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PRESENTACIÓ

Presentem en aquest llibre d’una forma resumida el treball efectuat en el marc 
del “3r Congrés d’Economia i Empresa” per un important nombre d’acadè-
mics, de professionals de l’empresa, d’economistes i d’experts en diverses 
branques tecnològiques i àrees de coneixement. La seva lectura permet copsar 
la magnitud de la tasca que s’ha fet durant pràcticament un any i la importàn-
cia i oportunitat de les aportacions i conclusions que s’extreuen d’aquest tre-
ball. Crec, sincerament, que s’ha aconseguit l’objectiu que ens proposàvem 
quan vàrem impulsar des del Col·legi d’Economistes de Catalunya aquesta inici-
ativa, que no era altra que la de generar a la societat catalana un debat obert, 
rigorós i documentat sobre com afrontar els grans reptes econòmics, tecnolò-
gics, socials i mediambientals d’aquesta etapa de la nostra història.

Aquest enfocament entronca amb la pròpia tradició del Col·legi, quan l’any 
1979 va organitzar el primer Congrés per tractar la nova etapa derivada de la 
transició política i el 1988 va celebrar el segon amb la incorporació de l’Estat 
espanyol al Mercat Comú com a teló de fons.

En el curs d’aquest 3r Congrés s’han debatut 185 ponències i hi han participat 
prop de 400 experts, repartits en 13 eixos de treball, que han abastat pràctica-
ment tots els factors que incideixen en la nostra economia. Aquest llibre recull 
l’estructura del Congrés, conclusions de cadascun dels eixos, relació de ponèn-
cies i d’autors, de participants en general i abstracts de totes les contribucions 
acceptades, així com els resums que han elaborat els relators. Així posem a 
disposició de la societat catalana una informació que entenem molt útil en la 
definició de línies de treball que ens ajudin a avançar en l’objectiu d’aconseguir 
un model EFICIENT i EQUITATIU per a Catalunya.

Finalment, en nom de la Junta del Col·legi d’Economistes i del Comitè Organit-
zador del Congrés vull expressar el meu sincer agraïment a les persones i em-
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preses que l’han fet possible: presidents, vicepresidents, relators i integrants 
de cadascun dels 13 eixos de treball, els membres del Comitè Científic, els au-
tors que han presentat ponències, totes elles amb un alt nivell de qualitat, em-
preses que han participat en alguns dels eixos i conferenciants i panelistes dels 
actes de cloenda de cada eix. I, per acabar, especialment a totes les empreses 
que l’han patrocinat, de les quals voldria destacar i reconèixer la confiança de-
mostrada en el Col·legi d’Economistes de Catalunya des del primer moment, 
quan, en un grau encara força difús del projecte, els vàrem demanar la seva 
participació.

Joan B. Casas 
Degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya 

President del Comitè Organitzador del 3r Congrés 
d’Economia i Empresa de Catalunya
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Quan se’ns van encarregar portar l’eix de Ciència i Innovació, o no ens coneixí-
em, o ens coneixíem poc. No van caldre gaires trobades per descobrir, però, 
que teníem una sòlida base comuna que ens permetia entendre’ns sense gaire 
esforç. La base comuna era precisament la nostra dedicació a diferents aspec-
tes de la ciència i la innovació. Els nostres punts de vista eren diferents: un pro-
fessional de la innovació, disruptiva si pot ser; un professional de la transferèn-
cia de tecnologia i un professional de la ciència. Tots nosaltres amb experiències 
diverses en el món privat i públic. Segurament aquesta diversitat va ser la raó 
per la qual la nostra comissió va funcionar. No sabem, però, si vam arribar al 
nivell d’expectatives de l’encàrrec que ens va fer el Col·legi d’Economistes de 
Catalunya; i, en tot cas, no ens toca a nosaltres jutjar-ho. Però val a dir que ens 
ho vam passar molt bé i que vàrem compartir moltes hores de feina i debat 
molt agradables i enriquidores. Allò que ens havien dit de: “res; seran quatre 
reunions”, es va convertir en molt més: constituir la comissió (des d’aquí vo-
lem aprofitar per agrair la dedicació de tots els que han participat en les reuni-
ons d’aquest comissió i han aportat els seus valuosos criteris, consells i opini-
ons), decidir prioritats, demanar ponències, llegir-les, donar-ne l’opinió, 
preparar taules rodones amb empreses... Però ho vam fer molt de gust. A més 
ens va ajudar molt en Daniel Quer, coordinador del congrés, que va tenir molta 
paciència amb nosaltres encara que ell diu que som nosaltres els que l’hem 

D’esquerra a dreta, Daniel Quer (coordinador del congrés), En-
ric Banda (president de l’eix), Joan B Casas (degà del Col·legi), 
Xavier López (vice president de l’eix) i Maurici Olivé (gerent del 
Col·legi).

