d’aquestes activitats són signifi-

cativament superiors en les sis activitats en què Catalunya té una millor posició relativa res-

pecte de la CA de Madrid: en les quatre indústries de baix contingut tecnològic, en dues de

les quatre indústries d’alt contingut tecnològic –Instruments òptics i rellotgeria (CNAE 33), i

Màquines d’oficina, càlcul i ordinadors (CNAE 30)–, i en el grup de Comerç, reparació de

vehicles, Hostaleria i restauració (CNAE 50-55).

D’altra banda, la CA de Madrid, en les dues restants indústries d’alt contingut tecnològic

–Química (CNAE 24) i Equips electrònics (CNAE 32)–, de manera més acusada, i en les

dues restants indústries de mitjà alt contingut tecnològic –Maquinària i equips mecànics
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(CNAE 29) i Maquinària elèctrica (CNAE 31)–, hi té unes intensitats en R+D significativa-

ment més elevades que Catalunya, tot i que Catalunya hi genera uns percentatges de la pro-

ducció del “sector empreses” significativament més alts. 

Catalunya respecte del País Basc

El País Basc du a terme un esforç en R+D significativament elevat (per sobre de l’esforç

mitjà del “sector privat” de la UE-15) en les vuit branques industrials de contingut tecnològic

alt i mitjà alt, i en dues activitats més: Mobles i altres activitats de fabricació, i reciclatge

(CNAE 36-37), i Activitats immobiliàries, Lloguer de màquines, Activitats informàtiques,

Activitats d’R+D i Serveis a les empreses (CNAE 70, 71, 72, 73 i 74).

Aquestes deu branques o grups d’activitat generen l’any 2005 el 29,1% del VAB del “sector

empreses” del País Basc, pes que s’ha mantingut pràcticament inalterat des de l’any 2002.

De totes maneres, aquest percentatge és de l’11,9% si no tenim en compte el valor generat

per les Activitats immobiliàries, Lloguer de màquines, Activitats informàtiques, Activitats

d’R+D i Serveis a les empreses (CNAE 70, 71, 72, 73 i 74), amb un pes inferior al que tenien

l’any 2002, del 13,0%.

El País Basc manté una bona posició relativa, en termes d’intensitat en R+D, respecte a la

resta del territori espanyol en quatre d’aquestes nou activitats on fa un major esforç:

Instruments òptics i rellotgeria (CNAE 33), Activitats immobiliàries, Lloguer de màquines,

Activitats informàtiques, Activitats d’R+D i Serveis a les empreses (CNAE 70, 71, 72, 73 i 74),

Maquinària elèctrica (CNAE 31), i Maquinària i equips mecànics (CNAE 29).

L’esforç en R+D del “sector empreses” al País Basc l’any 2005 és, en termes mitjans, el

41,7% superior que a Catalunya.

La intensitat del “sector empreses” a Catalunya augmentaria de l’1,16% a l’1,63% si cada

una de les vint-i-dues branques d’activitat allí ubicades tingués el nivell d’intensitat en R+D

de la mateixa branca d’activitat dut a terme per les empreses ubicades al País Basc, i si es

mantingués la mateixa distribució productiva existent a Catalunya.

El diferencial d’intensitat en R+D en favor del País Basc es genera principalment en la bran-

ca d’Activitats immobiliàries, Lloguer de màquines, Activitats informàtiques, Activitats d’R+D

i Serveis a les empreses (CNAE 70, 71, 72, 73 i 74), on aquesta CA fa un esforç significati-

vament elevat, que molt probablement recull l’efecte d’una major importància relativa de la

branca de Serveis d’R+D a les empreses (CNAE 73) en aquesta CA. La intensitat mitjana

en R+D del “sector empreses” sense aquest grup d’activitats s’equipara entre Catalunya i el

País Basc, i l’any 2005 és de l’1,10% i l’1,01%, respectivament.
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El País Basc té una millor posició relativa (major intensitat en R+D i un pes superior de la

producció) respecte de Catalunya en cinc branques o grups d’activitat: en tres de les quatre

indústries de contingut tecnològic mitjà alt –totes menys la branca de Vehicles de motor

(CNAE 34) on, tot i que hi genera una proporció més alta de la producció, Catalunya hi té

una intensitat en R+D significativament més alta–, i en dues de les tres indústries de mitjà

baix contingut tecnològic –en la branca de Productes metal·lúrgics bàsics i Manufactures

metàl·liques (CNAE 27 i 28), i en la branca de Cautxú i plàstic (CNAE 25), si bé en aquest

darrer cas el diferencial d’intensitat en R+D en favor del País Basc és petit.

Catalunya equipara l’aportació que fan aquestes activitats a l’esforç mitjà en R+D del País

Basc amb la millor posició relativa de set branques o grups d’activitat: en tres de les quatre

indústries d’alt contingut tecnològic –totes menys la branca d’Instruments òptics i rellotgeria

(CNAE 33), on el País Basc té una intensitat significativament més alta–, i en les indústries

de baix contingut tecnològic –especialment en les branques d’Alimentació, begudes i tabac

(CNAE 15-16), Tèxtils, vestits, pells i cuir (CNAE 17-19), i en Fusta, paper, impressió, i edi-

ció (CNAE 20-22).

Catalunya respecte de Navarra

Navarra du a terme un esforç en R+D significativament elevat (per sobre de l’esforç mitjà del

“sector privat” de la UE-15) en set de les vuit branques industrials de contingut tecnològic alt

i mitjà alt, en tres de les quatre activitats de baix contingut tecnològic –en totes menys en

Fusta, paper, impressió, i edició (CNAE 20-22)–, i en les Activitats immobiliàries, Lloguer de

màquines, Activitats informàtiques, Activitats d’R+D i Serveis a les empreses (CNAE 70, 71,

72, 73 i 74).

Aquestes onze branques o grups d’activitat generen l’any 2005 el 36,1% del VAB del “sec-

tor empreses” de Navarra, pes que s’ha mantingut pràcticament inalterat des de l’any 2002.

Aquest percentatge és del 21,4% si no tenim en compte el valor generat per les Activitats

immobiliàries, Lloguer de màquines, Activitats informàtiques, Activitats d’R+D i Serveis a les

empreses (CNAE 70, 71, 72, 73 i 74), amb un pes inferior al que tenien l’any 2002, del

23,3%.

Navarra manté una bona posició relativa, en termes d’intensitat en R+D, respecte a la resta

del territori espanyol en set d’aquestes onze activitats on fa un major esforç: Altre material

de transport (CNAE 35), Maquinària elèctrica (CNAE 31), Maquinària i equips mecànics

(CNAE 29), Mobles i altres activitats de fabricació, i reciclatge (CNAE 36-37), Tèxtils, vestits,

pells i cuir (CNAE 17-19), Alimentació, begudes i tabac (CNAE 15-16), i Activitats immobilià-

ries, Lloguer de màquines, Activitats informàtiques, Activitats d’R+D i Serveis a les empre-

ses (CNAE 70, 71, 72, 73 i 74).
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L’esforç en R+D del “sector empreses” a Navarra l’any 2005 és, en termes mitjans, el 30,5%

superior que a Catalunya.

La intensitat del “sector empreses” a Catalunya augmentaria de l’1,16% a l’1,41% si cada

una de les vint-i-dues branques d’activitat allí ubicades tingués el nivell d’intensitat en R+D

de la mateixa branca d’activitat dut a terme per les empreses ubicades a Navarra, i si es

mantingués la mateixa distribució productiva existent a Catalunya.

Navarra té una millor posició relativa (major intensitat en R+D i un pes superior de la produc-

ció) respecte de Catalunya en nou branques o grups d’activitat: en dues de les quatre indús-

tries de contingut tecnològic mitjà alt –Maquinària i equips mecànics (CNAE 29) i Maquinària

elèctrica (CNAE 31)–, en dues de les tres indústries de mitjà baix contingut tecnològic

–Productes metal·lúrgics bàsics i Manufactures metàl·liques (CNAE 27 i 28) i Productes

minerals no metàl·lics (CNAE 26)–, en tres de les quatre indústries de baix contingut tecno-

lògic –en totes menys en la branca de Tèxtils, vestits, pells i cuir (CNAE 17-19)–, i en

Agricultura (CNAE 01, 02 i 05) i Construcció (CNAE 45).

Els diferencials d’intensitat en R+D d’aquestes activitats, excepte en Productes minerals no

metàl·lics (CNAE 26), Agricultura (CNAE 01, 02 i 05) i Construcció (CNAE 45), són significa-

tivament superiors que en les vuit activitats en què Catalunya té una millor posició relativa

respecte de Navarra.

Les vuit activitats en què Catalunya té una millor posició relativa (major intensitat en R+D i

un pes superior de la producció) respecte de Navarra són: tres de les quatre indústries d’alt

contingut tecnològic –totes menys Equips electrònics (CNAE 32)–, Cautxú i plàstic (CNAE

25), Tèxtils, vestits, pells i cuir (CNAE 17-19), i tres dels quatre grups de serveis

–Intermediació financera (CNAE 65-67), Comerç, reparació de vehicles, Hostaleria i restau-

ració (CNAE 50-55), i Activitats de transport i emmagatzematge i Comunicacions (CNAE 60,

61, 62, 63 i 64).
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77.. AANNNNEEXXOOSS

7.1. ANNEX DE LA PART 4 (PRINCIPALS INICIATIVES PÚBLIQUES)

7.1.1. PARTICIPACIÓ D’ESPANYA EN ALTRES PROGRAMES INTERNACIONALS

EUREKA

És una iniciativa intergovernamental de suport a l’R+D+I cooperativa en l’àmbit europeu, la

qual té com a objectiu impulsar la competitivitat de les empreses europees mitjançant el

foment de la realització de projectes tecnològics, orientats al desenvolupament de produc-

tes, processos i/o serveis.

S’adreça a qualsevol empresa o centre de recerca espanyol capaç de realitzar un projecte

d’R+D+I de caràcter aplicat en col·laboració amb, com a mínim, una empresa i/o centre de

recerca d’un altre país de la xarxa Eureka.

La cooperació científica espanyola amb Amèrica Llatina se centra fonamentalment en el

Programa iberoamericà de ciència i tecnologia per al desenvolupament (CITED), el qual s’or-

ganitza segons un model descentralitzat i s’estructura amb un doble marc: l’institucional i el

funcional. El Programa CITED desenvolupa les seves activitats en forma de projectes de

recerca i xarxes temàtiques, així com de projectes d’innovació Iberoeka. Aquesta última línia

d’actuació trasllada la fórmula Eureka a l’àmbit iberoamericà.

7.1.1.1. FONS ESTRUCTURALS: MARC NORMATIU

Nous reglaments dels Fons Estructurals i del Fons de Cohesió:

Període: 2007-2013.

– Reglament (CE) núm. 1083/2006, del Consell, d’11 de juny, pel qual s’estableixen les dis-

posicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament, al Fons Social

Europeu i al Fons de Cohesió, i es deroga el Reglament (CE) núm. 1260/1999. Aquest

Reglament estableix un procés de programació renovat, basat en les orientacions estratè-

giques comunitàries en matèria de cohesió i el seu seguiment, així com estàndards

comuns de gestió financera, control i avaluació. La idea principal d’aquesta renovació és

facilitar la gestió simple, proporcional i descentralitzada dels Fons Estructurals i del Fons

de Cohesió.

– Reglament (CE) núm. 1080/2006, del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juliol, rela-
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tiu al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, pel qual es deroga el Reglament (CE)

núm. 1783/1999. Aquest Reglament defineix el paper del FEDER i els seus àmbits d’inter-

venció, com ara el foment de les inversions públiques i privades que ajudin a reduir els

desequilibris regionals a tota la Unió Europea. Entre les prioritats de finançament hi ha la

recerca i la innovació.

– Reglament (CE) núm. 1081/2006, del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juliol, rela-

tiu al Fons Social Europeu i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1784/1999. Aquest

Reglament s’aplicarà en consonància amb l’estratègia europea de l’ocupació.

– Reglament (CE) núm. 1084/2006, del Consell, d’11 de juliol, pel qual es crea el Fons de

Cohesió i es deroga el Reglament (CE) núm. 1164/1994. En el nou període el Fons con-

tribuirà, juntament amb el FEDER, a programes d’inversió plurianuals gestionats de mane-

ra descentralitzada, en comptes d’estar subjectes a l’aprovació individual de cada projec-

te per part de la Comissió.

– Reglament (CE) núm. 1082/2006, del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juliol,

sobre l’Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT). Aquesta agrupació està dota-

da de personalitat jurídica per a l’aplicació de programes de cooperació territorial basats

en un conveni acordat per les autoritats nacionals, regionals, locals o públiques d’altre

tipus que hi participin.

Algunes mesures comunitàries específiques en l’àmbit de la iniciativa empresarial, les

pimes, la competitivitat industrial, les TIC, les tecnologies mediambientals i l’energia

intel·ligent:

– Decisió núm. 96/413/CE, del Consell, de 25 de juny de 1996, relativa a l’aplicació d’un pro-

grama de mesures comunitàries de suport a la competitivitat de la indústria europea.62

– Decisió núm. 1336/97/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de juny de 1997, rela-

tiva a un conjunt d’orientacions per a les xarxes transeuropees de telecomunicacions.63

– Reglament (CE) núm. 1655/2000, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de juliol,

relatiu a l’instrument financer per al medi ambient (LIFE).64

– Decisió núm. 2000/819/CE, del Consell, de 20 de desembre del 2000, relativa al Programa

plurianual a favor de l’empresa i l’esperit empresarial, particularment per a les petites i mit-
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janes empreses (2001-2005).65

– Decisió núm. 2001/48/CE, del Consell, de 22 de desembre del 2000, per la qual s’adopta

un programa plurianual comunitari d’estímul al desenvolupament i ús dels continguts digi-

tals europeus a les xarxes mundials i de foment de la diversitat lingüística a la societat de

la informació.66

– Decisió núm. 1230/2003/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny del 2003,

per la qual s’adopta un programa plurianual d’accions en l’àmbit de l’energia: «Energia

intel·ligent – Europa (2003-2006)».67

– Decisió núm. 2256/2003/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de novembre del

2003, per la qual s’adopta un programa plurianual (2003-2005) per al seguiment del Pla

d’acció eEuropa 2005, la difusió de les bones pràctiques i la millora de la seguretat de les

xarxes i la informació (Modinis).68

7.1.2. ESTRATÈGIA NACIONAL: NORMATIVA RELACIONADA

Pla de foment empresarial

– Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de

modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no resi-

dents i sobre el patrimoni (BOE núm. 285, de 29 de novembre). Aquesta nova llei, en la

seva disposició addicional vigèsima, introdueix un règim de bonificacions de les cotitza-

cions a la Seguretat Social si es contracta personal investigador.

– Reial decret 557/2000, de 27 d’abril, de reestructuració dels departaments ministerials

(crea el Ministeri de Ciència i Tecnologia com a departament responsable de la política de

foment i coordinació general de la recerca científica i tècnica, del desenvolupament tecno-

lògic i de l’ordenació de les comunicacions).

– Reial decret 278/2007, de 23 de febrer, sobre bonificacions en la cotització a la Seguretat

Social pel que fa al personal investigador.

– Reial decret pel qual es regula l’aplicació del Programa INNOEMPRESA 2007-2013.
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7.1.3. NOTA METODOLÒGICA: DADES CONSOLIDADES DELS PRESSUPOSTOS DE LES DIFERENTS

COMUNITATS AUTÒNOMES

Les dades recollides per la Direcció General de Coordinació Financera del Ministeri

d’Economia i Hisenda de l’Estat espanyol configuren una classificació finalista de la despe-

sa pressupostària.

L’enfocament funcional estructura la despesa aprovada en grups de funció: funció 54 de

recerca científica, tècnica i aplicada, abans de l’any 2006; o en àrees polítiques de despe-

sa: funció 46 de recerca, desenvolupament i innovació, després de l’any 2005, amb la fina-

litat de fer homogènies les classificacions pressupostàries per programes de les comunitats

autònomes i l’Estat.

La despesa pressupostària inclou la de l’Administració general i la de les entitats, un cop eli-

minades les transferències entre aquestes.

La informació la subministren les comunitats autònomes per a l’elaboració de l’estadística de

dades pressupostàries. La informació és del sector públic autonòmic, és a dir, del pressu-

post aprovat per les respectives lleis autonòmiques, i s’ajusta per garantir-ne la consistència

i la comparabilitat.

Al sector públic autonòmic s’inclou l’Administració general i les entitats integrades dins del

perímetre definit per cada comunitat autònoma per obtenir el seu pressupost consolidat; per

tant, també s’hi inclouen els òrgans sense personalitat jurídica diferent de la pròpia de la

comunitat autònoma, és a dir, òrgans superiors i altres, departaments, serveis de salut i enti-

tats gestores de la Seguretat Social, entitats autònomes administratives, i entitats autòno-

mes comercials i financeres.

No s’hi inclouen, en cap cas, les universitats ni les societats mercantils, les fundacions públi-

ques o els consorcis amb personalitat jurídica pròpia. 

7.1.4. COMUNITATS AUTÒNOMES DE CATALUNYA, MADRID, NAVARRA I PAÍS BASC: AJUTS I BEQUES

AJUTS I BEQUES DEL GOVERN DE NAVARRA

Hi ha més de 26 línies d’ajuts. En destaquen les següents:

Beques de formació

a) De projectes d’R+D+I en centres tecnològics, universitats i empreses de Navarra, con-
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sistents en l’assignació d’un becari a un projecte d’R+D+I en alguna d’aquestes organit-

zacions.

b) De tecnòlegs, promogudes pel Departament d’Innovació, Empresa i Ocupació, i que con-

sisteixen en l’assignació d’una plaça de becari a un projecte d’R+D+I en centres tecno-

lògics, universitats i empreses.

Subvencions

a) Ajuts per a la millora de la competitivitat del Departament d’Indústria i Tecnologia,

Comerç i Treball, amb una dotació pressupostària de 182.879 euros per a l’any 2007 i de

3.000.000 euros per a l’any 2008. Disposen del cofinançament del Fons Europeu de

Desenvolupament Regional (FEDER), consistent en una subvenció del 30 al 50% de les

despeses de contractació de serveis externs de consultoria, capacitació personal, audi-

toria i assistència tècnica, i del 100% de la despesa de la realització d’activitats de dina-

mització o demostració per fomentar la innovació i la competitivitat. Destinats a empre-

ses, agrupacions d’empreses i organismes intermedis de la Comunitat Foral de Navarra,

que tinguin per objecte l’impuls de projectes i processos d’innovació en empreses de

manera que es contribueixi a la millora de la seva competitivitat i es doni suport a la difu-

sió, sensibilització o demostració amb la finalitat d’estendre la cultura de la innovació

entre les empreses.

b) Ajuts per a projectes de recerca, desenvolupament i innovació tecnològica cofinançats

pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a mode de subvenció a fons

perdut de les despeses de projectes d’R+D+I, bonificacions d’interessos en préstecs

bancaris i bestretes reemborsables sense interès, subvencions equivalents als interes-

sos de préstecs avalats per la Comunitat Foral de Navarra. Destinats a empreses, grups

d’empreses, persones físiques o jurídiques i centres de recerca o de tecnologia de

Navarra que tinguin per objecte la millora del nivell de competitivitat de les empreses per

mitjà de la incorporació de tecnologia de producte i/o procés o de la millora del nivell tec-

nològic dels centres de recerca i dels centres tecnològics.

c) Ajuts per a la recerca i el desenvolupament tecnològic en el marc de la cooperació de la

Comunitat de Treball dels Pirineus, del Departament d’Indústria i Tecnologia, Comerç i

Treball, amb una dotació pressupostària de 200.000 euros l’any 2008, 100.000 euros

l’any 2009 i 100.000 euros l’any 2010, cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupa-

ment Regional (FEDER), a mode de subvenció a fons perdut. Destinats a centres univer-

sitaris, centres de recerca i tecnologia i empreses ubicades a la Comunitat Foral de

Navarra per a projectes de desenvolupament i consolidació de xarxes temàtiques, mobi-

litat interregional dels investigadors i projectes de cooperació en recerca i desenvolupa-
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ment tecnològic que tinguin per finalitat promoure el desenvolupament de les regions

pirenaiques franceses, espanyoles i andorranes, i fomentar la cooperació.

d) Ajuts per a subprojectes del Programa Interreg III C MODELE, amb una dotació pressu-

postària de 428.368 euros, cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional

(FEDER). Destinats a entitats públiques o entitats públiques equivalents, consistents en

mitjans financers innovadors, capacitació i generació d’inversions, polítiques i instruments

de desenvolupament local o regional, i que tinguin per objecte l’intercanvi d’experiències

i experimentació de mètodes innovadors per reforçar la competitivitat de les pimes.

e) Ajuts per a projectes R+D+I transnacionals MANUNET, amb una dotació pressupostària

de 428.368 euros, cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional

(FEDER). Destinats a pimes, grups d’empreses, persones físiques o jurídiques, centres

de recerca i tecnologia de Navarra. Els projectes han de tenir la participació com a mínim

de dues pimes, cadascuna d’una regió diferent, amb l’objecte de fomentar la competiti-

vitat de les empreses manufactureres de la Unió Europea.

AJUTS I BEQUES DEL GOVERN DEL PAÍS BASC

Pel que fa als programes d’actuació del Pla de ciència i tecnologia 2010, les línies d’actua-

ció són les següents:

Beques

a) El desenvolupament de la carrera investigadora amb ajuts de formació, postdoctorals,

estades en centres de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación (RVCT) i progra-

mes de mobilitat. Per exemple, el Programa IKERTU d’ajuts per a la formació i la poten-

ciació del capital humà, i que promou el creixement del potencial de recerca i excel·lència

del sistema basc de ciència i tecnologia. La Fundació Centros Tecnológicos - Iñaki Goe-

naga és una entitat privada sense afany de lucre constituïda pels centres tecnològics del

País Basc i els col·legis oficials d’enginyers que proporciona aquest tipus d’ajut.

b) La incorporació de tecnòlegs a les empreses, el suport a la realització de tesis doctorals

a les empreses i la transferència de tecnòlegs des de l’empresa als centres tecnològics

de recerca.

Subvencions

a) La iniciativa ‘Innova cooperación’, que ha de respondre a les necessitats dels clústers i

sectors que configuren el teixit productiu del país. Dóna suport a les agrupacions d’em-
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preses integrades en clústers estratègics prioritaris (aeronàutic, energia, audiovisual,

TIC, medi ambient, gestió empresarial, etc.) fomentant la col·laboració entre aquests

amb la finalitat de millorar la competitivitat dels membres mitjançant subvencions no rein-

tegrables del 60% de les despeses internes i externes fins a un límit.

b) La iniciativa ‘Innova empresa’, que té per objectiu assolir organitzacions innovadores.

Per exemple, el programa de suport a la inversió Barne - Ekintzaile i a l’activitat d’apre-

nentatge intern dins de les pimes basques, mitjançant l’acompanyament i el finançament

de nous projectes empresarials de caràcter innovador i/o tecnològic. En aquest apartat

també hi ha els programes de suport a la inversió Gauzatu Indústria o Gauzatu Turisme,

a mode de bestreta reintegrable per impulsar la creació i el desenvolupament de pimes

industrials de base tecnològica i/o innovadora, mitjançant el suport a la inversió genera-

dora d’ocupació, o de pimes turístiques en segments no desenvolupats de l’oferta, entre

d’altres.

c) La iniciativa ‘Innovación abierta’, que dóna suport a la innovació en màrqueting i organit-

zació i a la innovació tecnològica de millora de productes i processos (Gaitek) i de des-

envolupament de nous productes (Innotek) mitjançant subvencions a fons perdut desti-

nades a empreses que desenvolupin el projecte al País Basc i es comprometin a roman-

dre cinc anys a la comunitat. El Programa Innotek de suport a la realització de projectes

de desenvolupament tecnològic i innovació pretén millorar la competitivitat de les empre-

ses mitjançant la promoció de projectes que incloguin activitats d’R+D+I tecnològica

orientada a la millora substancial de productes existents o al desenvolupament de nous

processos, i ha tingut una dotació pressupostària de 15.000.000 euros per a l’any 2007.

El Programa Gaitek incentiva el desenvolupament de nous productes i programes d’R+D

i té una dotació de 12.500.000 euros per a l’any 2007. També es proporcionen ajuts a la

sol·licitud de patents pel que fa a la presentació davant l’Oficina Espanyola de Patents i

Marques (OEPM), l’Oficina Europea de Patents (EPO) i l’Oficina Internacional de Patents

(PCT).

d) L’especialització, la internacionalització i l’impuls dels agents de la Red Vasca de

Ciencia, Tecnología e Innovación (RVCT). D’una banda, ajuts a la recerca estratègica

realitzada per entitats d’R+D+I a la xarxa pels agents científics i tecnològics, a mode de

subvencions no reintegrables en concurrència competitiva. De l’altra, ajuts per al desen-

volupament de xarxes de recerca, mobilitat interregional i projectes de recerca amb la

finalitat de desenvolupar i consolidar xarxes temàtiques de recerca i fomentar la mobili-

tat de les persones investigadores. Altres programes d’inversió, com ara el Gauzatu

Implantacions Exteriors, donen suport a la creació i el desenvolupament d’implantacions

d’empreses basques a l’exterior mitjançant bestretes reintegrables.
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e) La difusió de la ciència, la tecnologia i la innovació. Per exemple, el Programa HEDATU,

que dóna suport a la realització de projectes de difusió de ciència, tecnologia i innovació

que potenciïn la divulgació vers el món empresarial i la societat del saber i de les inno-

vacions i recerques científiques i tecnològiques, així com la valorització social de la feina

del personal investigador i la imatge tecnològica i innovadora del País Basc, amb la fina-

litat d’impulsar uns nivells més alts d’excel·lència investigadora.

f) La diversificació sectorial mitjançant la generació d’infraestructures i l’adquisició d’equi-

pament científic, i el desenvolupament de la recerca basada en el coneixement existent.

Així, s’estableixen ajuts financers a la inversió en actius fixos a les pimes dels sectors

industrial, comercial i turístic del País Basc, mitjançant els programes AFI de suport a la

inversió a través de la bonificació en els tipus d’interès dels préstecs.

g) El desenvolupament d’iniciatives o aplicacions empresarials d’R+D fins i tot per al sector

agrari, com per exemple el Programa IKERKETA de suport a l’R+D+I dels sectors agra-

ri, pesquer i alimentari.

h) La creació d’empreses innovadores i de presència global. L’aprenentatge tecnològic i la

creació d’empreses de base tecnològica mitjançant els programes: Connect Gunes i

Net’s. El Programa Net’s dóna suport a la realització de projectes de llançament d’em-

preses de base científica i tecnològica i a la promoció de projectes d’R+D+I orientats a

l’ús o a la generació de coneixement que es pugui comercialitzar. Una altra iniciativa és

EKINTZAILE, que té per objectiu donar suport i finançament, mitjançant crèdits tous, a

nous projectes empresarials de caràcter innovador tutelats pel Centre d’Empreses i

Innovació (CEI) durant la fase de maduració, d’elaboració del pla d’empresa, d’inici de

l’activitat, i de fer les inversions necessàries per portar a bon terme el pla d’empresa mit-

jançant la dotació d’un fons de garanties per reduir el cost de finançament.

i) Els ajuts per a la realització de projectes de recerca universitat-empresa, de recerca apli-

cada i tecnològica d’utilitat per a les empreses productives, en els quals participi perso-

nal investigador universitari, dels agents de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e

Innovación, i de les unitats d’R+D de les empreses i entitats de tipus social i/o industrial

o tecnològic.

Altres projectes

a) El finançament públic dels centres tecnològics, no competitiu i orientat als resultats.

b) La creació de centres de recerca bàsica d’excel·lència.
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c) Les infraestructures i instal·lacions científiques. La consolidació dels centres de recerca

cooperativa com a mecanismes de generació científica i tecnològica capaç de crear acti-

vitat empresarial en el futur.

AJUTS I BEQUES DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE MADRID

Les actuacions previstes al IV Pla de la Comunitat de Madrid es concreten en els programes

següents:

Beques i premis

a) Formació, mobilitat del personal investigador i incorporació de persones investigadores

de prestigi. Aquest programa inclou un sistema de beca de dos anys i de contracte també

de dos anys. En diferents convocatòries públiques durant el període 2005-2008 es volen

finançar 400 becaris i contractes laborals, així com 700 estades a l’estranger i 75 doctors

a les empreses, la creació de 10 empreses de base tecnològica i 200 projectes d’R+D

cooperatius. El finançament es farà mitjançant convenis amb l’Administració general de

l’Estat, els Fons Estructurals i el mateix Pla. Es concedeixen beques de formació de per-

sonal de recerca, ajuts per a estades breus en centres de recerca estrangers i ajuts als

crèdits per al doctorat.

b) Formació de personal tècnic de laboratori per al manteniment dels equips de laboratori

d’R+D. Les previsions són contractar 250 becaris i crear 100 noves places de tècnic als

centres de recerca. El finançament provindrà de les aportacions de les institucions que

hi participin, dels Fons Estructurals i del mateix Pla.

c) Premis d’estudi i recerca, de la millora de la qualitat i la innovació en l’àmbit de

l’Administració pública.

Subvencions i ajuts

a) Suport als grups de recerca perquè participin en convocatòries d’àmbit nacional i inter-

nacional i per apropar el seu treball a la societat. Es preveu constituir 100 xarxes de

recerca, amb 400 grups de recerca i 2.000 persones investigadores; involucrar 150

empreses, 30 organitzacions sense afany de lucre i 300 grups de recerca fora de la

Comunitat de Madrid, així com la contractació de 100 persones investigadores amb l’ob-

jectiu de contribuir al finançament del pla amb recursos externs. El finançament provin-

drà del patrocini, els Fons Estructurals i el Pla.

b) Pel que fa a la creació i la consolidació dels grups, el finançament vindrà, a parts iguals,
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de la Comunitat de Madrid i de les universitats.

c) Elaboració del mapa de capacitats científiques i tecnològiques de la Comunitat de Madrid

i creació d’una oficina de coordinació d’infraestructures d’R+D+I. L’elaboració del Pla

estratègic i la coordinació de la xarxa d’infraestructures serà finançada amb recursos del

Pla.

d) Xarxa de laboratoris, xarxa de biblioteques i d’instituts de recerca a la Comunitat de

Madrid. El Pla pretén incorporar 100 laboratoris, fer 20 programes de formació, imple-

mentar sistemes de qualitat a 40 laboratoris, augmentar el 25% la contractació externa

dels laboratoris de la xarxa i contribuir al finançament amb fons externs del Pla, mitjan-

çant les aportacions de les institucions que hi participin, els ingressos del programa, els

Fons Estructurals i el Pla. D’altra banda, es vol incrementar el 15% el nombre d’usuaris

dels serveis de la xarxa, i aconseguir que el Pla rebi aportacions externes de finança-

ment mitjançant el patrocini i les aportacions de les institucions que hi participin.

Finalment, pel que fa als instituts de recerca, el Pla preveu la creació de 10 instituts i 10

programes de postgrau, i incorporar 20 places de personal investigador i 75 de personal

director de programes, mitjançant convenis amb l’Administració general de l’Estat, apor-

tacions de les institucions participants, patrocini, ingressos de programa, Fons

Estructurals i el finançament del mateix Pla.

e) Xarxa telemàtica d’alta velocitat per millorar la comunicació entre el personal investiga-

dor de la Comunitat de Madrid. Es preveu incrementar-ne el tràfic el 50% i ampliar el

nombre d’organismes connectats a la xarxa, mitjançant les aportacions de les institu-

cions participants, els Fons Estructurals i el mateix Pla. 

f) Creació de noves empreses de base tecnològica (NEBT). Es preveu dur a terme 40

seminaris de presentació, atendre 400 demandes, organitzar 20 programes formatius per

a emprenedors, impartir 4 seminaris per a promotors de centres universitaris i crear 100

empreses, mitjançant les aportacions de les institucions, els ingressos del programa, el

VI Programa marc de la Unió Europea (UE), els Fons Estructurals i el mateix Pla. 

g) Comercialització i internacionalització dels resultats de la recerca. El Pla pretén partici-

par en 12 fires i en 12 jornades de transferència tecnològica, incrementar el 50% la con-

tractació de centres de recerca, valorar 400 projectes de recerca, tancar acords amb 12

regions europees i que 100 empreses comercialitzin els seus resultats o adquireixin tec-

nologia a través del sistema. Pel que fa als cercles d’innovació, el Pla pretén crear-ne

vuit que donin servei a 500 organitzacions, que impliquin 1.500 investigadors, i que es

creïn 50 comunitats virtuals. El finançament es farà a partir de les aportacions de les ins-

titucions, el VI Programa marc, els Fons Estructurals i el mateix Pla.
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h) Subvencions a projectes d’R+D a les empreses. El Pla preveu, mitjançant convocatòria

pública competitiva, finançar durant el període 2005-2008 200 pimes, incorporar 400 per-

sones investigadores a les empreses, tancar 150 convenis de col·laboració entre les uni-

versitats i les pimes, i consolidar 100 consorcis de recerca autonòmica. El finançament

provindrà de les empreses beneficiàries (com a mínim el 40%), dels Fons Estructurals i

del Pla (com a màxim el 60%). Es convocaran ajuts a programes de recerca d’interès

regional, projectes de recerca i projectes de recerca cooperativa entre empreses i cen-

tres de recerca. 

i) Oficina de l’Espai Europeu de Recerca i de Mobilitat, amb la finalitat d’incorporar a la

xarxa regional de promoció de l’espai europeu 20 institucions, que hi hagi el 20% més

de pimes en els programes europeus i d’assolir el 40% dels retorns de l’Estat espanyol

del VI Programa marc de la UE. El finançament provindrà del Pla.

j) La Fira ‘Madrid per la ciència’, en què participin 150 institucions, 800 persones investiga-

dores, 800 professors i 10.000 alumnes, i on l’afluència de visitants sigui de 500.000. I la

Setmana Europea de la Ciència, on es duguin a terme 2.800 activitats de divulgació cien-

tífica i s’impliquin 2.300 investigadors i divulgadors. Ambdós programes seran finançats

mitjançant les aportacions de les institucions, el patrocini i el Pla. Es convocaran ajuts per

a escoles perquè participin a la Fira ‘Madrid per la ciència’ i per al concurs de cartells.

k) Organitzar la gestió mitjançant la Secretaria del IV Pla; el Programa Madrid 2010, que

donarà a conèixer a la societat les oportunitats que per a la Comunitat de Madrid oferei-

xen els recursos de ciència i tecnologia, i la fundació per al coneixement Madri+d, que

es preveu que capti 10 milions d’euros i tingui presència en cinc xarxes de gestió de

l’R+D+I. 

AJUTS I BEQUES DE CATALUNYA

Beques, premis i contractes

a) Beques o ajuts per contractar persones llicenciades predoctorals, amb vista a la forma-

ció de personal investigador en l’àmbit públic i privat, d’una durada de quatre anys. 

b) Beques o ajuts per contractar persones llicenciades postdoctorals perquè s’incorporin

com a investigadores en grups de recerca o centres: de formació fora de Catalunya i de

dos anys de durada; d’estades de formació postdoctoral en empreses o en institucions

públiques i privades sense afany de lucre, a Catalunya i també de dos anys. 

c) Beques i ajuts destinats a estudiants predoctorals i postdoctorals, i a professorat, per fer
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estades en centres de recerca fora de Catalunya, i a l’inrevés, per incorporar persones

investigadores en universitats i centres de recerca catalans. 

d) Premis CIRIT per a joves investigadors i investigadores, destinats a l’alumnat d’ensen-

yament secundari. 

e) Ajuts per a estudiants de tercer cicle i professorat universitari per fer tasques d’R+D+I a

les empreses. 

f) Contractes de cinc anys o indefinits ICREA per a persones investigadores en procés de

consolidació o ja consolidades en el sector públic i privat. 

g) Ajuts a la contractació de personal tècnic especialitzat per al suport a les activitats de

recerca.

Subvencions i ajuts

a) Línia d’ajuts per fer tesis doctorals en entorns empresarials.

b) Ajuts destinats a universitats, centres de recerca o altres institucions per organitzar con-

gressos internacionals. 

c) Ajuts per fomentar la col·laboració entre institucions de diferents regions o països.

d) Ajuts per promoure la participació de la recerca catalana en els programes europeus i

facilitar l’obtenció de recursos, així com convenis i programes de cooperació científica i

tecnològica entre Catalunya i altres països i regions d’Europa i del món. 

e) Línia d’ajuts per a la realització de projectes empresarials de recerca i desenvolupament

en sectors estratègics.

f) Línia d’ajuts per als projectes d’innovació en producció, logística i disseny industrial. 

g) Línia d’ajuts de suport a grups de recerca i xarxes de referència, que comprèn un finan-

çament complementari i ajuts destinats a grups estables i nous grups de recerca; a la

creació i el funcionament de xarxes de grups; a tancar contractes per finançar les xarxes

de referència; a fer contractes programa per finançar les universitats públiques i avaluar

les activitats de recerca de les universitats, i finalment, a fer recerca en àmbits de gène-

re, joventut i territori.
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h) Contractes programa per finançar els centres de recerca i ajuts destinats a la creació

de centres de recerca d’interès estratègic en àrees emergents de Catalunya, o multidis-

ciplinaris.

i) Ajuts per als equipaments científics i tecnològics de les universitats i centres de recerca. 

j) Subvencions per als plans d’actuació dels centres tecnològics.

k) Ajuts a les universitats per impulsar els parcs científics i tecnològics en les línies priori-

tàries del Pla 2005-2008.

l) Línia d’ajuts per a projectes inicials i capital concepte per donar suport a emprenedors

amb una important formació tecnològica a les fases inicials. 

m) Línia d’ajuts per a la realització de projectes conjunts de recerca i desenvolupament en

sectors estratègics.

n) Línia d’ajuts per a la realització de projectes conjunts de recerca i desenvolupament en

sectors altament exposats a la competència internacional. 

o) Línies d’ajuts per a la recerca, el desenvolupament i la innovació en què es prioritzen les

tecnologies que formen part de l’estratègia tecnològica. 

p) Ajuts per a l’edició i la producció de publicacions, programes, exposicions, organització

d’actes, jornades i altres activitats de promoció del coneixement científic i tecnològic.
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7.2. ANNEX DE LA PART 5 (L’R+D+I DELS SECTORS INSTITUCIONALS)
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Gràfic 55. Coeficient de cobertura de la indústria basca segons el contingut tecnolò-

gic (R+D), 2000-2005

Unitats: tant per 1.

Font: Institut Basc d’Estadística.

NT: nivell tecnològic.

Gràfic 56. Coeficient de cobertura de la indústria de Navarra segons el contingut tec-

nològic (R+D), 2000-2005

Unitats: tant per 1.

Font: Institut d’Estadística de Navarra.

NT: nivell tecnològic.
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Gràfic 57. Coeficient de cobertura de la indústria espanyola segons el contingut tec-

nològic (R+D), 2000-2005

Unitats: tant per 1.

Font: elaboració pròpia a partir de l’Idescat.

NT: nivell tecnològic.

Taula 35. Percentatge de les despeses internes en R+D sobre el PIB per sectors.

Catalunya respecte d’Espanya i la UE-15, 2002-2005

Unitats: percentatges.

Font: INE i Eurostat.
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Taula 36. Percentatge de les despeses internes en R+D sobre el PIB per sectors.

Madrid respecte d’Espanya i la UE-15, 2002-2005

Unitats: percentatges.

Font: INE i Eurostat.

Taula 37. Percentatge de les despeses internes en R+D sobre el PIB per sectors. País

Basc respecte d’Espanya i la UE-15, 2002-2005

Unitats: percentatges.

Font: INE i Eurostat.
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Taula 38. Percentatge de les despeses internes en R+D sobre el PIB per sectors.

Navarra respecte d’Espanya i la UE-15, 2002-2005

Unitats: percentatges.

Font: INE i Eurostat.

Taula 39. Personal d’R+D per sectors. Catalunya respecte d’Espanya i la UE-15,

2002-2005

Unitats: percentatges.