Xavier Lesauvage, (relator de l’eix)
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tingut amb ell. Ben mirat, potser te raó. En definitiva estem molt contents 
d’haver participat en aquest projecte. Creiem que hem ajudat a oferir un pro-
ducte de qualitat, equilibrat i que aporta una visió plural i actualitzada del nos-
tre sistema de ciència i innovació, els seus principals punts forts i també els 
seus reptes de futur més importants. I segur que ho haguéssim fet millor si la 
comissió hagués tingut un millor equilibri de gènere. Això serà a propera vega-
da, potser pel proper congrés, d’aquí a trenta anys.

Enric Banda 
Xavier López 

Xavier Lesauvage
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RESUM I CONCLUSIONS

Sessió de presentació

Data: 13 d’abril 
Lloc: Auditori del Col·legi d’Economistes de Catalunya. Plaça de Gal·la  
Placídia, 32.

Programa

Presentació de l’acte: 
Sr. Enric Banda. Senior adviser del Barcelona Supercomputing Center

Taules rodones i debat: “Com innoven les empreses?”

Taula 1

Sr. Joachim Hinz. Global Financial Planning Director de SEAT 
Sra. Irene Bernal. Directora d’estratègia i operacions d’innovació de 
producte de Telefónica 
Sr. Joan Pérez Pericot. Director General Mundial Negoci Impressió en Gran 
Format 
Sr. Luis Lopezbarrena. Director general de Simon 
Sr. Jaume Prat. Director de mobilitat elèctrica de Ficosa

Moderador: Sr. Jordi Angusto. President del Grup de Treball d’Innovació  
de la Comissió d’Economia del Coneixement i Innovació del Col·legi  
d’Economistes de Catalunya i membre de la Comissió executiva de la  
Fundació Catalunya Europa
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INTRODUCCIÓ

Els membres de la Comissió de l’Eix 8 “El sistema de ciència i innovació: realitat 
i potencial” vam debatre amb intensitat, i finalment amb gran consens, com 
volíem contribuir al “3r Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya”. 

El resultat va ser que, d’una banda, volíem conèixer les últimes tendències del 
sistema de ciència i innovació a Catalunya a partir de les reflexions de persones 
directament relacionades amb el sistema a través de contribucions escrites, i 
d’altra banda, l’opinió unànime de la Comissió va ser que el Congrés havia d’es-
coltar també el parer de les empreses.

Per estar segurs que cobríem un ampli espectre vam establir un seguit de 
subeixos o àmbits per estructurar les contribucions escrites:

• On som en recerca i innovació

• Impacte econòmic del sistema

• Com funcionen els millors sistemes

• Relació Acadèmia-Indústria

• Connexió entre els agents del sistema d’innovació

• Estructura i impacte de les polítiques públiques

• Transferència de coneixement

• Emprenedoria.

El resultat va ser que es van rebre 14 ponències que cobreixen els àmbits citats 
(veure apèndix de contribucions escrites i publicades pel Congrés) i que van 
ser debatudes amb els autors, en una sessió tancada el dia 9 d’abril. El debat va 
posar de manifest quins eren els punts més importants que la Comissió hauria 
de traslladar al plenari del Congrés.
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Per altra banda es va determinar que el format més convenient per escoltar 
l’opinió de les empreses seria el d’unes taules rodones, en les quals fossin re-
presentades empreses de sectors i grandàries diferents, des de multinacionals 
a empreses mitjanes i petites. Aquestes taules rodones es van fer en sessió 
oberta el 13 d’abril (veure apèndix d’empreses participants).

El resultat del debat de les ponències i de les taules rodones amb empreses ha 
estat molt enriquidor. Volem, doncs, agrair a tots el ponents i als representats 
de les empreses la seva contribució al Congrés.

En el resum que segueix hem volgut evitar fer referències explícites a les con-
tribucions escrites i als seus autors; de la mateixa manera que no hem atribuït 
les opinions que han sortit de les taules rodones a cap empresa en particular. 
Hem preferit esforçar-nos a descriure allò que pensem que ha estat el més im-
portant de tota l’extensa contribució que els autors i els representants de les 
empreses han fet.