Font: INE i Eurostat.



212

Taula 40. Despeses internes dividides pel personal ocupat en R+D per sectors.

Catalunya respecte d’Espanya i la UE-15, 2002-2005

Unitats: percentatges.

Font: INE i Eurostat.

Taula 41. Despeses en innovació de les empreses. Diverses zones d’Espanya i de

la UE, 2000-2004

Unitats: imports en milions d’euros i distribució i variació en percentatges.
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Font: INE i Eurostat.

1) Les despeses en innovació inclouen totes les activitats econòmiques.

2) Les despeses en innovació inclouen les seccions C, D, E, G, I, J i K de la CCAE-93 (indústries extrac-

tives; manufactures; producció i distribució d’energia elèctrica i aigua; comerç, reparació de vehicles de

motor, motocicletes i ciclomotors, i articles personals i d’ús domèstic; transport, emmagatzematge i

comunicacions; mediació financera; i activitats immobiliàries i de lloguer, serveis empresarials).

3) Les despeses en innovació inclouen les seccions C, D, E i K de la CCAE-93.

4) Les despeses en innovació inclouen les seccions C, D, E, I i J de la CCAE-93.

5) Les despeses en innovació inclouen les seccions C, D, E, G i J de la CCAE-93.

6) Inclou els països relacionats a sota, excepte Espanya.
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Taula 42. Productivitat. Diverses zones d’Espanya i de la UE, 2000-2004

Unitats: PIB en milions d’euros; ocupació en milers de persones ocupades, i productivitat en euros i percentatges.
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Font: INE i Eurostat.

1) Inclou els països relacionats a sota.
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Taula 43. Pes del valor afegit brut a preus bàsics del “sector empreses” de Catalunya,

2002-2005

Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia amb dades de l’INE.
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Taula 44. Pes del valor afegit brut a preus bàsics del “sector empreses” de la UE-15,

2002-2005

Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia amb dades d’Eurostat.
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Gràfic 58. Distribució de les despeses en R+D per branques d’activitat econòmica.

Madrid, 2002-2005

Unitats: percentatges respecte del total de la CA.

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’INE.
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Gràfic 59. Distribució de les despeses en R+D per branques d’activitat econòmica.

País Basc, 2002-2005

Unitats: percentatges respecte del total de la CA.

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’INE.

Nota: en el grup d’Activitats immobiliàries, Lloguer de maquinària, Activitats informàtiques, Activitats d’R+D i Serveis

a empreses (CNAE 70, 71, 72 i 73), el pes de la despesa en R+D l’any 2002 és del 41,3%, i del 49,1% el 2005.
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Gràfic 60. Distribució de les despeses en R+D per branques d’activitat econòmica.

Navarra, 2002-2005

Unitats: percentatges respecte del total de la CA.

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’INE.
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Gràfic 61. Distribució de les despeses en R+D per branques d’activitat econòmica.

Espanya, 2002-2005

Unitats: percentatges respecte del total.

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’INE.



7.4. RESUM DEL CONTINGUT DE LES ENTREVISTES AMB ELS EXPERTS SOBRE LA SITUACIÓ DE

L’R+D+I

Informe elaborat per l’INSTITUT CERDÀ (Barcelona, novembre de 2008).

7.4.1. INTRODUCCIÓ

Aquest document reflecteix el resultat de les entrevistes qualitatives realitzades al conjunt

d’experts entrevistats, seleccionats per la comissió del CTESC.

En primer lloc, cal destacar que no hi ha un consens únic respecte de la diagnosi, les neces-

sitats i les recomanacions de la situació actual de l’R+D+I, i específicament a Catalunya, que

és l’objecte principal del present estudi. En aquest sentit, doncs, el document reflecteix les

diferents opinions, recomanacions, prioritats i línies estratègiques definides pels experts i,

així mateix, els punts de divergència, les diferents aproximacions i la diversitat que ha exis-

tit en aquest procés d’anàlisi qualitativa.

En cert sentit genèric, es pot afirmar que la gran majoria dels experts fan una diagnosi sem-

blant de la realitat de l’R+D+I a Catalunya, si bé en alguns casos hi ha matisos que cal reflec-

tir, i així queda documentat en l’Informe.

No obstant això, el model ideal de futur de l’R+D+I a Catalunya o, el que és més important,

el camí per arribar-hi, no és compartit per tots els experts, i existeixen divergències tant en

les accions que cal dur a terme com, sobretot, en la prioritat de cada una d’aquestes.

En determinats aspectes hi ha una coincidència quasi absoluta, com per exemple en la diag-

nosi i les propostes de millora de la recerca universitària, però en altres camps hi ha signifi-

catives diferències entre les millores que cal articular. L’Informe agrupa aquells espais

comuns que s’han identificat durant les entrevistes i, en moments concrets, fa les correspo-

nents i necessàries explicacions de les diverses opinions rebudes.

Així doncs, aquest document constitueix la suma –agregada i estructurada– de totes i cadascu-

na de les diferents aportacions realitzades. Per tant, cal matisar que, en un sentit, l’Informe recull

totes les aportacions rebudes de cada expert, però que la relació en sentit invers no és vàlida

ja que cada expert pot no subscriure la totalitat de les consideracions presents en l’Informe.

7.4.1.1. METODOLOGIA

La metodologia per elaborar aquest Informe s’ha basat en una tècnica qualitativa a través

d’entrevistes amb els experts.
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La fitxa tècnica de l’entrevista és:

• Entrevista personal en les oficines de l’expert.

• Durada aproximada: entre 1 i 2 hores.

• Representació: en tots els casos els experts han estat preguntats per la seva opinió per-

sonal en qualitat d’expert, independentment de la institució que representen. 

• Tractament de la informació: anònima. En cap cas es reflecteix l’opinió individual de cap

expert. D’aquesta manera es facilita que l’expert pugui aprofundir millor en les inquie-

tuds dels entrevistats.

• Entrega de l’Informe parcial quantitatiu elaborat pel CTESC previ a l’entrevista.

No obstant això, atesa la complexitat de la matèria i la temàtica tractades, i d’altra banda,

atesa la interrelació que hi ha entre tots els factors i agents implicats en la diagnosi de

l’R+D+I, que dificulta poder segmentar i debatre sobre una única parcel·la o aspecte en

particular, es va establir de no repetir el mateix qüestionari de forma absoluta en cada

entrevista.

Per contra, es va adoptar un guió d’entrevista més enfocat al discurs i l’estructura d’anàlisi

que feia l’expert, utilitzant un model adaptatiu d’entrevista, de manera que s’han anat incor-

porant a les entrevistes posteriors les aportacions i diagnosis rebudes en les entrevistes

anteriors.

7.4.1.2. EXPERTS CONSULTATS

ISABEL BUSOM

Professora titular del Departament d’Economia Aplicada

Universitat Autònoma de Barcelona

DANIEL DE LA SOTA

Director d’Innovació i Noves Tecnologies

Fundación CEIM (Confederación Empresarial de Madrid)

JAIME DEL CASTILLO

Catedràtic d’Economia Aplicada / Gerent

Universitat del País Basc / INFYDE (Información y Desarrollo, SL)

CARLES FRADERA

Director

Fundació Barcelona Digital Centre Tecnològic 
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XABIER MAIDAGAN

Director general

CIC MarGUNE (Centro de Investigación Cooperativa)

JORDI MALUQUER

Coordinador de la Unitat d’Història Econòmica

Departament d’Economia i d’Història Econòmica de la Universitat Autònoma de Barcelona

ANDREU MAS-COLELL

Designat secretari general de l’European Research Council per al període 2009-2011

European Research Council

RAFAEL MUGUERZA

Director del Servei d’Innovació i Societat de la Informació

Govern de Navarra – Departament d’Innovació, Empresa i Treball

JUAN MULET

Director general

COTEC (Fundación para la Innovación Tecnológica)

XAVIER PLANTÀ

Director d’Innovació

Fundació ASCAMM

JORDI RODRÍGUEZ

Gerent de l’Àrea de Transferència Tecnològica – Centre d’Innovació Empresarial

ACC1Ó

MARIUS RUBIRALTA

Secretari d’Estat d’Universitats

Ministeri de Ciència i Innovació

FRANCESC SOLÉ PARELLADA

Investigador i director del Programa Innova

UPC – Universitat Politècnica de Catalunya

JORDI VILASECA

Delegat de la rectora del Projecte Universitat Empresa 

UOC – Universitat Oberta de Catalunya
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7.4.2. SITUACIÓ DE L’R+D+I

En aquest capítol es presenta la diagnosi realitzada de l’estat de l’R+D+I a Catalunya, així

com les consideracions i observacions que s’han fet respecte a altres comunitats, específi-

cament, Andalusia, Navarra i el País Basc.

7.4.2.1. CATALUNYA

De manera general, es fa referència al fet que Catalunya presenta la realitat que té, en ter-

mes d’extensió geogràfica, població, estructura territorial, estructura empresarial, autogo-

vern, finançament, etc., i cal establir quines comparacions són raonables i quines no. En

aquest sentit, certs experts esmenten com a referents per a Catalunya països com ara

Finlàndia, Suïssa o Israel, o regions com Flandes. Cal matisar, però, que no tothom hi està

d’acord i que en certs casos es parteix de la premissa que no s’ha de comparar cap territo-

ri amb cap altre, atenent al fet que les especificitats de cada zona fan inviable un model d’a-

nàlisi diferencial entre regions.

Pel que fa a la diagnosi de Catalunya, hi ha un consens generalitzat que un dels principals

reptes és que no està situada com a pol important a escala internacional per atreure seus

on es faci R+D+I, ni empreses ni projectes tractors de gran envergadura. En certa manera,

la majoria d’experts coincideixen en els següents elements d’anàlisi, que expliquen parcial-

ment aquest fet:

• Per una banda, la recerca fonamental69 es fa generalment a la universitat i en algu-

nes multinacionals, però aquestes la fan a prop de les seves seus per raons estratè-

giques i, consegüentment, Catalunya només podrà desenvolupar-la de forma impor-

tant si disposa de grans empreses multinacionals en el seu territori. En general, tot i

disposar d’empreses internacionals assentades a Catalunya en diversos sectors (auto-

moció, agroalimentari, farmacèutic, químic, etc.), les seus d’aquestes no s’hi troben

ubicades.

• Per altra banda, la recerca de frontera70 es troba localitzada en grans parcs tecnològics

i científics amb els quals difícilment Catalunya podrà competir (per exemple, Boston o
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69 El terme recerca fonamental fa referència a la recerca de risc, la de mitjà/llarg termini, també anomenada recer-
ca bàsica.

70 El terme recerca de frontera va ser introduït per l’European Research Council —ERC— (http://erc.europa.eu),
com a aquella recerca que es troba encaminada i s’adreça als avenços fonamentals en les fronteres del coneixe-
ment i més enllà. Segons la definició oficial:

«The term ‘frontier research’ reflects a new understanding of basic research. On one hand it denotes that basic
research in science and technology is of critical importance to economic and social welfare, and on the other that
research at and beyond the frontiers of understanding is an intrinsically risky venture, progressing on new and
most exiting research areas and is characterised by an absence of disciplinary boundaries.»



Silicon Valley). La tradició, la història, la massa crítica, etc. han fet d’aquests centres

científics i tecnològics referències de primer nivell mundial.

Atès aquest context, es valora el nivell de recerca de frontera que es fa a Catalunya, d’a-

cord amb la dimensió i l’estructura empresarial, com a positiu. I, per tant, la situació es

valora com a relativament bona. Per exemple, un expert esmenta el fet que Catalunya

genera l’1% de les publicacions internacionals que, en termes comparatius respecte al

que s’inverteix, representa una xifra significativa.

• Finalment, en molts casos la recerca aplicada71 de baixa especialització es du a terme

en països emergents com Xina o l’Índia, aprofitant els costos laborals més baixos, etc.

Un exemple n’és el sector informàtic i TIC.

Des d’una perspectiva de la inversió realitzada, de manera general es considera que s’ha fet

un esforç econòmic important en els últims anys. Aquest esforç, però, ha estat sobretot en

recerca acadèmica i en recerca pública –tot i que aquesta última continua sent baixa en valor

absolut i relatiu–, però no en el sector privat.

Pel que fa al sector privat, els experts assenyalen en general que encara existeix un gran

camp de millora quant a la inversió en R+D+I. L’estructura empresarial catalana, formada

principalment per pimes, constitueix i dificulta un dels principals reptes que cal afrontar: la

creació, l’atracció, la generació d’empreses, projectes i/o consorcis tractors, amb visió i pre-

sència internacional, que pugin liderar grans projectes col·laboratius en R+D+I.

Hi ha un elevat consens sobre el fet que cal incentivar el sector privat de manera important.

No és aconsellable apostar per polítiques que només potenciïn el sistema universitari i la

recerca acadèmica de forma aïllada, sinó que aquesta s’ha d’articular de forma conjunta

amb el sector privat, ja que no existeix la relació i cooperació entre ambdós que seria neces-

sària en un escenari òptim.

7.4.2.1.1. BALANÇ ENTRE OFERTA I DEMANDA

La qüestió fonamental que es vol determinar en aquest punt és on cal posar els esforços

principals en R+D+I: si a millorar l’estructura i la quantitat d’oferta, o bé a fomentar una major

demanda.

En general, els experts coincideixen que a Catalunya l’oferta és adequada i equilibrada, però

en canvi la demanda entre el món empresarial no està prou incentivada. Aquesta conclusió

no va en detriment que –només en algun cas– es faci menció de la necessitat de reforçar
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71 El terme recerca aplicada fa referència a aquella investigació destinada a aplicar i utilitzar els coneixements adqui-
rits, i a obtenir una millora en la producció de productes o en els processos amb finalitats d’aplicació pràctica o
comercial.



els centres públics de recerca, sobretot amb la creació de nous centres tecnològics focalit-

zats en sectors i tecnologies específics.

Així, des d’una perspectiva estàtica –és a dir, fent el balanç en el moment actual–, l’opinió

generalitzada és que l’oferta actual és adequada a la realitat empresarial. Existeixen, però,

certs matisos en relació amb la configuració de l’oferta, ja que es destaca que cal millorar

certs aspectes de coordinació o cooperació entre els centres i els agents involucrats.

És a dir, la majoria d’experts consideren que l’estructura actual de l’oferta existent –amb els

matisos i les recomanacions de millora que posteriorment s’exposen– és adequada i sufi-

cient atenent a l’estructura del país, sobretot gràcies a l’evolució i els esforços que s’han dut

a terme en els últims deu anys.

No obstant això, es fa palesa una preocupació important com és el fet que la falta de coor-

dinació de l’oferta existent (universitats, centres tecnològics, organismes públics, etc.) és un

element generador d’una elevada ineficiència dins el sistema de creació d’R+D+I, i que

aquesta situació dificulta l’aproximació de les empreses. Efectivament, la manca de políti-

ques coordinades de gestió, comunicació i projecció de les activitats en R+D+I i de relació

amb el món empresarial constitueixen una barrera per a moltes empreses, sobretot les de

dimensions reduïdes. Per exemple, s’indica que hi ha casos d’entitats ubicades en un mateix

espai físic sense cap mecanisme de diàleg ni coordinació establert entre si, quan en realitat

les sinergies podrien ser molt importants.

Per tant, tot i que l’oferta es valora positivament, es considera en la majoria dels casos que

no ha anat acompanyada d’un augment equivalent de la demanda i, per tant, que cal defi-

nir estratègies perquè aquesta millori i s’incentivi. Així doncs, en el balanç entre oferta i

demanda, la majoria d’experts consideren que existeix un problema bàsic de generació de

demanda.

Tanmateix, el motiu d’aquesta falta de demanda sí que presenta diferents opinions i valora-

cions. Se’n destaquen les principals, que no són excloents entre si:

• En primer lloc, la més generalitzada estableix que calen projectes tractors, grans agents

i importants consorcis rellevants per tal de fomentar la demanda. En aquesta línia, hi ha

la percepció que sense aquests grans vehicles de l’R+D+I (bé projectes tractors, bé

empreses tractores) no es podrà fer un salt qualitatiu ni quantitatiu en la inversió, la des-

pesa i la intensitat de l’R+D+I a Catalunya. Per tant, els experts exposen que la creació

d’aquests agents tractors ha d’esdevenir la principal prioritat de les polítiques industrials

i de foment de la recerca i la innovació.

• En segon lloc, en diverses ocasions s’argumenta que les empreses no coneixen l’o-
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ferta existent: o bé no hi tenen accés, o bé consideren que l’accés requereix massa

tràmits burocràtics.

• En tercer lloc, s’ha exposat també el fet que en determinades empreses –sobretot mit-

janes i petites– hi ha una “reticència” a externalitzar l’R+D+I ja que no perceben tenir

suficients garanties en el procés. Per exemple, s’esmenta que cal millorar els mecanis-

mes i marcs que regulin correctament la protecció de la propietat intel·lectual, excepte

aquells regulats mitjançant la patent, que té un cost econòmic i temporal important de

gestió i tramitació en el cas de les pimes.

• En quart lloc, s’observa com a possible causa que hi ha un distanciament entre l’actual

oferta –adreçada a les grans empreses– i una demanda de pimes latent que no troba

una oferta adequada a les seves necessitats.

A part d’aquesta anàlisi entre l’oferta i la demanda estàtiques, des d’una perspectiva dinàmi-

ca –en la qual es considera també l’evolució temporal– es fa referència en molts casos a la

necessitat de potenciar i adequar l’oferta actual per tal que creï i doni lloc a noves empreses

de base tecnològica en el futur, que, al seu torn, generin una demanda nova i creixent. En

aquest sentit, els esforços en el component de l’oferta s’han de destinar de manera priorità-

ria a la creació de nou teixit empresarial d’alt valor afegit i de serveis d’R+D+I.

Així, molts experts defensen que les polítiques d’R+D+I han de dur com a conseqüència la

creació d’empreses de base tecnològica. Per exemple, s’exposa que si s’estudien les prin-

cipals empreses internacionals de base tecnològica que tenen una facturació aproximada-

ment igual es detecta una diferència fonamental en la seva mitjana d’edat: mentre que a

Europa majoritàriament l’edat és de més de quaranta anys, als EUA la majoria han estat cre-

ades fa menys de quaranta anys. Aquest fet pot reflectir que les polítiques actuals no estan

generant nou teixit empresarial de base tecnològica.

7.4.2.1.2. EL FINANÇAMENT

Pel que fa al finançament, hi ha gairebé unanimitat que la inversió pública en R+D+I és un

element clau per a la millora dels indicadors i l’activitat en R+D+I. En tots els casos, es mani-

festa la necessitat de dotar el sistema d’una major inversió. De tota manera, certs experts

matisen que més inversió pública no necessàriament implica millors resultats i que, per tant,

cal prioritzar i dirigir els esforços d’inversió millor, identificant i reforçant els projectes, les

empreses i els sectors més adequats en cada cas.

S’ha fet referència en diferents situacions a les convocatòries d’ajuts públics per a l’R+D+I.

Específicament, es fa menció en alguns casos de la falta de recursos econòmics per des-

plegar i oferir resposta a la demanda existent entre les empreses, que es reflecteix, per

exemple, en l’elevat nombre de projectes presentats en determinades convocatòries i en els
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pocs projectes aprovats que se’n deriven (a mode d’exemple, alguns experts fan referència

al fet que, en les darreres convocatòries d’ACC1Ó, es van presentar un important nombre

de propostes de projectes i que, en canvi, només molt pocs han estat aprovats, amb el 40%

de finançament). 

7.4.2.1.3. POLÍTIQUES PÚBLIQUES

En general, es fa notar el fet que no existeix una política de priorització ben definida i ade-

quada a la realitat del país. Catalunya no disposa de cadenes de valor completes en gaires

sectors, i en canvi integra dins el seu teixit empresarial parcel·les de la cadena de valor de

moltes activitats econòmiques (tèxtil, automòbil, etc.) o districtes industrials específics (cava,

porcí, etc.)

No es poden tractar totes igual, sinó que cal apostar, prioritzar i impulsar des de l’Adminis-

tració aquelles que es considerin prioritàries. Els experts, com es veurà més endavant, no

presenten unanimitat en els criteris que cal establir per dur a terme la definició de prioritats.

Des de la perspectiva del teixit empresarial català i les polítiques d’R+D+I, existeixen

diagnosis diferents entre els agents consultats. Per una banda, minoritària, es valora

negativament l’actual enfocament de les polítiques d’R+D+I ja que es basen en models

adreçats a les grans empreses, les quals ja tenen capacitat per fer R+D+I pròpia, mentre

que el model empresarial majoritari que es troba a Catalunya és d’un teixit fonamental-

ment basat en pimes. D’altra banda, però, de manera majoritària, es defensen el model i

les polítiques d’incentivació de l’R+D+I actuals, i es posa de manifest que és a través de

projectes tractors, prioritzant grans empreses, com es pot generar demanda i innovació

en les pimes.

En termes generals, es fa una bona valoració dels CENITS72 i de les interaccions que

generen.

7.4.2.1.4. COMPARATIVA AMB ALTRES COMUNITATS

En general, els experts consideren que les comparatives entre comunitats no són relle-

vants, ateses l’especificitat i la singularitat que es presenten en cada cas. Així, per exem-

ple, respecte a una hipotètica comparativa entre Catalunya i Madrid, es constata que hi ha
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72 El Programa CENIT (Consorcios Estratégicos Nacionales en Investigación Técnica) està destinat a finançar grans
projectes integrats de recerca industrial de caràcter estratègic, grans dimensions i llarg recorregut científic i tèc-
nic. La vocació del programa són aquells projectes en àrees tecnològiques de futur i potencial de projecció inter-
nacional, que contribueixin a un millor posicionament tecnològic del teixit productiu espanyol.
Es pot trobar més informació al CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial): <http://www.cdti.es>.



importants trets diferencials que impossibiliten una anàlisi comparativa correcta, com per

exemple:

• Raons històriques que han ubicat a Madrid organismes i centres de recerca específics i

singulars.

• La capitalitat de Madrid.

• El sistema de quantificació de la imputació de l’R+D+I, ja que es planteja el problema de

fer una imputació seguint un model de flux monetari o flux de benefici.73

• El model d’organismes centrals, que representa un fet diferencial.

• Empreses i consultores de serveis tecnològics han fet i substituït la funció dels cen-

tres tecnològics, ja que a Madrid pràcticament no hi ha centres amb aquestes carac-

terístiques.

No obstant això, a mode d’exemple, en algunes ocasions s’esmenten iniciatives que es valo-

ren com a positives, com ara el fet que les universitats han d’incorporar en les bases de

dades tecnològiques les innovacions que han fet i publicat. Aquest sistema serveix tant per

facilitar l’accés de les empreses a les noves tecnologies desenvolupades com per fixar i dur

a terme un seguiment dels objectius universitaris. El pressupost dels grups de recerca

depèn, entre d’altres, d’aquests indicadors.

Tanmateix, sí que es fan mencions específiques a certes iniciatives en determinades comu-

nitats que es detallen a continuació: Andalusia, Navarra i el País Basc.

Andalusia

No hi ha un consens entre els experts respecte de la valoració de les polítiques d’Andalusia.

Mentre que un grup d’experts valora molt positivament el creixement en els últims anys i les

polítiques dutes a terme, altres, però, assenyalen que no constitueix un referent per a

Catalunya i que no cal seguir les iniciatives ni el model que han definit.

No obstant això, existeix una opinió compartida entre nombrosos experts sobre que l’èxit en

el creixement d’Andalusia prové, en gran part, del sistema de cofinançament al 50% de

l’R+D+I –un euro públic per cada euro privat–, i que per tant esdevé un model de referència

en la gestió publicoprivada que cal tenir present.

La xarxa RETA (Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía) es valora positivament, i

també la Corporación Tecnológica de Andalucía, on juntament amb una política de cofinan-
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73 El flux monetari fa referència a un sistema d’imputació en el qual la despesa pública s’atribueix a la regió en què
efectivament es materialitza. D’altra banda, el flux de benefici assigna la despesa a la regió on resideix el benefi-
ciari, independentment d’on es realitzi de manera efectiva.



çament, el procediment de decisió dels projectes estratègics que s’han de dur a terme queda

delegat totalment a un consorci empresarial constituït pels patrons de la fundació.
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Requadre 31. Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía (RETA)



Navarra

Els experts assenyalen de forma majoritària que Catalunya no es pot comparar amb Navarra

perquè els sectors productius són molt diferents. Catalunya té un sistema productiu molt més

divers. D’altra banda, fins i tot els aspectes sociodemogràfics no són comparables ja que,

mentre que la població de Navarra és de prop de 600.000 habitants, la de Catalunya és de

7,2 milions de persones.

Navarra, en tot cas, presenta uns indicadors en R+D+I superiors a la mitjana. Els elements

clau que permeten explicar els bons resultats en R+D+I de Navarra es poden inferir a partir

de diferents variables; les més destacades són:

• És una comunitat d’extensió reduïda, la qual cosa facilita un seguiment molt proper de

les empreses.

• La industrialització de Navarra és relativament recent, fet que ha contribuït que tingui un

teixit empresarial modern. Així mateix, hi ha una important presència d’empreses multi-

nacionals.

• Un sistema autonòmic fort i amb una important autonomia financera, que ha permès

definir unes polítiques amb continuïtat a mitjà i llarg termini. Aquest tret diferencial ha fet

possible també una forta inversió pública en el foment de l’R+D+I.
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Des dels anys vuitanta, l’estratègia de Navarra ha estat el foment de la innovació entre el tei-

xit empresarial, a través de l’establiment de ponts de diàleg entre el Govern i les empreses,

com per exemple amb la creació de la Comissió de Recerca.

S’ha fet una política de molta proximitat amb les empreses basada en la difusió i la forma-

ció en R+D+I. S’han creat grups de treball sectorials amb tots els agents implicats, i en

aquests grups s’ha definit una anàlisi de la situació, un pla d’acció i un conjunt d’informes de

vigilància tecnològica permanents.

El teixit empresarial de Navarra és petit si es compara amb altres comunitats, atesa la reduï-

da extensió geogràfica que té. D’altra banda, el teixit empresarial és força dispers i s’hi tro-

ben representats molts sectors d’activitat (amb un protagonisme important de l’agroalimen-

tari i el de l’automòbil). Aquest fet diferencial dificulta la creació de clústers o la generació de

projectes tractors, ja que el nombre d’empreses és reduït. Així doncs, tradicionalment a

Navarra no s’ha fet una aposta per projectes tractors.

En canvi, s’ha apostat per definir una política de subvenció de l’R+D+I més enllà del propi

territori de la comunitat. Així, per exemple, alguns experts han valorat positivament la mesu-

ra consistent a subvencionar tots els projectes de recerca i d’innovació en els quals partici-

pés una empresa i un centre tecnològic, independentment que el centre tingués establiment

a Navarra o no.

Actualment, l’estratègia de Navarra se centra en dos grans eixos:

• Cooperació: reforçar i fomentar la cooperació entre universitats, centres i empresa. En

aquest moment no existeix un espai suficientment permeable, continu i integrat de coo-

peració i diàleg entre universitats, centres tecnològics i empresa. L’estratègia per millo-

rar aquest pont de transferència del coneixement és reforçar els vincles entre uns i altres

mitjançant el diàleg permanent i establint mecanismes i taules de comunicació contí-

nues i regulars entre tots els agents implicats.

• Internacionalització: fomentar la internacionalització de tots els agents, millorant la seva

projecció exterior. L’objectiu és generar acords de col·laboració i marcs estratègics de

cooperació amb altres centres i pols de recerca internacionals, seguint una política i un

model similars als iniciats a Catalunya.

País Basc

El model del País Basc no es considera un model de referència per a Catalunya, ni per com-

parar-s’hi, per motius diversos, segons assenyalen molts dels experts:
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• El concert econòmic.

• La poca tradició universitària.

• La llarga tradició de centres tecnològics.

Un dels èxits que s’hi valora ha estat la creació de clústers empresarials (maquinària, elec-

trònica, paper, marítim, etc.), en què per a cada clúster ha existit:

• Un comitè de tecnologia amb reunions periòdiques amb el Govern.

• Un responsable a l’Administració.

D’altra banda, el Govern Basc ha apostat per un sistema de fixació d’estratègies compartit

entre empreses, Govern i centres tecnològics, però també al mateix temps ha establert uns

objectius clars i precisos, la consecució dels quals determina les valoracions per a l’any

següent. El Govern subvenciona les línies d’R+D+I que defineixen els centres tecnològics

conjuntament amb les empreses i universitats, i en respecta les decisions, però alhora els

obliga a definir uns objectius econòmics i de retorn molt clars.

Aquest sistema ha permès una gran permeabilitat i comunicació entre tots els agents. En

cada sector de referència també es crea un centre de recerca cooperativa, que aglutina els

centres i les empreses representatius.
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Requadre 33. Centro de Investigación Cooperativa (CIC)



Al seu torn, s’ha creat l’Agència Basca d’Innovació Europea (Innobasque).74 Alguns experts

assenyalen el perill potencial de perdre eficiència en el sistema de diàleg i comunicació que

s’ha aconseguit, per por de generar una burocratització que dificulti l’agilitat en la presa de

decisions, a causa de l’excés d’estructura al qual s’està tendint. Tothom coincideix que un

excés de metaestructures no és mai positiu.

Les polítiques de subvenció directa són molt ben valorades, així com el fet que s’han fomen-

tat els projectes en cooperació (per exemple, dues empreses al 50% de finançament i un

centre que rep un mínim del 30% del pressupost). De tota manera, molts experts coincidei-

xen a destacar que l’èxit del model basc radica sobretot en el fort finançament públic del sec-

tor privat que s’ha fet en R+D+I.

L’evolució de la política en R+D+I ha seguit les fases lògiques de tot procés de creació:

• Política d’oferta.

• Política de demanda.

• Actualment, política d’orientació a resultats.

7.4.2.2. VALORACIÓ DE L’EMPRESA

Hi ha una carència de formació empresarial en variables com l’R+D i la innovació. Les matei-

xes empreses no saben realment que estan innovant.

En molts casos, existeix l’opinió que el nivell d’inversió i despesa en innovació és molt més

alt del que realment reflecteixen les dades. Així, per exemple, la mateixa supervivència de

les empreses en un entorn de mercat competitiu ha de significar, de manera general, que hi

ha una adaptació d’aquestes al mercat, que és canviant per definició. Així, aquella empresa

que es manté activa en un determinat sector ha d’estar innovant en algun aspecte (produc-

te, procés, canal, etc.) i, per tant, se suposa que existeix una innovació oculta que no reflec-

teixen les dades quantitatives.

En certa manera, bona part dels experts fan referència al fet que la mateixa supervivència

de les empreses reflecteix que estan competint de forma eficient en el mercat, i que, per tant,
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74 Innobasque és una iniciativa que vol convertir el País Basc en un referent europeu el 2030. Innobasque vol esde-
venir una plataforma i xarxa de col·laboració entre tots els agents, a través de la qual es desenvolupi la innovació.
L’Agència Basca de la Innovació és una associació privada creada per coordinar i impulsar la innovació a Euskadi.
Està formada pels agents de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, empreses privades, institucions
públiques, representants institucionals d’empresaris i treballadors, i organitzacions vinculades a la innovació.
Innobasque substitueix l’antiga Red Vasca de Ciencia y Tecnología, Saretek.
<http://www.innobasque.com/>



si l’empresa manté la seva activitat, és que ho fa bé i s’està adaptant correctament a les

necessitats i la competència del mercat rellevant en què opera.

No obstant això, existeixen importants camps de millora en aquest sentit, i molt especialment

en la pime, ja que en la majoria dels casos la innovació:

• No és un procés que es desenvolupi de forma continuada dins l’empresa.

• No és un procés estructurat.

• No és un procés que formi part de l’estratègia empresarial.

Per contra, la innovació és determinada per necessitats puntuals que sorgeixen, s’analitzen

i es resolen de forma discontínua, aïllada i, en molts casos, com a resultat d’una petició o un

problema específic amb algun client o requisit de producte.

D’altra banda, la falta de doctors en l’empresa és un element addicional que cal millorar, ja

que aquests contribueixen a generar un procés d’R+D+I sostingut en el temps. Aquest des-

ajustament i la dificultat per incorporar doctors són fruit, en certs camps, d’un allunyament

entre el coneixement i l’empresa. En aquells camps on el coneixement i l’empresa es troben

alineats (per exemple, en el sector farmacèutic) és molt més fàcil incorporar doctors a tra-

vés dels programes ja existents (Torres Quevedo, etc.)

En tots els casos es manifesta una manca d’orientació empresarial cap al coneixement, ja

que les empreses es guien generalment per un enfocament al compte de resultats a curt ter-

mini, mentre que l’R+D+I genera retorns a mitjà o llarg termini. Així doncs, la generació de

coneixement i la seva transformació en aplicació empresarial és un repte que cal superar.

7.4.2.3. VALORACIÓ DEL SISTEMA UNIVERSITARI

Existeix una opinió generalitzada que la universitat no trasllada el coneixement de frontera

cap a oportunitats comercials. D’aquesta manera no es genera una implicació de mercat

derivada de cada descobriment o projecte de recerca realitzat. El repte és, doncs, de nou,

transformar la generació de coneixement en aplicació empresarial.

La universitat ha d’incorporar també en la seva activitat la missió de crear coneixement enfo-

cat a l’empresa privada o, en qualsevol cas, apropar la seva activitat al món empresarial i

facilitar ponts de diàleg amb aquest. En aquest moment no es fomenta la recerca aplicada,

sinó que només es fomenta la recerca fonamental, ja que en gran part el sistema de mèrits

del professorat investigador només està destinat a promocionar la recerca fonamental, per

exemple a través de sistemes que només avaluen el nombre de publicacions, conferències

o seminaris realitzats, etc.
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Hi ha un fort consens entre els experts consultats, tant del món universitari com de l’empre-

sarial, que cal canviar la idea de mesura de l’activitat investigadora en el món universitari,

així com els paràmetres emprats en aquesta mesura.

Ara bé, els grups de recerca no estan concebuts per donar suport a l’empresa per si matei-

xos de forma aïllada. Calen unitats transversals que puguin apropar universitat i empresa,

que puguin valoritzar i capitalitzar el coneixement acadèmic en aplicació empresarial. A

mode d’exemple, el 22@75 és un cas d’èxit esmentat en un parell d’ocasions.

D’altra banda, els sistemes i les metodologies de treball de la universitat s’han d’adequar a

la dinàmica empresarial, segons experts d’ambdós àmbits, si es vol aconseguir una activitat

conjunta de forma continuada. No s’acostumen a complir els terminis de lliurament, mentre

que en l’entorn empresarial la planificació és un element essencial.

7.4.2.4. VALORACIÓ DELS CENTRES TECNOLÒGICS

A Catalunya els centres tecnològics apareixen molt tard, seguint un model mimètic del País

Basc. No obstant això, el sistema universitari de Catalunya ja es troba plenament consolidat

quan apareixen els centres, fet que ha generat en alguns casos excessives gelosies i recels

mutus, amb la inquietud recíproca que poden esdevenir competidors uns dels altres.

La missió que en la majoria dels casos es considera que han d’assolir els centres tecnolò-

gics és la de ser un pont entre la recerca fonamental i l’aplicada al món empresarial, i con-

tribuir a teixir aquestes estructures transversals que s’han mencionat anteriorment. Per fer-

ho, els centres han de millorar i construir uns ponts de diàleg permanents amb les empre-

ses i, inclús, establir-se geogràficament pròxims a aquestes, i especialment en els parcs tec-

nològics o en les universitats. Tanmateix, cal matisar que els centres no tenen un component

territorial específic, i així ho han observat els experts.

No obstant això, la feina feta en els centres no és diagnosticada de la mateixa manera per

tothom. En particular, cal destacar com a exemple que un mateix centre tecnològic ha estat

qualificat d’èxit i de fracàs al mateix temps per dos experts, ambdós externs al món empre-

sarial i sense vinculació amb els centres tecnològics.

En termes generals, els experts classifiquen els centres en dues realitats diferents:

• Els centres que operen com una central de contractació i serveis en R+D+I. Aquest tipus
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75 22@Barcelona és un dels projectes estratègics de la ciutat de Barcelona. En el cèntric barri del Poblenou s’ha dis-
senyat un espai on empreses i institucions dels sectors mèdia, TIC, Tec Med, energètic i del disseny interactuïn
amb centres de coneixement com ara universitats o centres d’R+D.



de centres són valorats de manera diversa per part dels experts. Hi ha qui els conside-

ra necessaris com a organismes per apropar els ajuts públics a l’empresa –sobretot a les

pimes–, i pensa que contribueixen a implicar petites empreses dins els projectes tractors,

fomentant així la demanda; i, d’altra banda, hi ha qui els considera centres que no tenen

una raó de ser específica i que, per tant, no haurien de ser considerats com a tal.

• Els centres definits amb un caràcter tecnològic clarament focalitzat, que fan de tractors

en el seu camp d’activitat específic i contribueixen a apropar el coneixement a l’entorn

empresarial. En alguns casos, però, aquests centres han diversificat en excés la seva

activitat per poder tenir i generar suficients recursos econòmics, fet que ha contribuït que

es perdi la seva missió original i, per tant, perden cert sentit i raó de ser des de la pers-

pectiva de disposar d’una oferta en R+D+I ben enfocada i estructurada.

No existeix una anàlisi comparativa dels centres tecnològics, i es considera necessari dur-la

a terme.

En algun cas s’ha indicat també que existeix un allunyament entre els centres de recerca i

alguns centres tecnològics i l’empresa, bàsicament perquè no s’orienta la política de recer-

ca en funció de les necessitats empresarials, sinó que de vegades les inquietuds personals

dels investigadors són les que orienten els projectes. Molts d’ells es mouen per criteris d’ex-

cel·lència tecnològica i acadèmica, però no els interessen les necessitats de les pimes.

Tanmateix, segons els experts, aquestes empreses haurien de ser un dels seus mercats

naturals de treball.

No obstant això, alguns experts assenyalen que els centres tecnològics no poden ser les uni-

tats transversals a llarg termini que vertebrin el pont entre la universitat i una empresa. En

aquest sentit, exposen que els centres tecnològics poden aportar un valor molt important en

les primeres fases de la innovació dins l’empresa, però argumenten que, en fases posteriors,

en les quals l’R+D+I augmenta en complexitat, a l’empresa no li queda altra alternativa que

absorbir-ne l’activitat (internament o externament), però en tot cas el centre ja no pot donar-li

el servei que necessita de forma completa. Cal matisar que aquestes observacions es fan en

sentit genèric, salvant les particularitats i especificitats que cada centre tecnològic pugui tenir.

Les empreses que incorporen l’R+D+I en el si de la seva activitat de forma contínua i sos-

tinguda poden esdevenir grans empreses tractores, amb presència internacional. Cal dispo-

sar, per tant, de parcs científics i de clústers potents, que en aquests moments no estan del

tot ben definits a Catalunya.

7.4.2.5. ALTRES CONSIDERACIONS

Hi ha un fort consens entre els experts a assenyalar que els indicadors de l’INE no són del
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tot exactes per tal de reflectir la realitat de la situació de l’R+D+I en l’àmbit empresarial.

Específicament, no existeixen inquietuds sobre l’enquesta basada en Frascati per a l’anàlisi

de la despesa i el personal dedicat a l’R+D, però no succeeix el mateix amb referència a l’en-

questa sobre la innovació tecnològica a les empreses, basada en el manual d’Oslo.

Cal esmentar diferents aspectes que s’han manifestat en aquest sentit i que, posteriorment,

permeten contextualitzar i analitzar algunes de les opinions versades.

• En primer lloc, existeix un ampli reconeixement del fet que el model d’enquesta i les pre-

guntes que s’hi inclouen no se saben interpretar correctament per part de les empreses

i, consegüentment, les dades que se n’obtenen no són completament significatives.

Aquest aspecte reflecteix també una opinió constant en moltes de les anàlisis realitzades,

i és que el grau de desconeixement entre les empreses del que és realment innovació és

força elevat, fins al punt que en molts casos una empresa no és conscient que en fa.