Ponències (Sessió 9 d’abril)

En la majoria de les contribucions presentades per debatre i analitzar “El siste-
ma de ciència i innovació” de Catalunya hi trobem una sèrie de reflexions i 
conclusions comunes que caldria destacar.

El sistema de ciència i innovació de Catalunya és un sistema sòlid, que ha madu-
rat en els últims anys i amb una excel·lent producció científica, però te una sè-
rie de debilitats i amenaces que posen en risc el seu futur.

El conjunt dels centres de recerca ha tingut èxit gràcies al fet de tenir règim ju-
rídic propi, lideratge, recursos públics, comitès externs d’avaluació i consens 
polític al llarg de diferents governs. L’èxit, però, està amenaçat per diferents 
factors: massa crítica, esgotament dels fons públics i situació política comple-
xa. Una de les amenaces més destacades, però, és la rigidesa d’execució de 
pressupostos i projectes al sector públic i, encara més, per al desenvolupament 
de projectes innovadors per avançar en TRL (Technology Readiness Level), ja 
que necessiten la flexibilitat suficient per assumir els riscos i imprevistos propis 
del seu nivell de desenvolupament.

Un altre tret que ha sortit a tots els nivells del debat és el de la transferència de 
coneixement. És a dir, pocs resultats arriben a mercat i es treu poc rendiment 
econòmic de la protecció dels resultats de la recerca en comparació amb els 
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Resum i conclusions

sistemes de recerca dels països referents. “S’ha invertit molt en recerca i el re-
torn d’aquesta inversió serà més alt si també s’inverteix en transferència.”

Un sistema d’innovació efectiu és aquell que genera sistemàticament nou co-
neixement i el converteix ràpidament en creixement econòmic. Per això cal, 
entre altres coses, augmentar la col·laboració del sector privat en els proces-
sos d’innovació i un marc d’incentius públics i privats que catalitzin la transició 
de la recerca al mercat.

Un punt positiu prové dels resultats del Pla de doctorats industrials i les opini-
ons, tant dels investigadors com de les empreses, que demostren que és una 
bona iniciativa per involucrar les empreses en el sistema de recerca i innovació 
i generar resultats més propers al mercat.

La combinació de les iniciatives del govern així com el suport del sector privat 
són elements clau en el desenvolupament dels ecosistemes d’innovació i de les 
start-ups.

Necessitem un sistema de transferència de tecnologia altament professionalit-
zat i proactiu, amb una massa crítica suficient per poder optimitzar els proces-
sos de negociació i de gestió en bloc i poder traslladar de manera eficient els 
resultats de la recerca a les empreses i la societat. 

Una altra línia de reflexió dins de l’eix que ens ocupa ha estat la més directa-
ment relacionada amb la formació i el talent dels investigadors, innovadors i 
emprenedors. Per aconseguir el canvi de paradigma necessari cal instaurar una 
“Cultura innovadora” basada en el pensament cognitiu.

Escalar resultats de la recerca en l’àmbit industrial és un punt crític dins del sis-
tema R+D+i, i de la mateixa manera que cal tenir un talent determinat per a la 
recerca, també calen unes capacitats especifiques per a la innovació. El talent 
innovador requereix pensament creatiu, consciència innovadora i habilitats 
per innovar. Cal posar èmfasi en l’educació per potenciar aquestes capacitats i 
fer aflorar els nous talents innovadors.

Pel que fa al futur, proper s’ha destacat l’emergència del nou sistema de start-ups, 
centrat en els emprenedors. Encara que és un sistema amb molt de risc, ho està 
sacsejant tot i ho farà molt més. Es passa d’un ecosistema d’innovació a un ecosis-
tema d’emprenedoria i podria representar un nou paradigma. Inclús s’avança que 
un ecosistema fort d’emprenedoria resoldrà la ineficiència del sistema.
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Hi ha qui prediu que l’educació es pot convertir en una “commodity”, per la 
qual cosa necessitem una nova universitat per al nostre sistema. També es des-
taca la importància dels centres tecnològics com a eines per ajudar a la transfe-
rència de tecnologia en el nou ecosistema.

En aquesta mateixa línia, hem reflexionat sobre la definició d’universitats em-
prenedores, com aquelles per a les quals la tercera missió va més enllà de la 
producció científica i la divulgació de coneixement, i que poden esdevenir ele-
ments clau per al desenvolupament local. Com haurien de ser i operar aques-
tes noves universitats del segle xxi i com canviar les estratègies formatives i 
organitzatives per fomentar l’emprenedoria, el pensament innovador i la crea-
tivitat i el pensament crític?

Cal que les universitats siguin institucions més flexibles i que disposin de mo-
dels de finançament també més flexibles. Avui en dia la innovació lluita contra 
la institució. La inexistència de carrera professional d’innovació està impedint 
l’accés d’investigadors joves a les universitats catalanes. Això, junt amb la com-
plexitat de la gestió i la burocratització posa en perill la contribució del sistema 
públic a la innovació.

No hem de deixar de centrar-nos en una recerca excel·lent, però hem de crear 
un ecosistema que promogui la innovació i l’emprenedoria sobre la base d’una 
bona recerca, i per això cal definir polítiques a diferents nivells i estratègies 
d’incentius que permetin aquesta transformació del sistema universitari actu-
al.

Perquè es produeixi un canvi tan ambiciós i necessari com aquest, cal una asso-
ciació estratègica i de complicitat entre les universitats públiques i el govern 
català.

Tal com mostren alguns estudis, l’impacte econòmic de les universitats i cen-
tres de recerca aporta més del que se’ls dona. Això porta a la necessitat de 
“convèncer la societat que el que fem a les universitats té impacte i és relle-
vant”. I no només des del punt de vista de l’impacte econòmic, sinó del social 
també.

Des del punt de vista de la contribució del sector privat, és important fer relle-
vant la innovació a l’alta direcció de les empreses, i que aquestes disposin 
d’uns processos simples que generin uns primers resultats i puguin compatibi-
litzar les iniciatives innovadores amb el dia a dia de l’empresa. Cal lligar la inno-
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vació a la estratègia, involucrar els altres departaments que no hi veuen la utili-
tat, i introduir valors propis de cultura innovadora a l’empresa per evitar 
l’aïllament del departament d’innovació de les altres parts de l’empresa i acon-
seguir una millora global i integrada.

TAULES RODONES AMB EMPRESES (SESSIÓ 13 D’ABRIL)

1. Grans empreses
•  Què es innovació (agregació de punts) = 

–  donar el millor al client, com traduir idees i conceptes a valor per als 
clients,

–  és una cultura transversal, ha de formar part de l’ADN de la companyia,
–  és una activitat compartida (empreses clientes) + las institucions (ad-

ministracions),
–  és solucionar problemes afegint valor,
–  capacitat d’adaptar-se al canvi i reinventar-se contínuament, 
–  buscar ser els primers a capturar tendències de futur,
–  aportar valor i generar marge de cara al futur.

•   El partnership és cada cop més rellevant en la innovació, especialment en 
reptes més grans (p. ex. model mobilitat, nova bateria...).

•   Necessitem una regulació més favorable a la innovació, més simple i més 
uniforme a Europa.

•   Visions de com s’assoleix el consens sobre projectes d’innovació:
–  visió econòmica: indicadors econòmics com vitality index, patents, 

RD/V per assignar CAPEX,
–  convenciment del Consell que realment hi ha una necessitat de mercat 

i oportunitat de negoci,
–  tenir una visió clara de com canvia el sector i on volem anar: ser valent, 

però amb una base forta, conèixer client, tendències…
–  visió àmplia de la innovació, més enllà del producte…, model de negoci.

•   Quin grau d’autonomia hi ha en la presa de decisions?
–  En general, hi ha poca autonomia per a l’estratègia. Grans deci-

sions en “headquarters”. L’estratègia ha de ser una.
–  En algun cas, hi ha força autonomia, però compartida. En tot cas, 

l’autonomia ha de guanyar-se / sustentar-se en resultats.
•   Què no funciona o com impulsar la innovació a l’empresa:

–  potenciar cultura d’empresa oberta a la innovació i aprendre dels 
errors,
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–  incorporació de la dona als projectes,
–  buscar, crear espai per crear, innovar, aprendre, provar… spin-

off, buscar sortir del core-business i provar coses diferents,
–  buscar la proximitat de l’usuari o client,

–  equips mixtes de tècnics i màrqueting, entenent el mercat i entenent 
com incorporar la tecnologia que realment aporti valor,

–  millorar la transferència de know-how i tecnologia al mercat i llicenciar,
–  buscar que els centres de recerca i les universitats estiguin més connec-

tats amb les empreses,
–  incorporar més dones a carreres tecnològiques o a l’R+D (per sota del 

10%) per aportar diversitat.
•   Relació amb el sistema d’innovació català:

–   en general estreta relació institucional amb universitats, alumnes i cen-
tres tecnològics, 

–  però es treballen pocs projectes de desenvolupament, incubació, ide-
es…

–  l’enfocament (espanyol) de la universitat és més acadèmic i poc proper 
al mercat, a diferència de l’anglosaxó i l’alemany. Hi ha poca proximitat 
al mercat, és més teòric, hi ha potencial de millora.