• En segon lloc, no es preveu la innovació en disseny, aspecte que en determinats casos

es considera fonamental dins el procés d’innovació.

• En tercer lloc, hi ha certs dubtes sobre la capacitat de les empreses de valorar correc-

tament la innovació no derivada purament de la tecnologia, com per exemple la innova-

ció en nous processos comercials i en noves estratègies de mercat (com ara la innova-

ció en el món discogràfic realitzada per Apple, pel que fa a com ha revolucionat la dinà-

mica del mercat amb l’aparició de l’iTunes).

Específicament, per exemple, s’observa com, en el moment que s’incorpora la pregun-

ta referent a innovació no tecnològica, té lloc un cert desconcert en les empreses, que

responen de forma diversa: o bé extreuen part del que consideraven innovació tecnolò-

gica i ho adjudiquen a innovació no tecnològica, o bé fan una estimació poc precisa del

que és innovació no tecnològica. 

7.4.3. MODEL D’ARQUITECTURA PER A L’R+D+I PROPOSAT PELS EXPERTS

Cal partir de dues premisses generals que s’han observat:

• La innovació depèn de l’estructura empresarial, tal com assenyala el Policy Brief de

Bruegel.76

• D’altra banda, l’R+D acostuma a ser un objectiu de les grans empreses.

7.4.3.1. OBJECTIU

Hi ha un consens general que l’objectiu de les polítiques ha d’anar encaminat a:
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• La creació de noves empreses de base tecnològica.

• La creació d’espais de coneixement i campus d’excel·lència.

• La capitalització del coneixement.

Cal tenir present, i això és compartit per molts dels experts, que ja s’ha superat l’etapa de

“predicar i educar en innovació”. Aquelles empreses que aparentment no estan innovant se

suposa que, o bé ja estan innovant tot i que no en siguin conscients, o bé el mercat en el

qual operen no les obliga a fer-ho.

Hi ha una opinió compartida que, en termes generals, la recerca fonamental s’ha de dur a

terme des del món universitari, mentre que la recerca aplicada i els serveis en R+D+I han

de ser gestionats en l’entorn dels centres tecnològics o les plataformes de valoració del

coneixement equivalents.

Així, es presenten dos models per facilitar la generació de sinergies entre el món universita-

ri, els centres tecnològics i el món empresarial:

1. La creació d’estructures de parcs científics i tecnològics.

2. La creació d’espais d’innovació oberts.

Ambdós models no són excloents, sinó que poden i han de coexistir i conviure.

D’altra banda, Catalunya i la seva àrea d’influència s’han de posicionar com una regió d’in-

novació de primer nivell i clúster internacional. En aquest sentit, s’observa que Catalunya i

la seva àrea d’influència tenen el potencial per esdevenir un SIZE77 (zones d’innovació

especial a Europa).

Aquest fet és molt important, ja que molts experts han destacat que la internacionalització i

l’obertura exterior són dos elements clau per al creixement de l’R+D+I en el futur. Cal adre-

çar les polítiques no només a Catalunya, sinó també a tota la seva àrea d’influència, portes

enfora. Es destaca, no obstant això, que és necessària una gran cooperació amb el Govern

central i, per tant, que aquest ha d’identificar-se amb el projecte i treballar-hi conjuntament.

7.4.3.2. PARCS CIENTÍFICS I TECNOLÒGICS

Cal potenciar la creació d’estructures de parcs científics i centres tecnològics al voltant de

les universitats, que han d’exercir un paper d’eixos gravitatoris. Aquests pols de coneixement
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han d’integrar també un important nombre d’empreses en les seves proximitats. L’objectiu

és construir un model que generi vehicles i mecanismes suficients perquè es generi i es

valori el coneixement de forma eficaç, establint sinergies, comunicació, cooperació i

col·laboració entre tots els agents implicats.

Es configura, així, un pol de coneixement en el qual tots els agents, i en especial l’empresa

i la universitat, a través d’estructures i agències presents en el parc (centres tecnològics, ofi-

cines de transferència, oficines de contractació, empreses de serveis d’R+D+I, etc.), poden

establir un marc de comunicació permanent i aprofitar les sinergies existents, de manera que

es genera un procés d’autoalimentació entre els uns i els altres, i per tant es fomenta un cer-

cle virtuós.

El model més aproximat a aquesta definició es troba a la Universitat Autònoma de Barcelona

i els parcs científics del Vallès, especialment al de Cerdanyola. Actualment, per exemple, hi

ha projectat també el Parc Científic i Tecnològic de Tarragona.

Per tant, els organismes públics han de liderar i potenciar la creació de campus i clústers

d’excel·lència empresarial basats en la qualitat, l’excel·lència, la internacionalització i la

mobilitat, i se n’ha de fomentar el suport social i polític.

Aquest és un model organitzatiu a llarg termini, però que ha de contribuir a vertebrar i estruc-

turar l’R+D+I a Catalunya i a projectar-la internacionalment.

Cal planificar-ne el desenvolupament i vertebrar actuacions diverses:

• Definir i estructurar models de gestió publicoprivats.

• Facilitar l’aparició i la creació d’estructures per donar serveis d’R+D+I a les unitats pre-

sents al parc, com per exemple en la gestació i el finançament del procés de les patents,

etc.

• Integrar-hi empreses de base tecnològica, centres tecnològics, etc.

• Crear oficines i mecanismes de protecció de la propietat intel·lectual.

• Generar polítiques actives de comercialització i organismes dedicats a tal efecte.

• Optimitzar les gestions i generar sinergies, dins un marc de cooperació i coordinació.

• Optimitzar el procés de valoració i capitalització del coneixement en l’activitat empre-

sarial.

• Facilitar i crear vivers d’empresa.

• Generar grups d’R+D més robustos i amb presència internacional. Cal aconseguir la

dimensió crítica dels grups.

Cal ajudar les universitats a agregar elements, organismes i instàncies al parc científic que
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es desplegui al seu voltant, però a canvi cal exigir objectius molt estrictes. És necessari,

doncs, establir acords de finançament a canvi d’un compromís de modernització en els sis-

temes de gestió i en la transferència del coneixement cap al teixit empresarial, definint objec-

tius en el context econòmic i de retorn de la inversió.

Per tant, aquestes entitats han d’estar supervisades i analitzades amb variables i paràme-

tres mesurables de forma quantitativa, com per exemple:

• La creació de spin-off o altres empreses de base tecnològica.

• La generació de patents.

• La inversió privada atreta.

• La creació i firma de convenis.

• La participació i generació de projectes.

• Etc.

Cal destacar que hi ha coincidència entre els experts sobre el fet que calen sistemes i parà-

metres de control estrictes, però que no s’ha de cometre l’error de crear més estructures de

control burocràtiques.

Aquests parcs tenen un component geogràfic molt fort, ja que es troben condicionats per la

localització en un mateix emplaçament físic i graviten al voltant de la universitat. Així doncs,

hi ha una capacitat limitada de poder crear parcs científics i tecnològics de primer nivell.

Construir un país basat en models de parcs científics i tecnològics és l’estratègia correcta,

però no és l’única.

Cal posar en relleu, finalment, que en diverses ocasions s’ha manifestat que el potencial d’un

parc científic i tecnològic està condicionat per moltes altres variables, com ara: l’accessibili-

tat, les infraestructures logístiques, el nivell i la qualitat de vida, l’entorn, etc. Aquestes varia-

bles tenen un paper que pot arribar a ser determinant per generar una atracció important

d’empreses o de personal investigador, per exemple. 

7.4.3.3. MARC COOPERATIU I D’INNOVACIÓ OBERTA

Complementant l’anterior estructura de parcs científics i tecnològics, cal generar sistemes

que fomentin la innovació i cooperació oberta i distribuïda entre diferents agents, que poden

estar geogràficament separats. Aquest model ha de definir un espai comú en el qual es

pugui desenvolupar l’activitat en R+D+I entre empreses, centres i universitats, fins i tot d’al-

tres països.

L’activitat d’R+D+I no hauria d’estar condicionada únicament per la territorialitat, però en

242



molts casos la proximitat encara esdevé un element clau per apropar empresa, universitat i

centre tecnològic.

Un model de marc cooperatiu i innovació oberta s’ha de concebre com un espai (virtual, no

físic) on els agents involucrats disposin de mecanismes i eines suficients per poder coope-

rar i coordinar-se entre si, establir relacions, generar projectes, negociar acords, etc.

Així doncs, es proposen algunes mesures com són:

• Establir mecanismes de col·laboració i cooperació entre els diferents agents, incloent-hi

els d’àmbit internacional.

• Definir sistemes i mecanismes per traslladar a les empreses el conjunt d’oferta i activi-

tat investigadora que es realitza a les universitats i els centres tecnològics, a través d’un

únic canal. Actualment la identificació del millor grup de recerca, centre o entitat és, en

molts casos, laboriosa i difícil.

Així, per exemple, es proposa crear espais i vincles entre ambdós col·lectius mitjançant

eines com ara els informes de vigilància tecnològica, les bases de dades d’innovacions

tecnològiques amb dades de contacte i exposició de la tecnologia creada, un espai vir-

tual de trobada entre oferta i demanda, etc.

• Fomentar la interacció entre regió i universitat, entesa aquesta última com el conjunt de

tot el sistema universitari. Es tracta, doncs, de buscar un model que permeti ampliar l’à-

rea d’influència del món universitari.

• Establir un model de “finestreta única” (així, per exemple, totes les universitats de

Catalunya o els centres tecnològics podrien presentar-se davant el món empresarial en

una mateixa plataforma).

• Definir un marc de regulació i protecció de la propietat intel·lectual.

Cal observar que s’ha mencionat també que un sistema de cooperació obert i distribuït com

el que s’ha exposat ha d’anar acompanyat, necessàriament, d’un conjunt de sistemes i

infraestructures que el puguin suportar (un marc regulador, un sistema d’actualització per-

manent, infraestructures de comunicació, etc.), i sobretot d’una infraestructura TIC molt

important.

7.4.4. CONSIDERACIONS DELS EXPERTS

Les consideracions que s’exposen a continuació s’han agrupat en els següents capítols

generals a l’efecte de simplificar-ne la presentació:

1. Consideracions dels experts en relació amb les polítiques públiques.
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2. Consideracions dels experts en relació amb el teixit empresarial.

3. Consideracions dels experts en relació amb les universitats.

4. Consideracions dels experts en relació amb els centres tecnològics.

Aquesta classificació no respon a cap criteri específic, més enllà del fet que està estructura-

da seguint en molts casos el desenvolupament de les entrevistes. Així, per exemple, de la

diagnosi empresarial sorgeixen recomanacions adreçades a l’empresa, o bé de la diagnosi

universitària en sorgeixen de destinades a la universitat.

No obstant això, les consideracions es troben entrellaçades entre si i, com ja s’ha comentat,

és una anàlisi multivariable i polifacètica que, per tant, dificulta poder encasellar una reco-

manació en un únic apartat.

7.4.4.1. CONSIDERACIONS DELS EXPERTS EN RELACIÓ AMB LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES

7.4.4.1.1. GLOBALS

Orientació als resultats

Cal fer pivotar la política de generació d’oferta i demanda cap a una política d’orientació als

resultats en tots els nivells, establint sistemes d’observació del retorn de la inversió i l’activi-

tat generada que es produeix en cada un dels camps següents:

• El món universitari.

• Els centres tecnològics.

• Els parcs científics.

• La concessió de subvencions i ajuts públics a l’R+D+I.

En tots aquests camps cal crear un conjunt d’indicadors que permetin valorar i verificar l’ac-

tivitat que ha generat la inversió realitzada, que permetin dirigir una política orientada als

resultats.

Polítiques amb continuïtat

S’observa que, en molts casos, una de les dificultats que argumenten els experts universi-

taris és que tradicionalment el professorat innovador desconfia dels organismes públics de

recerca perquè no tenen continuïtat en les seves polítiques.

Aquest fet també succeeix en l’entorn empresarial.
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Cal, doncs, consistència i continuïtat en les politiques destinades a l’R+D+I. Aquest és un

element clau per aconseguir els retorns de les inversions realitzades a llarg termini, però

sobretot és un aspecte fonamental per atreure el sector empresarial. El Pacte nacional per

a la recerca i la innovació és valorat com un element positiu en aquest sentit.

Potenciació de la comunicació

És necessari que l’Administració fomenti un procés de trobada i diàleg permanent amb i

entre els agents implicats en l’R+D+I: empreses, parcs científics i tecnològics, centres tec-

nològics, universitats, etc. Se suggereix crear un consell permanent de l’R+D+I.78 El Pacte

nacional per a la recerca i la innovació també pot esdevenir un element que faciliti mecanis-

mes per detectar les oportunitats presents en el mercat.

Així mateix, cal establir també un diàleg fort i permanent amb la societat i la ciutadania, amb

l’objectiu de percebre les seves necessitats actuals i futures i, per tant, poder disposar d’a-

questa informació per dirigir i prioritzar els esforços en R+D+I. A mode d’exemple, es fa refe-

rència a les iniciatives pioneres com els Living-labs.79

Persones

Talent i projectes emblemàtics, de referència internacional, són dues cares d’una mateixa

moneda i formen part de la mateixa equació, ja que l’un porta l’altre. En general, els experts

consideren que les polítiques s’han d’orientar a atreure talent, ja que el talent porta projec-

tes. No obstant això, en alguns casos també s’ha observat que, per tal de poder atreure

talents, cal disposar de projectes pioners i rellevants.

D’altra banda, hi ha un desconeixement entre la balança del talent existent al país i el talent

atret. Per exemple, caldria fer un seguiment de la destinació de les últimes promocions d’en-

ginyers de telecomunicacions, de medicina, etc., per poder diagnosticar quina és la capaci-

tat de retenir talent que hi ha a Catalunya. Tanmateix, es fa una bona diagnosi de les eines

per atreure talent que s’han posat en marxa, com per exemple la ICREA.80
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78 Aquesta figura ja la preveu el Pacte nacional per a la recerca i la innovació a través de la proposta de creació del
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79 Living-lab és un concepte recent que fa referència als espais de trobada per a la innovació. Té el seu origen en el
MIT (Massachusetts Institute of Technology), i es presenta com una metodologia d’investigació i comunicació
per testejar, validar, fer prototips i refinar solucions complexes en entorns reals en constant evolució. Són entorns
oberts, urbans, on es potencia una forma d’innovar en què els usuaris i ciutadans són cocreadors de les idees i
els projectes, i al seu torn permet testejar el mercat sobre les necessitats existents. 

80 La ICREA és una fundació impulsada conjuntament per la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament
d’Innovació, Universitats i Empresa, i la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), que té com a
objectiu fonamental ajudar a obrir noves línies de recerca i reforçar els grups existents a Catalunya incorporant
investigadors a les universitats i centres de recerca catalans. <http://www.icrea.cat>



Es recomana establir un sistema de gestió de les persones i el talent obert i internacional,

definit a tres nivells:

• Certs experts argumenten que no calen polítiques noves ni específiques per recuperar

talent, mentre que, en altres casos, minoritaris, s’argumenta la necessitat d’incentivar la

recuperació d’investigadors.

• Calen polítiques actives per retenir el talent.

• Calen polítiques actives per reclutar el talent. Especialment, s’assenyala la necessitat

d’eliminar les barreres existents en la sol·licitud de beques per a doctorands estrangers

(per exemple, en ser ara considerat un contracte de treball, se’n dificulta l’accés i, sobre-

tot, la tramitació).

Simplificació del procediment

És important buscar fórmules per simplificar els procediments burocràtics en la sol·licitud de

subvencions. Les excessives demandes d’informació a qui les sol·licita en molts casos no

incentiven l’empresa, i sobretot l’empresa petita.

7.4.4.1.2. DEFINICIÓ DE PRIORITATS

Projectes i empreses tractores

La necessitat d’apostar per projectes tractors és clau per al desenvolupament de l’activitat

en R+D+I a les empreses, i fonamental per generar inversió en innovació a les pimes.

Cal articular mecanismes perquè les pimes participin de forma activa en els grans projectes

de recerca i innovació, com ara:

• Reforçar la presència mínima exigible de pimes dins dels consorcis de projectes sub-

vencionats, seguint per exemple el 35% que proposa la Unió Europea en els seus pro-

grames.

• Fomentar la creació d’empreses publicoprivades, o bé incentivar la participació del sec-

tor públic per tal de facilitar l’atracció d’empreses que facin de tractores en projectes

d’R+D+I. Per exemple, s’esmenten els casos de les empreses Grupo ITP81 o

Gamesa.82
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81 El Grupo ITP, la matriu del qual és Industria de Turbo Propulsores, SA, està participada per Sener Aeronáutica
(53%) i Rolls-Royce (47%), i inclou entre les seves activitats les d’enginyeria, R+D, fabricació, muntatge i pro-
ves de motors aeronàutics i turbines de gas. <http://www.itp.es>

82 Gamesa és una empresa especialitzada en tecnologies per a la sostenibilitat energètica, principalment l’eòlica. És
líder a Espanya, i està situada entre els primers fabricants d’aerogeneradors a escala mundial. <http://www.game-
sa.es/es/gamesa>



• Fomentar la creació i la gestació de consorcis, UTE, etc., entre empreses tractores dels

sectors principals (per exemple, en el sector farmacèutic, la química, etc.)

• Potenciar les empreses grans i competitives que puguin exercir una activitat tractora

(per exemple, Seat, Almirall, etc.)

• Potenciar projectes col·laboratius.

• Fomentar la subcontractació d’empreses petites per part de les empreses tractores en

el marc dels convenis mercantils que subscriguin amb organismes públics. Per exem-

ple, als EUA, la Small-Business Act83 obliga les grans empreses que tenen contractes

amb agències governamentals (per exemple, el Pentàgon) a subcontractar a empreses

mitjanes i petites part de les feines. És un model que pretén fomentar els sistemes con-

sorciats. Com s’ha exposat anteriorment, el CENIT es valora com un mecanisme que

està funcionant correctament amb molt bons resultats.

• Potenciar una política de clústers.

Sectors estratègics

Hi ha un ampli consens entre els experts que cal prioritzar les polítiques i les estratègies sec-

torials en R+D+I, en comptes d’homogeneïtzar-les. No és adequat implantar polítiques d’in-

tervenció, sinó d’acompanyament de la realitat. És a dir, cal potenciar els sectors líders, en

comptes d’intentar atraure o potenciar altres sectors que, o bé no existeixen, o bé no tenen

rellevància per a Catalunya (a mode només d’exemple, si s’assumeix que el sector aeronàu-

tic no representa un sector clau per a Catalunya, no cal que es dediquin esforços a la seva

potenciació).

Les institucions no han de ser intervencionistes, han de seguir al mercat. Cal assumir que no

totes les empreses han de fer R+D+I, sinó que hi ha condicionants del sector i de la grandà-

ria de l’empresa que influeixen, i que per tant algunes empreses hauran de tancar i és absurd

subvencionar-les per mantenir-les en funcionament tot i anar contra la dinàmica de mercat.

Per tant, els recursos i el crèdit públic s’han de destinar a potenciar els sectors que es con-

sideren estratègics i prioritaris.

No obstant això, els criteris per prioritzar no són compartits entre els experts.

Per una banda, majoritària, es proposa que el criteri per establir prioritats sigui l’activitat

actual inversora en R+D+I i el seu impacte i rellevància internacionals. És a dir, afavorir i

prioritzar els sectors que ja funcionen, i que ofereixen, impulsen i gestionen projectes d’èxit,

amb l’objectiu que puguin créixer més i, d’aquesta manera, generar més projectes tractors,

més intensitat en R+D+I, etc.
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83 Small Business Act – Law/Regulation: PL 85-536 / PL 110-28. <http://www.sba.gov>



En aquesta línia cal fomentar i incentivar la creació de sectors productius emergents en la fron-

tera del coneixement, cal posar en valor el coneixement. En el cas de Catalunya, aquest conei-

xement fronterer està molt concentrat en determinats camps (química fina, bio, farmacèutic,

TIC) que generen molts dels projectes que tenen èxit i retorn. Així, per exemple, es recomana

que aquests camps siguin àrees d’activitat d’ACC1Ó, fet que no ha estat sempre així.

En alguns casos, aquest criteri es modifica lleugerament i, en comptes de parlar de sectors,

es converteix en l’àmbit empresarial. En aquest es proposa incentivar sobretot les empreses

tractores, no tot el sector. Una aproximació mixta tindria lloc donant prioritat al foment dels

consorcis sectorials, o a la generació d’aliances estratègiques entre els agents.

Per altra banda, un altre criteri proposat és el que estableix que cal valorar la importància

del sector en el teixit empresarial de Catalunya a l’hora de prioritzar les politiques públiques

(en termes de PIB, VAB, etc.). Així, per exemple, els sectors carni, agroalimentari, tèxtil o

d’automoció han d’esdevenir un destinatari prioritari de les polítiques de foment de la inno-

vació. També s’inclou aquí una menció al sector de serveis i al sector turístic, que, en aquest

cas darrer cas, ha de generar i incorporar innovació de caire no tecnològic, sinó de gestió,

social, etc.

7.4.4.1.3. POLÍTIQUES DE SUBVENCIONS

Atreure inversions

S’ha de potenciar l’atracció de multinacionals i inversions d’alt nivell i valor afegit com, per

exemple, el centre Hewlett Packard de Sant Cugat.84

Per fer-ho, se suggereixen dues línies principals:

• Potenciar l’Agència Catalana d’Inversions,85 que actualment té poc pes específic dins

ACC1Ó.

• Disposar d’oficines per captar recursos de forma permanent en organismes i ciutats des-

tacades, com per exemple Brussel·les, el Banc Mundial, el Banc de Desenvolupament

Iberoamericà, etc.
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84 Hewlett Packard disposa a Sant Cugat del Vallès d’un centre líder mundialment en recerca i desenvolupament
quant a disseny i solucions per als serveis d’impressió.

85 L’Agència Catalana d’Inversions es va crear el 1985. Des de l’abril del 2004 és una àrea especialitzada del
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya. Amb la seu central a Barcelona,
una delegació a Madrid i dues oficines exteriors a Nova York i Tòquio, l’Agència ofereix serveis d’assessorament
i assistència adaptats a les necessitats de les empreses que estudiïn establir-se o expandir el seu negoci a
Catalunya.

<http://www.cidem.com/catalonia/cat/index.jsp>



Projectes multidisciplinaris

Es fa referència a la necessitat de potenciar els projectes tractors que incloguin disciplines i

sectors diversos, per tal que fomentin la fertilització encreuada entre sectors i teixits empre-

sarials diferents.

El diàleg entre diversos sectors ajuda a detectar oportunitats d’innovació, i també a identifi-

car necessitats comunes i a desenvolupar projectes conjunts.

Per aquest motiu es recomana fer taules de debat i comunicació on participin empreses de

diferents sectors, no només d’un mateix col·lectiu.

Compartir el risc

Fomentar els projectes de risc compartit entre les empreses i els centres tecnològics o

l’Administració, de manera que no només es reparteixi el benefici, sinó també el risc inhe-

rent en tot procés d’R+D+I. Aquesta proposta, que prové sobretot dels experts propers al

món empresarial i dels centres tecnològics, es concreta en l’articulació de mecanismes com

ara:

• UTE86 i acords de cooperació específics en R+D+I.

• La definició d’un marc comú de protecció i compartició de la propietat intel·lectual, de les

patents i de l’explotació comercial d’aquestes.

• Un model d’innovació oberta que salvaguardi els drets i deures de totes les parts.

En aquest context, alguns experts destaquen que el CENIT no es valora com un mecanis-

me cooperatiu, sinó de foment de la subcontractació, fet que no permet un escenari de ges-

tió del risc compartit.

En aquest mateix context es recomana en molts casos orientar els incentius i els pressu-

posts públics cap al finançament dels projectes d’R+D+I que tenen més risc.

7.4.4.2. CONSIDERACIONS DELS EXPERTS EN RELACIÓ AMB EL TEIXIT EMPRESARIAL

Hi ha un ampli consens que l’objectiu principal ha de ser que l’estructura empresarial

incorpori coneixement. Per fer-ho, es detallen diferents propostes que complementen les

anteriors.
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7.4.4.2.1. INVERSIÓ I CREIXEMENT

Internacionalització de l’empresa

Com s’ha exposat en la diagnosi, el creixement empresarial és un element clau a l’hora de

generar inversió i despesa en R+D+I.

En aquest sentit, la internacionalització és una de les principals vies per fomentar el creixe-

ment empresarial i l’entrada en nous mercats competitius, de manera que es fomenti la inno-

vació en totes les seves facetes.

Cal fomentar polítiques d’obertura de nous mercats, com les que du a terme ACC1Ó.

Facilitar la creació de noves empreses de base tecnològica

En molts casos els experts manifesten la necessitat de generar elements que permetin:

• Facilitar la creació d’empreses spin-off.

• Facilitar la creació d’empreses start-up.

• Promoure la creació de vivers d’empresa.

• Oferir polítiques d’incentius als emprenedors.

• I, específicament, cal també eliminar barreres i fomentar la creació d’empreses de ser-

veis d’R+D+I, ja que aquestes han d’ajudar a cobrir el diferencial entre oferta i demanda.

En aquest sentit, per exemple, a Navarra s’ha creat la Red EIBT.87

Mobilitzar el capital privat

Un dels aspectes en què a Catalunya cal millorar significativament és en el finançament pri-

vat de l’R+D+I, tant en l’expansió i creació d’empreses com en la realització i el finançament

de projectes. Alguns experts assenyalen que el model d’incentivació empresarial de l’R+D+I

ha de ser d’un euro públic per cada euro privat. Així, exposen que l’escenari final ha de ser

un model amb un repartiment d’1/3 i 2/3 entre el sector públic i el privat, però aquestes pro-

porcions es considera en molts casos que no poden ser el model d’incentivació.

Per tant, es recomana definir polítiques per tal de mobilitzar també el capital privat en el
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87 A l’inici del 2007, sis centres tecnològics, dues universitats de Navarra i el Centro Europeo de Empresas e
Innovación de Navarra (CEIN) van constituir la Red EITB de Navarra per impulsar la creació de noves empreses
de base tecnològica, iniciativa a partir de la qual els membres de la xarxa posen al servei dels projectes incipients
d’innovació la capacitat científica, tecnològica i empresarial de Navarra.



finançament de l’R+D+I, i especialment el capital llavor i el capital de risc, el capital de pre-

risc i els fons de valorització, i els business angels. Aquestes solucions, no obstant això, cal

ser conscients que donen resultats a mitjà termini. Es proposen aspectes com són:

• Crear un marc juridicofiscal especial per als business angels i els agents de capital pri-

vat que facin inversions en R+D+I.

• Implantar polítiques similars a algunes experiències internacionals que permeten aques-

ta mobilització del capital privat, alhora que fomenten l’atracció i inversió estrangera. A

mode d’exemple, dos experts han esmentat aquests models com a referència:

– Model d’Irlanda, amb una exempció fiscal a les multinacionals a l’hora d’implantar-s’hi.

– Model del Quebec, amb una exempció fiscal en l’IRPF durant els primers anys als

investigadors.

Millorar els incentius a l’empresa

Els incentius fiscals són valorats positivament per la majoria d’experts, i tots manifesten la

preocupació per la incertesa que s’ha generat actualment sobre la seva continuïtat.

Ara bé, les polítiques d’incentius fiscals tradicionals, que bonifiquen sobre el benefici, afavo-

reixen el teixit empresarial “tradicional”, però no el de nova creació de base tecnològica.

Aquest darrer, especialment les start-up, no generen beneficis a curt termini i per tant les

polítiques tradicionals no els afavoreixen. En aquest sentit, per tal de fomentar la creació de

noves empreses de base tecnològica cal fomentar aquells incentius articulats com a ajuts

directes, o bé bonificacions en la Seguretat Social de les quotes del personal investigador

qualificat.

Les subvencions han d’anar preferentment sempre directament a l’empresa.

Compra pública de tecnologia innovadora

Finalment, també hi ha consens, sobretot en el sector empresarial, que cal fomentar la com-

pra pública de tecnologia innovadora, ja que s’ha constatat que és un sistema que potencia

i fomenta la innovació de manera important.

Aquest terme fa referència a la compra per part d’un organisme públic d’un producte o sis-

tema que no existeix en aquell moment, però que es pot desenvolupar en un període de

temps raonable, i que requereix tecnologia nova i millorada per poder complir amb les espe-

cificacions del comprador.
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7.4.4.2. COMUNICACIÓ I COOPERACIÓ

Generar un marc de cooperació

Per poder innovar cal tenir una grandària suficient. Les pimes només poden aconseguir

aquesta massa crítica a través de la col·laboració i, per tant, cal crear mecanismes de coo-

peració. L’aproximació més general és que s’ha d’articular a través d’un model de xarxa

distribuïda en el qual cal fomentar un marc de confiança i un sistema de protecció de la

propietat.

Cal la presència d’un lideratge que aglutini els interessos homogenis, que pot ser exercit en

molts casos pels mateixos gremis o entitats i organismes representatius (en aquest cas,

però, es recomana que sigui una entitat representativa d’una realitat específica, concreta i

particular, no grans organismes sectorials o agents socials).

Alguns experts recomanen també que aquests marcs de cooperació es dotin amb programes

específics, inclús amb un gerent professional que ho coordini. Òbviament són polítiques com-

plementàries i que poden combinar-se amb l’activitat i els serveis dels centres tecnològics.

En algun cas s’observa com un model possible el foment i el reforç de la figura de les AEI

(agrupacions d’empreses innovadores).88 Cal matisar, tanmateix, que un model basat en

AEI serveix per fer innovació. Per contra, l’R+D és molt més estratègica i, per tant, cal pro-

tegir molt més bé la propietat intel·lectual que se’n deriva, i en aquest cas es considera que

el consorci és una alternativa millor.

7.4.4.2.3. FORMACIÓ

Formació

La formació és un element clau per a la innovació a l’empresa, i especialment a la pime. Fins

252

88 L’Ordre ITC/2691/2006 defineix les AEI com «la combinación en un espacio geográfico o sector industrial con-
creto de empresas, centros de formación y unidades de investigación públicos o privados, involucrados en pro-
cesos de intercambio colaborativo, dirigidos a obtener ventajas y/o beneficios derivados de la ejecución de pro-
yectos conjuntos de carácter innovador. Esta actividad se organizará en torno a un mercado o segmento de mer-
cado objetivo y/o a una rama o sector científico-tecnológico de referencia. El objeto de la AEI así estructurada
será alcanzar una masa crítica tal, que permita asegurar su competitividad y visibilidad internacionales».
El MITYC, per mitjà del Programa de suport a les AEI, té com a objectiu millorar la competitivitat internacional de
les empreses a través d’una major capacitat innovadora. Com a estructura general, les AEI són una combinació de:
– Empreses pimes (elements base).
– Empreses tractores (minoria).
– Centres de transferència de tecnologia.
– Centres de formació (específics).



ara s’ha basat en un model de formació d’oferta, tot i que en molts casos els cursos queden

buits o amb molt pocs inscrits. Es proposa evolucionar cap a un model de formació de

demanda, enfocat a les necessitats d’aprenentatge que requereixin les empreses en cada

moment. Per fer-ho, s’han d’identificar les fugues i les ineficiències presents en la formació

actual.

L’objectiu de les polítiques de formació ha de ser inculcar i promocionar una cultura empre-

sarial de l’R+D+I. En molts casos es manifesta que existeix un problema de qualificació dels

directius a les pimes, tot i que no hi ha dades quantitatives per fer-lo aflorar.

La mobilitat dels directius, especialment a escala internacional, és un dels elements més

recomanats en tots els perfils d’experts.

D’altra banda, dins les empreses cal formar personal tecnològic i qualificat que sàpiga plan-

tejar una necessitat de demanda, i també cal ensenyar a comprar tecnologia. Hi ha una gran

manca d’aquest perfil de persona en el sector de les pimes. En tot cas, s’indica també que

els centres tecnològics ja tenen aquest coneixement i que poden oferir aquests serveis,

especialment en referència amb la gestió de projectes d’innovació.

Les polítiques de mobilitat i d’intercanvi d’experiències internacionals són també un ele-

ment important que cal desenvolupar, sobretot creant mecanismes que afavoreixin la for-

mació internacional dels treballadors. Per exemple, es proposen mesures com la conserva-

ció de l’antiguitat després d’una estada internacional, o també a l’efecte del còmput per a

la jubilació.

7.4.4.3. CONSIDERACIONS DELS EXPERTS EN RELACIÓ AMB LES UNIVERSITATS

7.4.4.3.1. MODEL UNIVERSITARI

Sistemes de meritocràcia

És recomanable implantar un sistema de meritocràcia i un sistema de promoció de les pla-

ces universitàries en funció del talent (no només de l’antiguitat). Tanmateix, les valoracions

que se’n fan són que, a poc a poc, els grups universitaris es van obrint cada cop més a

aquesta realitat.

Molts experts de tots els camps fan algunes recomanacions concretes:

• En general es considera que cal reformar les estructures funcionarials de la universitat.

• Cal establir una política retributiva no igualitària, sinó organitzada sobre la base de sis-

253

IInnffoorrmmee ssoobbrree ll’’RR++DD++II aa CCaattaalluunnyyaa ((22000022--22000055))::
uunnaa aannààlliissii ccoommppaarraattiivvaa



temes d’incentius que premiïn l’excel·lència.

• Cal fomentar l’experiència en l’empresa privada entre els catedràtics.

Mesura de l’activitat investigadora

Bàsicament, molts dels experts assenyalen les variables següents (agregades) com un pos-

sible sistema d’indicadors per a la mesura de l’activitat de recerca en el món universitari, de

manera que aquestes variables també influeixin en la valoració de l’activitat investigadora a

l’hora de definir i establir els objectius i pressupostos de cada grup:

• Contractes firmats amb empreses.

• Inversió i pressupost procedent de les empreses.

• Patents i ingressos provinents de les empreses.

A més, es recomana publicar les dades i els indicadors d’avaluació. En aquest sentit, se sug-

gereix en algun cas que el SISE89 pot ser una bona plataforma.

Fomentar la recerca aplicada

Cal orientar l’activitat investigadora també cap a la recerca aplicada en el context del món

universitari. No obstant això, cal mencionar que en altres casos els experts assenyalen que

aquesta recerca s’ha de fer en els centres tecnològics o per part d’agents externs –però vin-

culats– al món universitari.

Així, es proposen mesures com ara generar sistemes d’incentius i mèrits cap al foment de

la recerca aplicada.

Sobretot, però, cal un canvi de mentalitat del professorat investigador per tal que també prio-

ritzi la recerca aplicada, no només la fonamental.

Mecenatge

Alguns experts assenyalen que cal fomentar el mecenatge privat de les universitats, com es

fa per exemple en el MIT (Massachusetts Institute of Technology).
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89 SISE és el Sistema Integral de Seguimiento y Evaluación, un observatori permanent del sistema espanyol de cièn-
cia, tecnologia i societat, com a eina per al control de la gestió dels programes públics d’ajuts a l’R+D+I, i com a
mesura per millorar la transparència i publicitat de les actuacions. S’integra en el Pla nacional d’R+D+I 2008-2011
com un mecanisme de seguiment i avaluació de les polítiques de recerca i innovació, i es caracteritza per incor-
porar l’avaluació ex-post dels resultats obtinguts dels programes d’R+D. <http://sise.fecyt.es>



7.4.4.3.2. COMUNICACIÓ I COOPERACIÓ

Comunicació

Com ja s’ha exposat anteriorment, cal bastir ponts i taules de diàleg entre tots els agents, i

especialment entre empresa i universitat.

La universitat, però, és un ens abstracte, en el qual l’R+D+I es desenvolupa des dels grups

de recerca, des del professorat investigador, etc.

Per aquest motiu es proposa crear grups de treball temàtics o sectorials, amb reunions periò-

diques, en què s’identifiquin les necessitats i es pactin plans estratègics de col·laboració a

mitjà termini, i en què participin els grups de recerca específics en cada disciplina.

També és convenient que es creïn i es mantinguin observatoris de vigilància tecnològica que

facilitin la comunicació de les activitats i la recerca que es fa.

Mobilitat universitat-empresa

Cal fomentar un marc de mobilitat adequat entre el professorat universitari i el món empre-

sarial. Aquest és un element bàsic per aconseguir aproximar universitat i empresa i, sobre-

tot, per generar una implicació de mercat derivada de la recerca feta.

És necessari facilitar un marc perquè els investigadors puguin accedir al món empresarial,

des de diferents perspectives:

• Eliminar les incompatibilitats (actualment, per exemple, un investigador del CSIC no por

ser assessor tecnològic en una empresa). Existeixen models internacionals que han arti-

culat molt eficaçment aquesta interrelació, com ara el centre Technion a Israel,90 on els

investigadors han de dedicar aproximadament el 20% del temps a assessorar empreses

privades.

• Facilitar l’activitat emprenedora dels investigadors.

• Facilitar el finançament de la gestió de patents.

Cal fomentar la facilitat del personal investigador per anar a desenvolupar empresarialment

o en una empresa allò que ha creat, però cal establir mecanismes perquè tant l’empresa

com la universitat se’n beneficiïn econòmicament.
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Cooperació universitat-centres tecnològics

Cal dir que en alguns casos s’ha considerat que, per tal de fomentar l’apropament entre uni-

versitat i empresa, amb l’objectiu de facilitar l’aplicació empresarial de la recerca (per exem-

ple de les tesis doctorals), no és necessari desenvolupar polítiques de mobilitat com les

esmentades anteriorment. Alguns experts, no sempre vinculats als centres tecnològics, han

assenyalat que, precisament, són els centres tecnològics els que han de desenvolupar

aquesta funció de pont entre la universitat i l’empresa.

Els centres tecnològics han d’estar en contacte i comunicació permanent amb la universitat,

però cal evitar que competeixin entre si i, per tant, s’han de clarificar els rols de cadascú. En

aquest sentit, és necessari superar certes barreres, sobretot:

• Facilitar ponts de diàleg entre la recerca universitària i l’activitat dels centres per evitar

l’actual desconfiança i gelosia que existeix entre alguns centres i alguns departaments

o grups de recerca universitaris. La inquietud que puguin acabar sent competència uns

dels altres dificulta aquesta col·laboració.

• Facilitar l’intercanvi o la cooperació en els doctorands.

Unitats de valorització del coneixement i la transferència

Es recomana impulsar les unitats transversals per apropar la recerca a l’empresa, amb

objectius ben definits (ingressos, patents, rendició de comptes, sense estatut del funciona-

riat, etc.) Segons el perfil de la persona entrevistada, aquests organismes han d’estar dins

l’àmbit universitari; mentre que, en altres casos, se suggereix que siguin els mateixos cen-

tres tecnològics.

Aquestes unitats han d’estar ben finançades, però amb objectius estrictes de seguiment i control.

Han de desenvolupar una doble funció:

• Organismes de transferència i gestió del contracte.

• Organismes de creació i gestió de la generació d’empreses de base tecnològica: spin-

off, etc.

7.4.4.3.3. INTERNACIONALITZACIÓ

Mobilitat

Cal fomentar la mobilitat del món universitari com a element per a la seva internacionalitza-
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ció des d’una doble perspectiva:

• Facilitar la sortida internacional del professorat universitari durant períodes de temps

prou representatius, entre un i tres anys.

• Facilitar l’entrada i la incorporació a la universitat de personal investigador i professorat

estrangers. Especialment, cal revisar el procediment d’obtenció, qualificació i valoració

dels mèrits dels candidats, ja que en aquests moments en ocasions es dóna preferèn-

cia al professorat local respecte de l’estranger.

Internacionalització

Específicament, cal també activar polítiques d’atracció del talent i potenciació dels post-

graus, sobretot actuant sobre tres aspectes:

• Programes de referència i prestigi (en tecnologies, medicina, ciències socials, etc.).

• Vocació internacional.

• Impartits en anglès.

7.4.4.3.4. FORMACIÓ

Formació en aspectes empresarials

Cal formar els investigadors per ser emprenedors o, almenys, perquè disposin d’uns conei-

xements empresarials mínims:

• En economia (coneixements bàsics per interpretar un balanç, llegir un compte de resul-

tats, etc.).

• En eines de gestió de la qualitat (procediments time-to-market).

• En màrqueting.

• En comercialització o, si no pot ser, cal posar a la seva disposició un promotor co-

mercial.

Molts emprenedors que creen empreses de base tecnològica tenen importants carències en

gestió empresarial, i específicament en gestió d’empreses tecnològiques.

Alguns experts han manifestat que la solució alternativa a formar el personal investigador en

aspectes empresarials és la generació de serveis de professionalització de la gestió, com

ara disposar d’un administrador que gestioni els recursos, d’una empresa de serveis en què

es puguin externalitzar moltes de les tasques, etc.
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7.4.4.4. CONSIDERACIONS DELS EXPERTS EN RELACIÓ AMB ELS CENTRES TECNOLÒGICS

7.4.4.4.1. GESTIÓ

Incentivació

Cal incentivar la tecnologia pròpia, ja que per defecte les empreses del país són eminent-

ment manufactureres i depenen de tecnologia externa. La col·laboració amb els centres tec-

nològics pot ser una via per aconseguir-ho.

Com ja queda recollit en l’Acord estratègic,91 es proposa fomentar la participació i la gene-

ració de demanda de serveis i projectes innovadors en els centres tecnològics a partir de

mecanismes com ara el “xec tecnològic” per a pimes implantat a València. Aquest projecte

ofereix fins a 6.000 euros a les empreses per desenvolupar projectes conjuntament amb els

centres tecnològics.

Autofinançament

Alguns experts assenyalen que els centres tecnològics s’han de finançar sobretot a partir

dels contractes amb les empreses i un cop disposen d’una generació d’ingressos estable i

consolidada provinent del sector empresarial; aleshores és el moment de privatitzar-los

(com, per exemple, es va fer amb Idiada i Applus).92 L’objectiu, doncs, ha de ser l’autofinan-

çament i la posterior privatització. Així es genera un mecanisme de creació d’empreses de

base tecnològica.

També s’ha indicat que, per definició, un centre tecnològic sempre serà un centre que reque-

rirà finançament públic. En aquest sentit, s’assenyala que, si bé no han d’estar finançats al

100% pel sector públic (ja que això voldria dir que no genera inversió privada i que, per tant,

no compleix la seva funció), tampoc podran estar mai finançats totalment pel sector privat,

sinó que al llarg dels anys han d’anar assolint una proporció major d’inversió privada que

d’inversió pública, però sense arribar a generar beneficis.

És necessari que existeixi un business plan amb una estratègia empresarial sòlida que per-

meti traçar el full de ruta del centre. Aquest ha d’incorporar el fet que cal limitar el percentat-

ge de finançament públic al llarg dels anys i incrementar el privat per tal de fomentar la seva
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competitivitat. Ara bé, cal tenir la precaució d’evitar que una exigència massa ràpida de crei-

xement dels ingressos provinents del sector privat obligui el centre a iniciar un procés de

diversificació i dispersió de les seves activitats que li faci perdre la seva missió fundacional.

Així, en determinats casos –sobretot d’experts vinculats als centres tecnològics– s’assenya-

la la necessitat de suport i finançament públic durant els primers anys dels centres.

Actualment aquests experts valoren els recursos com a molt insuficients, i destaquen que en

ocasions la proporció entre recursos disponibles i recursos obtinguts ha estat fins a deu

vegades inferior al nivell que caldria.

Incorporació d’empreses als òrgans decisors

Cal facilitar el diàleg i la presa de decisions estratègiques conjuntament entre les empreses

i els centres tecnològics a través de la participació d’aquestes en els òrgans de decisió. Per

exemple, es fa referència al model dels CIC del País Basc.

Ara bé, alguns experts fan menció del fet que és molt important definir els paràmetres de ges-

tió d’un centre tecnològic perquè siguin compartits per tots els membres del patronat –tant

públics com privats– i, de manera particular, es ressalta el fet que la gestió de l’empresa pri-

vada i la gestió d’un centre tecnològic no han d’estar governades necessàriament pels matei-

xos principis. Així, per exemple, es destaca que les decisions que afecten el centre no es

poden prendre només a partir de criteris empresarials (per exemple, aplicant criteris de maxi-

mització del benefici, rendibilitat dels projectes, anàlisi de costos, seguiment pressupostari, no-

acceptació de desviacions pressupostàries, etc.), ja que fer-ho implicaria molt probablement

acabar prenent decisions errònies i perjudicials per al centre. La gestió, en tot cas, ha d’estar

influenciada i modelada per principis de gestió a llarg termini i de gestió del risc, entre d’altres.

Un centre tecnològic no es pot gestionar com una empresa privada, i cal explicar-ho a l’em-

presari i educar-lo perquè ho entengui i ho assumeixi.

Gestors professionals

En la mateixa línia exposada anteriorment, cal incentivar la formació de gestors especialit-

zats en centres tecnològics, que liderin no només l’estratègia tecnològica del centre, sinó

també que en potenciïn els aspectes relacionats amb la comunicació, la comercialització i la

difusió de les activitats de recerca.

Eficiència

S’ha d’implantar un sistema d’orientació als resultats i producció empresarial en els centres
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tecnològics, a partir de directives de política econòmica específiques i d’un pla de negoci,

que inclogui sistemes per mesurar l’eficiència del centre i oferir un finançament variable en

funció de l’evolució dels indicadors definits, com per exemple:

• Nombre d’empreses.

• Grau de satisfacció.

• Patents.

• Contractes.

• Projectes de cooperació.

• Publicacions.

• Doctors contractats.

• Serveis oferts.

També s’ha de millorar l’eficiència en aspectes com ara:

• Organització.

• Personal.

• Sistemes d’incentius per retenir les persones.

• Potenciació de l’activitat comercial del centre en les empreses.

7.4.4.4.2. COORDINACIÓ

Millorar la coordinació i la col·laboració

Cal evitar la competència entre centres tecnològics i que es “canibalitzin” entre si.

A tal efecte es proposa la creació d’un òrgan coordinador de les polítiques i activitats dels

centres tecnològics. Cal notar que en alguns casos els experts també han esmentat la buro-

cratització i la jerarquització excessives dels centres tecnològics com un dels principals pro-

blemes que cal evitar.

En determinats casos es valoren molt positivament centres que han resultat de processos

de fusió i cooperació entre si, com per exemple Tecnalia.93 Es proposa per part d’algun

expert que, en el cas de Catalunya, cal disposar d’un o dos centres d’aquest estil.

També els centres d’innovació cooperativa del país Basc, que agrupen els centres, les uni-

versitats i els grups d’R+D+I empresarials, han generat sinergies i han equilibrat l’oferta, evi-

tant la competència entre si. És significatiu el fet que les empreses segreguin els grups de

recerca propis per tal que puguin participar a la xarxa basca.
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Fomentar la creació de centres tractors

Els centres d’innovació cooperativa del País Basc exerceixen de tractors de grans projectes

i reptes estratègics en R+D+I, ja que les empreses participen en la decisió i selecció de les

línies estratègiques conjuntament amb el Govern i les agències tecnològiques. En aquest

sentit, es poden establir polítiques per fomentar aquests organismes, com es fa per exem-

ple en el model basc, en què les subvencions per a projectes d’innovació estratègica només

poden sol·licitar-les els centres d’innovació cooperativa.

En alguns casos, els experts fan menció del fet que s’ha de fomentar i prioritzar la creació

d’un únic centre d’innovació cooperativa –o entitat equivalent– per a cada clúster empresa-

rial. No obstant això, com ja s’ha exposat, en altres casos es fa una aposta per un model en

xarxa distribuït entre diferents entitats.

7.4.4.4.3. COMUNICACIÓ

Promoció i comercialització

Cal millorar la projecció exterior dels centres tecnològics i la promoció dels seus serveis i

coneixement. Però cal fer-ho amb un llenguatge empresarial, no tecnològic. S’ha exposat

que les reticències de les empreses a col·laborar amb els centres són degudes en alguns

casos al fet que no s’adopta un llenguatge empresarial, ni les formes, la imatge o la presen-

tació adequades en els documents.

Per exemple, a Navarra, el Govern ha iniciat una línia de subvencions que finançarà la

comercialització, la promoció i el màrqueting dels centres tecnològics, dins les mesures

estratègiques per promocionar l’acció i les activitats d’aquests.

7.4.5. RESUM

Aquest Informe presenta de forma agregada el resultat de les entrevistes qualitatives realit-

zades amb els catorze experts en relació amb la situació de l’R+D+I, especialment a

Catalunya, i les propostes d’actuació que han fet.

De manera general, pel que fa a la diagnosi de la situació de l’R+D+I, els experts coincidei-

xen en les valoracions. No obstant això, a l’hora d’articular propostes i recomanacions d’ac-

tuació futures, apareixen gran diversitat d’opinions i criteris.

En primer lloc, amb referència a la diagnosi de l’R+D+I, es valora positivament la situació de

Catalunya, sobretot si es té en consideració la seva realitat en termes d’extensió geogràfica,
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social, territorial, empresarial, etc.; i es valoren positivament les polítiques dutes a terme en

els últims anys, així com l’esforç econòmic fet destinat a R+D+I. En molts casos, es posa de

manifest el fet que la incentivació pública és fonamental per desplegar polítiques d’R+D+I i

potenciar-ne la inversió en el sector privat. Ara bé, també s’assenyala que més inversió

pública no sempre genera millors resultats, sinó que cal definir clarament quines són les prio-

ritats en cada cas.

En aquest context, en general es posa en relleu que cal potenciar la presència de projectes

i agents tractors en R+D+I a Catalunya, que liderin i incentivin l’R+D+I en la pime. Aquests

elements tractors han d’anar acompanyats per polítiques que afavoreixin la internacionalit-

zació de l’empresa i la universitat catalanes.

Un dels principals reptes que cal prioritzar, segons han manifestat els experts, és la creació

d’oportunitats empresarials a partir del coneixement generat i, per tant, afavorir el trasllat del

coneixement de frontera cap a oportunitats comercials. En aquest context, es considera molt

important crear mecanismes i espais de diàleg permanents entre el món acadèmic i el món

empresarial que facilitin un pont de comunicació i treball conjunt durable. Així mateix, la cre-

ació d’empreses de base tecnològica a Catalunya també és un element clau per afavorir una

capitalització empresarial del coneixement acadèmic.

Dins aquest marc, els centres tecnològics es valoren positivament, i s’observa la necessitat

de disposar de centres de referència amb projecció internacional en aquells clústers definits

com a prioritaris.

En aquest sentit, les principals iniciatives d’altres comunitats que es valoren com a positives

són, precisament, aquelles que han permès espais de diàleg entre tots els agents implicats

en l’R+D+I, com per exemple Innobasque al País Basc o la Corporación Tecnológica de

Andalucía.

A mode de conclusió, es pot establir que hi ha un consens general que l’objectiu de les polí-

tiques ha d’anar encaminat a:

• La creació de noves empreses de base tecnològica.

• La creació d’espais de coneixement i campus d’excel·lència.

• La capitalització del coneixement. 

Cal tenir present, i això és compartit per molts dels experts, que ja s’ha superat l’etapa de

“predicar i educar en innovació”. Aquelles empreses que aparentment no estan innovant se

suposa que, o bé ja estan innovant tot i que no en siguin conscients, o bé que el mercat en

el qual operen no les obliga a fer-ho.
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Així, es presenten dos models per facilitar la generació de sinergies entre el món universita-

ri, els centres tecnològics i el món empresarial:

1. La creació d’estructures de parcs científics i tecnològics

Cal potenciar la creació d’estructures de parcs científics i centres tecnològics al voltant

de les universitats, que han d’exercir un paper d’eixos gravitatoris. Aquests pols de

coneixement han d’integrar també un important nombre d’empreses en les seves pro-

ximitats. L’objectiu és construir un model que generi vehicles i mecanismes suficients

perquè es creï i es valori el coneixement de forma eficaç, establint sinergies, comuni-

cació, cooperació i col·laboració entre tots els agents implicats.

2. La creació d’espais d’innovació oberts

Complementant l’anterior estructura de parcs científics i tecnològics, cal generar siste-

mes que fomentin la innovació i cooperació oberta i distribuïda entre diferents agents,

que poden estar geogràficament separats. Aquest model ha de definir un espai comú

en el qual es pugui desenvolupar l’activitat en R+D+I entre empreses, centres i univer-

sitats, fins i tot d’altres països.

Un model de marc cooperatiu i innovació oberta s’ha de concebre com un espai (virtual,

no físic) on els agents involucrats disposen de mecanismes i eines suficients per poder

cooperar i coordinar-se entre si, establir relacions, generar projectes, negociar acords, etc.

Els experts han manifestat també la necessitat d’articular certes actuacions en l’actual siste-

ma d’R+D+I. A continuació es presenten les consideracions que han fet els experts. Cal tenir

present que el document constitueix la suma agregada de totes les diferents aportacions

fetes pels experts, i que per tant cada consideració ha estat formulada per diversos experts,

però no per la totalitat.

Aquestes consideracions es troben entrellaçades entre si i formen part d’una anàlisi multiva-

riable i polifacètica que en dificulta una presentació segmentada. No obstant això, s’han

agrupat en els següents capítols generals a l’efecte de simplificar-ne la presentació:

1. Consideracions dels experts en relació amb les polítiques públiques

En molts casos, s’ha exposat la necessitat que:

a. Cal fer pivotar la política de generació d’oferta i demanda cap a una política d’o-

rientació als resultats.

263

IInnffoorrmmee ssoobbrree ll’’RR++DD++II aa CCaattaalluunnyyaa ((22000022--22000055))::
uunnaa aannààlliissii ccoommppaarraattiivvaa



b. Cal consistència i continuïtat en les polítiques destinades a l’R+D+I.

c. Cal atreure i generar projectes i agents tractors en R+D+I, i articular mecanis-

mes perquè les pimes participin dels consorcis internacionals. Així mateix, cal

atreure inversions d’alt nivell i valor afegit.

d. En aquest sentit, cal prioritzar els sectors estratègics per a Catalunya. Cal

esmentar que, com ja s’ha exposat anteriorment, els criteris per prioritzar no són

compartits entre tots els experts.

e. Cal impulsar projectes multidisciplinaris que incloguin diverses disciplines i sec-

tors, per tal que fomentin la fertilització encreuada entre sectors i teixits empre-

sarials diferents.

També es fa referència a la necessitat que:

f. Des de l’Administració es fomenti un procés de trobada i diàleg permanent amb

i entre els agents implicats en l’R+D+I: empreses, parcs científics i tecnològics,

centres tecnològics, universitats, etc.

g. Se simplifiqui el procediment burocràtic en les sol·licituds de subvencions.

h. Es fomentin els projectes de risc compartit entre les empreses i els centres tec-

nològics o l’Administració, de manera que no només es reparteixi el benefici,

sinó també el risc inherent en tot procés d’R+D+I.

2. Consideracions dels experts en relació amb el teixit empresarial

En molts casos, s’ha exposat la necessitat que cal:

a. fomentar la internacionalització de l’empresa.

b. fomentar la mobilitat dels treballadors i els directius empresarials.

c. facilitar la creació de noves empreses de base tecnològica (spin-off, start-up,

etc.)

d. mobilitzar el capital privat per afavorir el finançament privat de l’R+D+I.

e. millorar i mantenir polítiques d’incentivació fiscal a l’empresa.

També es fa referència a la necessitat que cal:

f. crear mecanismes de cooperació, sobretot enfocats a les pimes, a través d’un

model de xarxa distribuïda en el qual cal fomentar un marc de confiança i un sis-

tema de protecció de la propietat intel·lectual.

g. incentivar un model de formació enfocat a la demanda i a les necessitats d’apre-

nentatge que requereixin les empreses en cada moment.

h. fomentar la compra pública de tecnologia innovadora.
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3. Consideracions dels experts en relació amb les universitats

En molts casos, s’ha exposat la necessitat que cal:

a. orientar l’activitat investigadora també cap a la recerca aplicada en el context del

món universitari.

b. fomentar un sistema de meritocràcia i establir indicadors que permetin mesurar

l’activitat investigadora.

c. impulsar les unitats transversals que permetin apropar la recerca a l’empresa,

amb objectius ben definits. En aquest sentit, és important bastir ponts i taules de

diàleg entre tots els agents, i especialment entre empresa i universitat.

d. fomentar un marc de mobilitat adequat entre el professorat universitari i el món

empresarial. Aquest és un element bàsic per aconseguir aproximar universitat i

empresa i, sobretot, per generar una implicació de mercat derivada de la recer-

ca realitzada.

També es fa referència a la necessitat que cal:

e. facilitar que els centres tecnològics estiguin en contacte i comunicació perma-

nent amb la universitat.

f. fomentar la mobilitat del món universitari com a element per a la seva interna-

cionalització des d’una doble perspectiva: facilitar la sortida internacional del

professorat universitari i facilitar l’entrada i la incorporació a la universitat de per-

sonal investigador i de professorat estrangers.

g. activar polítiques d’atracció del talent i de potenciació dels postgraus.

h. formar els investigadors per ser emprenedors o, almenys, perquè disposin d’uns

coneixements empresarials mínims. 

i. fomentar el mecenatge privat de les universitats.

4. Consideracions dels experts en relació amb els centres tecnològics

En molts casos, s’ha exposat la necessitat que cal:

a. fomentar la cooperació i la coordinació entre centres tecnològics i, en particular,

la projecció exterior dels centres tecnològics i la promoció dels seus serveis i

coneixement.

b. impulsar la creació de centres tractors.

c. facilitar el diàleg i la presa de decisions estratègiques conjuntament entre les

empreses i els centres tecnològics, a través de la participació d’aquestes en els

òrgans de decisió.
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També es fa referència a la necessitat que cal:

d. incentivar la formació de gestors especialitzats en centres tecnològics, que lide-

rin no només l’estratègia tecnològica del centre, sinó també que en potenciïn els

aspectes relacionats amb la comunicació, la comercialització i la difusió de les

activitats de recerca.

e. incentivar la tecnologia pròpia i, per a tal fi, la col·laboració amb els centres tec-

nològics és una via per aconseguir-ho.

f. apostar per una política d’autofinançament dels centres tecnològics a llarg ter-

mini, sense deixar de banda el fet que la inversió pública és fonamental en les

primeres etapes dels centres.
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88.. BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIIAA II DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓ

8.1. LLEIS I PROGRAMES

• Diari Oficial de la Unió Europea, de 15 de gener de 2008: Dictamen del Comitè Econòmic

i Social Europeu sobre el tema «Fomentar una productivitat sostenible en la vida laboral

europea». (2008/C 10/19).

• Comunicació COM (2007) 666 final, de 31 d’octubre: Communication from the

Commission: Raising productivity growth: key message from the European

Competitiveness Report 2007.

• Comissió Interministerial de Ciència i Tecnologia, 14 de setembre de 2007: Pla nacional

de recerca científica, desenvolupament i innovació tecnològica 2008-2011.

• Comunicació COM (2007) 146 final: Communication from the Commission to the

European Parliament, the Council, the European economic and social committee and the

Committee of the regions; i2010 – Annual Information Society Report 2007.

• Comunicació 2006/C 323/01, de 30 de desembre: Marc comunitari sobre ajuts estatals de

recerca, desenvolupament i innovació.

• Reial decret 1579/2006, de 22 de desembre, pel qual s’estableix el règim d’ajuts i el siste-

ma de gestió del Programa de suport a la innovació de les petites i mitjanes empreses

2007-2013.

• Commission of the European Communities, 22 de novembre de 2006: Communication

from the Commission to the Council, the European Parliament and the Economic and

Social Committee. COM (2006) 728 final.

• CES de Múrcia, 27 d’octubre de 2006: Dictamen sobre l’Avantprojecte de llei de foment i

coordinació de la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació de la Comunitat

Autònoma de la Regió de Múrcia.

• Decisió núm. 1639/2006/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 24 d’octubre de

2006, per la qual s’estableix un programa marc per a la innovació i la competitivitat (2007-

2013).

267

IInnffoorrmmee ssoobbrree ll’’RR++DD++II aa CCaattaalluunnyyaa ((22000022--22000055))::
uunnaa aannààlliissii ccoommppaarraattiivvaa



• Ordre ITC/2691/2006, de 2 d’agost, per la qual es regulen les bases, el règim d’ajuts i la

gestió de mesures de suport a les agrupacions empresarials innovadores del Ministeri

d’Indústria, Turisme i Comerç.

• CIRIT, març de 2006: La TecnoRegió, una estratègia per a Catalunya.

• CTESC, desembre de 2005: Dictamen sobre l’Avantprojecte de llei de foment de la cièn-

cia i la innovació empresarial i d’ordenació de la recerca.

• Presidència del Govern d’Espanya, juny de 2005: Programa Ingenio 2010.

• CIRIT, maig de 2005: Pla de recerca i innovació de Catalunya 2005-2008.

• CES de Madrid, abril de 2005: Informe sobre la proposta del IV Pla regional de recerca

científica i innovació tecnològica de la Comunitat de Madrid 2005-2008.

• CES de Madrid, setembre de 2003: Dictamen sobre el V Pla nacional de recerca científi-

ca, desenvolupament i innovació tecnològica (R+D+I) per al període 2004-2007.

8.2. INFORMES I LLIBRES

• Agencia Tributaria (març 2006). Sociedades 2005. Manual práctico. Ministerio de

Economía y Hacienda.

• Ardèvol, Maite (directora) (juny 2006). Tendències de futur i noves realitats. Informe anual

de l’Observatori de Mercats Exteriors del COPCA.

• Artige, Lionel; Nicolini, Rosella (març 2006). Labor productivity in Europe: Evidence from

a sample of regions. Instituto de Análisis Económico (CSIC).

• «Bloc A de Millora de les condicions bàsiques de competitivitat del document de Disseny

d’una bateria d’indicadors per al seguiment de l’Acord Estratègic». [Donat per Alfons

Labrador en la reunió del dia 2 de febrer de 2007 del grup de treball d’aquest Informe per

l’Alfons Labrador].

• Brinkley, Ian; Lee, Neil (2007). The knowledge economy in Europe. The Work Foundation.

• Busom, Isabel (coordinadora) (març 2006). La situació de la innovació a Catalunya.

(Col·lecció d’estudis del CIDEM).

268



• Busom, Isabel (octubre 2006). La rentabilidad de la inversión en I+D+I. Centre d’Economia

Industrial. (Documents d’economia industrial; 22).

• Cañizares, Enrique; Fernández, Daniel; Jorge Padilla, Atilano; Ramos, Ana (octubre 2001).

Competència i innovació en la nova economia. Direcció General d’Indústria del Departa-

ment d’Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya. (Papers d’economia

industrial; 16).

• Castells, Manuel (director) (maig 2005). Un model de competitivitat sostenible i solidari per

a Catalunya. Informe del Consell d’Experts de l’Acord estratègic per a la internacionalitza-

ció i la competitivitat de l’economia catalana.

• CIDEM (2006). Catàleg d’ajuts R+D+I 2006. Secretaria d’Indústria del Departament de

Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya.

• CIDEM (maig 2006). Guia de transferència tecnològica 2006. Departament de Treball i

Indústria de la Generalitat de Catalunya.

• CIDEM (novembre 2006). Consolidació de la cultura de la innovació. La gestió responsa-

ble de la productivitat. Generalitat de Catalunya.

• CIDEM (maig 2007). Guia de transferència tecnològica 2007. Departament d’Innovació,

Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya.

• CIDEM (juny 2007). Memòria d’activitats CIDEM 2006. Departament d’Innovació,

Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya.

• Comissió de seguiment de l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’o-

cupació i la competitivitat de l’economia catalana (setembre 2006). Informe de seguiment

per mesura.

• Comissió Europea. Annual Report 2007 i 2010.

• Comissió Europea (2005). The 2005 EU industrial R&D investment scoreboard. Volume I:

analysis. Volume II: company data.

• Comissió Europea. Direcció General de Política Regional (setembre 2006). Punts forts i

febles, oportunitats i amenaces de les regions espanyoles en el marc de les conclusions

de Lisboa i Goteborg.

269

IInnffoorrmmee ssoobbrree ll’’RR++DD++II aa CCaattaalluunnyyaa ((22000022--22000055))::
uunnaa aannààlliissii ccoommppaarraattiivvaa



• Comissió Europea, INNO METRICS (2006). European Innovation Scoreboard 2006.

• Davide Parrilla, Mario; Bianchi, Patricio; Sugden, Roger (2005). Alta tecnología, producti-

vidad y redes: un enfoque sistémico para el desarrollo de las pequeñas y medianas

empresas. Instituto di Politica per lo sviluppo industriale.

• Departament de Treball i Indústria, Gabinet Tècnic, Servei d’Estudis i Estadístiques (maig

2006). Les millors pràctiques de política industrial en l’àmbit europeu. (Documents de

Treball i Indústria; 2).

• Departament de Treball i Indústria, Gabinet Tècnic, Servei d’Estudis i Estadístiques (octu-

bre 2006). Ocupació en activitats d’alt valor afegit. Generalitat de Catalunya.

• Departament de Treball i Indústria, Gabinet Tècnic, Servei d’Estudis i Estadístiques (gener

2007). Ocupació en activitats d’alt valor afegit. Generalitat de Catalunya.

• Departament d’Educació i Universitats; Patronat Català Pro Europa (maig 2006). Informe

final d’activitats de les Jornades de treball sobre La nova política europea d’R+D i el 7è

Programa marc d’R+D (2007-2013).

• Duch, Néstor (setembre 2006). Posició competitiva i estratègies de les empreses catala-

nes. Anàlisi del programa Créixer (2003-2005). (Col·lecció de documents de treball del

CIDEM).

• Duchêne, Vincent (11/06/2007). Key Figures 2007 on Science, Technology and Innovation.

Towards a European Knowledge Area. Comissió Europea, DG. RTD.

• Felix, Bernard (març 2007). Employment and earnings in high-tech sectors (2005).

Eurostat. (Statistics in focus: science and technology). 

• Fernández, Tatiana; Montolio, Daniel (2006). R+D+I, creixement i productivitat de

Catalunya en el context europeu. Departament d’Economia de la Generalitat de

Catalunya, novembre de 2006. (Papers de treball; 8/2006).

• Foment del Treball Nacional; Cambra de Comerç de Barcelona (2003). Investigación, des-

arrollo e innovación. Anuari econòmic i social des d’una perspectiva internacional.

• Fundació Privada Institut Cerdà (octubre 2004). Visión de la PYME en España: retos y

oportunidades.

270



• Fundación COTEC para la Innovación Tecnológica (2004). Libro blanco de la Innovación

en la Comunidad de Madrid 2004.

• Fundación COTEC para la Innovación Tecnológica (2006). Memòria Cotec 2005-2006.

• Fundación COTEC para la Innovación Tecnológica (2006). Los servicios intensivos en

conocimiento tecnológico. Un instrumento para la competitividad de las empresas y las

regiones. (Encuentros empresariales COTEC; 12).

• Fundación COTEC para la Innovación Tecnológica (juny 2006). Informe Cotec 2006.

• Fundación COTEC para la Innovación Tecnológica (2007). Informe COTEC 2007. 

• Fundación CYD (2007). Barómetro CYD. El papel de la universidad en España. (Colección

documentos CYD).

• Fundación CYD (2007). Cifras y Datos de las universidades españolas. Curso académico

2002-2003.

• Global Entrepreneurship Monitor (2005). Informe GEM Catalunya 2005. Observatori de

l’Activitat Emprenedora.

• Gual, Jordi; Jódar, Sandra; Ruiz, Àle (juny 2006). El problema de la productivitat a

Espanya: quin és el paper de la regulació? (Documents d’economia de la Caixa; 01).

• Hermosilla, Ángel (setembre 2006). La estrategia de productividad de las pequeñas y

medianas empresas industriales catalanas. Fundació Empresa i Ciència. (Documents d’e-

conomia industrial; núm. 27).

• Hollanders, Hugo (desembre 2006). 2006 European Regional Innovation Scoreboard

(2006 RIS). European Trend Chart on Innovation.

• Hollanders, Hugo; Arundel, Anthony (desembre 2005). European Innovation Scoreboards.

European Trend Chart on Innovation.

• IDETRA, S.A. (2006). Annual Innovation Policy Trends and Appraisal Report. Spain.

European Trend Chart on Innovation.

271

IInnffoorrmmee ssoobbrree ll’’RR++DD++II aa CCaattaalluunnyyaa ((22000022--22000055))::
uunnaa aannààlliissii ccoommppaarraattiivvaa



• Ikertalde (gener 2007). Estudi de l’impacte de les línies d’ajut a l’R+D+I gestionades en el

període 2004-2005. Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de

Catalunya. (Col·lecció de documents de treball del CIDEM; 9).

• INE (desembre 2006). Nota de prensa de la Encuesta sobre Innovación Tecnológica en

las Empresas 2005.

• INE (desembre 2006). Nota de prensa según los resultados de la Estadística sobre

Actividades en I+D+I 2005 del INE.

• Itoiz, Teresita; Reina, Alfredo (coordinadors) (novembre 2003). Memòria socioeconòmica i

laboral de Catalunya 2002 del CTESC.

• Lladós, Josep; Meseguer, Antoni; Torrent, Joan; Vilaseca, Jordi (octubre 2007). Anàlisi del

teixit industrial a Catalunya a partir de la taula input-output. Observatori de Prospectiva

Industrial del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa en col·laboració amb el

Centre d’Economia Industrial.

• Maluquer, Jordi (setembre 2003). Les activitats de Recerca, Desenvolupament i Innovació

Tecnològica a Catalunya l’any 2000. Departament de la Presidència de la Generalitat de

Catalunya.

• Maluquer, Jordi (desembre 2004). La recerca i la innovació a Catalunya l’any 2001.

Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de

Catalunya.

• Maluquer, Jordi (juny 2007). La recerca i la innovació a Catalunya l’any 2002. Consell

Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica, (CIRIT). Departament

d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya.

• Mañá, Francesc; Escobar, Modesto (desembre 2005). Cuadernos OPTI. Un marco para la

evolución de las TIC. OPTI (Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial).

• Martí, José (novembre 2004). El Capital Risc a Catalunya. Generalitat de Catalunya.

(Col·lecció d’estudis del CIDEM).

• Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; Oficina Española de Patentes y Marcas (abril

2007). Avance de estadísticas de propiedad industrial, 2006.

272



• Mira, Carlos (2005). Reflexiones sobre la productividad e innovación tecnológica en

España y en los EEUU. Club de Amigos de la Sociedad de la Información.

• Moraleda, Amparo (octubre 2007). Innovación, tecnología y talento. [Lliçó inaugural del

curs acadèmic 2007-2008 de la Universitat Pompeu Fabra].

• Moreno, Marià; Pérez, Anastasi (maig 2003). La innovació a les petites empreses catala-

nes. Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya.

(Col·lecció d’estudis del CIDEM).

• OECD; Eurostat (2005). Oslo Manual. Guidelines for collecting and interpreting innovation

data.

• Ortega Gómez, Natalia (octubre 2006). Efectes de la composició sectorial, les dimensions

i l’origen del capital de les empreses industrials espanyoles en la situació de la innovació

tecnològica a Espanya, i en la política tecnològica. Consell de Treball, Econòmic i Social

de Catalunya. (Col·lecció de Tesis Doctorals del CTESC; 5)

• Ozerin Etxebarria, Leire i altres (abril 2006). Transferencia de tecnología e innovación: cla-

ves de la cooperación para las regiones del arco atlántico. Red Transnacional Atlántica de

Agentes Económicos y Sociales.

• Parellada, Martí (direcció) (2007). Informe CYD 2006. Fundación CYD (Conocimiento y

Desarrollo).

• RedOTRI (2005). Informe 2005. RedOTRI Universidades.

• Reina, Alfredo (coordinador) (setembre 2004). Memòria socioeconòmica i laboral de

Catalunya 2003. Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, CTESC.

• Reina, Alfredo (coordinador) (setembre 2005). Memòria socioeconòmica i laboral de

Catalunya 2004. Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, CTESC.

• Reina, Alfredo (coordinador) (octubre 2006). Memòria socioeconòmica i laboral de

Catalunya 2005. Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, CTESC.

• Ribechini, Gian Lluís (març 2007). Consideracions al document: R+D+I i productivitat, pri-

meres passes del CTESC.

273

IInnffoorrmmee ssoobbrree ll’’RR++DD++II aa CCaattaalluunnyyaa ((22000022--22000055))::
uunnaa aannààlliissii ccoommppaarraattiivvaa



• Segarra, Agustí (juliol 2007). «Les barreres a la innovació en l’empresa catalana».

Memòria econòmica de Catalunya: any 2006. Cambra Oficial de Comerç, Indústria i

Navegació de Barcelona.

• Segura, Julio (novembre 2006). La productividad de la economía española. Fundación

Ramón Areces.

• Solà, Joaquim; Sáez, Xavier; Termes, Montserrat (setembre 2006). La innovació i l’R+D

industrial a Catalunya. Centre d’Economia Industrial. (Papers d’economia industrial; 23).

• Solé, Francesc; Valls, Jaume; Condom, Pere; Pérez, Anastasi; Amores, Xavier; Bikfalvi,

Andrea (juny 2003). Èxit de mercat i innovació: anàlisi del comportament innovador de 60

pimes catalanes. Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de

Catalunya. (Col·lecció d’estudis del CIDEM).

• Staton, Matt, The Bigger Splash Ltd. (desembre 2006). Analysis of the Regional

Dimensions of Investment in Research. Case Study Regional Report: Catalonia (Spain).

ERAWATCH Network asbl.

• TrendChart (2005). European innovation scoreboard 2005: comparative analysis of inno-

vation performance.

• Valls, Jaume; Mancebo, Núria; Guia, Jaume; Bikfalvi, Andrea; Casadesús, Martí (juliol

2004). Innovacions organitzatives i competitivitat industrial. Secretaria d’Indústria i Energia

del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya. (Papers d’economia

industrial; 20).

• Vicente Blanes, J.; Busom, Isabel (abril 2004). Who participates in R&D subsidy pro-

grams? The case of Spanish Manufacturing firms.

• Wilén, Hakan (març 2007). R&D in enterprises. Eurostat. (Statistics in focus: science and

technology).

8.3. ARTICLES

• Arco, Serafí del (2006). «Los expertos piden cambios en la política de I+D». EL PAÍS.com,

18-12-2006.

• B., A. (2007). «Madrid encabeza el esfuerzo inversor en tecnologías de la información». El

País, 31-01-2007.

274



• Barceló i Roca, Miquel (2004). «Tecnologia, innovació… competitivitat». Revista

Econòmica de Catalunya, núm. 49-50 (novembre 2004), pàg. 101-111.

• Bote, Valentín (2006). «Crecimiento, productividad y TIC». Notaenter, 04 (gener 2006).

• Bote, Valentín (2006). «Empleo y productividad en las telecomunicaciones españolas».

Notaenter, 27 (setembre 2006).

• Camarasa, Josep M. Coneixement i societat: revista d’universitats, recerca i societat de la

informació, núm. 11 (2n quadrimestre 2006).

• Cereijo, E.; Velázquez, F. J.; Turrión, J. (2007). «El necesario avance de la productividad

española». Papeles de Economía Española, núm. 111.

• Cinco Días (2007). «La falta de cooperación tecnológica frena la I+D+I en las pymes».

CincoDías.com, 03-07-2007.

• Comissió Europea (2006). «Regions for Economic Change». European Commission

strengthens exchange of best practices in innovation among European regions. 08-11-

2006.

• Corbella, Josep (2006). «Estados Unidos, 5 – Europa, 0». La Vanguardia, 09-10-2006.

• Departament de Treball i Indústria (2006). «L’Agència Catalana d’Inversions ha possibili-

tat la implantació de 22 nous projectes empresarials que han suposat la creació i mante-

niment de 1.230 llocs de treball i un volum d’inversió de més de 93 milions d’euros entre

gener i setembre de 2006». [Comunicat de premsa], 06-10-2006.

• Departament d’Educació i Universitats. «Conclusions de les Jornades de treball La nova

política europea d’R+D i el 7è Programa marc d’R+D». Generalitat de Catalunya, 13-06-

2006.

• Díaz, B. (2007). «La productividad sólo mejora en el sector industrial». CincoDías.com, 06-

03-2007.

• Diversos autors (2006). I+D+i. Cinco Días, 08-11-2006.

• Economist Intelligence Unit (2007). «The 2006 e-readINEss rankings». The Economist.

275

IInnffoorrmmee ssoobbrree ll’’RR++DD++II aa CCaattaalluunnyyaa ((22000022--22000055))::
uunnaa aannààlliissii ccoommppaarraattiivvaa



• EFE (2007). «España, a la cola europea en innovación tecnológica». ELPAÍS.com, 29-10-

2007.

• EFE (2007). «Se estanca el número de empresas creadas por las universidades». EFE-

COM, 09-03-2007.

• Garrell, Antoni (2006). «Del CIDEM a Sodena». E-Notícies, 09-10-2006.

• Garrell, Antoni (2007). «Recerca i col·laboració entre universitat i empresa». E-Notícies,

23-01-2007.

• Grau, O. (2007). «Las pymes podrían elevar su producción un 15,5%». [Mitjà desconegut],

08-02-2007.

• Griffith, Rachel; Redding, Stephen; Reenen, John (2003): «R&D and Absorptive Capacity:

Theory and Empirical Evidence». Scandinavian Journal of Economics.

• Griffith, Rachel; Redding, Stephen; Reenen, John Van (2004). «Mapping the Two Faces of

R&D: Productivity Growth in A Panel Of OECD Industries». The Review of Economics and

Statistics, 86 (4) (novembre 2004), p. 883-895.

• Gurría, Ángel (2007). «Towards an innovations strategy». OECD Observer, 16-11-2007.

• Lis, P. F. de (2007). «Tecnológicamente deficientes». El País, 04-02-2007.

• Missé, Andreu (2006). «Andalucía recibirá el 40% de los fondos estructurales españoles

entre 2007 y 2013». El País, 14-12-2006.

• P. C., R. (2007). «El empleo en R+D se dispara un 35% en un año». CincoDías.com, 25-

10-2007.

• Palos, Manuel (2006). «El ladrillo anula la productividad». El País, 26-11-2006.

• Pérez, Bruno (2007). «La OCDE avisa: España podría perder millones por su mala ges-

tión de la I+D». El Economista, 03-04-2007.

• Pimentel, Manuel (2006). «La asignatura de la productividad: A mejor, con los mismos pro-

blemas». CincoDías.com, 27-09-2006.

276



• Press Office of the Council of the European Union (2006). «Council approves EU research

programmes for 2007-2013». 16887/06 (Presse 266), 18-12-2006.

• Sáenz, Antonio (2005). «La innovación: factor esencial para la mejora de la competitividad

empresarial». Revista Foment del Treball Nacional, 2005/5, núm. 2111.

• Sala, Mercè (2006). «La innovación también existe». CincoDías.com, 12-06-2006.

• Sanz, Luis (2007). «I+D, ¿qué podemos esperar del futuro?». ELPAÍS.com, 10-01-2007.

• Torrent, J.; Lladós, J.; Vilaseca, J.; Boix, R.; Galletto, V.; Bellavista, J.; Garcia Quevedo, J.;

Busom, I.; Luna, C. (2005). Monogràfic «El capital tecnològic a l’economia catalana». Nota

d’economia. Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, núm. 82

(2n quadrimestre 2005), pàg. 39-148.

• Vázquez, Aureli (2007). «Especial Recerca». Món Empresarial, 04-2007.

• Velázquez-Gaztelu, J. P. (2007). «Suspenso en economía del conocimiento».

ELPAÍS.com, 25-03-2007.

• Vélez, A. M. (2006). «La gran I+D española todavía vuela bajo». Expansión, 06-10-2006.

277

IInnffoorrmmee ssoobbrree ll’’RR++DD++II aa CCaattaalluunnyyaa ((22000022--22000055))::
uunnaa aannààlliissii ccoommppaarraattiivvaa



278