•   El desenvolupament de projectes és majoritàriament intern, l’ús d’open-in-
novation es centra en coneixement que no hi ha a dins i es valora que sigui 
expert en un tema concret.

•   Les start-ups no són només “companyies de texans trencats”. La metodo-
logia de treball és diferent. La majoria de grans empreses han posat en mar-
xa programes d’emprenedoria corporativa per apropar-se a aquest món.

•   Catalunya té un bon sistema d’innovació?
–  Barcelona està ben posicionada i és atractiva. Barcelona és coneguda 

per la creativitat associada al talent i al negoci. Cal aprofitar-ho més?
–  A Barcelona hi ha moltes iniciatives lligades a la innovació i ben valo-

rades. Cal cuidar-les, la situació política actual és incòmoda i és un risc.
–  En general, tenim bones universitats i escoles de negocis.
–  La predisposició del sector públic és bona però hi ha una clara limita-

ció de recursos econòmics i aquests estan “molt repartits”. Prioritzar 
inversió per sectors o mantenir l’equilibri entre projectes i rol social?

–  Diferència entre el sector públic i el privat. Ha d’evolucionar la univer-
sitat pública?

–  La universitat funciona força bé en projectes de desenvolupament. Hi 
ha signes positius de canvi a les universitats i centres de recerca, però 
en calen més (BSC, ICFO...).
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–  En general, cal millorar l’oferta cientificotècnica del sistema.
–  Bona relació teixit empresarial amb els centres tecnològics.
–  La política de clústers és molt interessant i aporta valor a l’empresa.

•   Atracció i retenció de talent. 
•   El talent marca la diferència. Les persones són la clau. 

–  Talent: el concepte clau no és retenir-lo; més aviat desenvolupar-lo.
–  Mobilitat, flexibilitat… l’empresa amb èxit és més atractiva per al ta-

lent.
–  Al talent li agraden les empreses amb èxit i amb reptes interessants.
–  Es competeix pel talent, fins i tot entre empreses s’ha de lluitar per fer 

l’empresa atractiva per atreure talent internacional i multicultural.
–  Totes les empreses tenen algun tipus de programa de desenvolupa-

ment del talent.

2. Empresa mitjana
•   Què és innovar?

–  Trobar encaix entre els competidors.
–  Cultura de no tenir por.
–  Factor decisiu en venda de producte i per guanyar marge.
–  Fer-ho diferent i donar valor al client.
–  Innovar no només en productes, també en processos i fins i tot en pro-

ducte/procés del client.
–  Innovació i empresa són el mateix concepte.
–  Una empresa és la seva visió de negoci.

•   Debat (llarg) sobre si és millor patentar o mantenir secret industrial i con-
fidencialitat, algunes consideracions: 
–  La utilització de la patent és complexa i depèn del sector, àmbit i tipus 

de desenvolupament. Si no es veu com una patent forta, és arriscat. 
–  Les empreses catalanes haurien de patentar més i més eficientment. 
–  Patentar sí, però divulgues i no sempre és útil. Nomes patentar el que 

es invulnerable?
–  Secret industrial, sí, sempre que no puguis fer una patent amb garantia 

(p. ex. Latam...). 
–  Aplicar secret industrial i confidencialitat és molt efectiu, a condició 

que el producte/servei sigui de difícil reenginyeria. Fer el producte com-
plex i no tenir por a treballar amb productes complicats que ho faci 
més únic.

–  Opcions d’un acord amb universitats en què es tanca un àmbit de desen-
volupament concret, deixant que ho pugui aplicar en altres àmbits.
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•   Evolució del model de la Xina, que ha pres la decisió de ser líder mundial 
de tecnologia a tot el món, la qual cosa porta a canviar i millorar el siste-
ma de patents. Xarxa de partners per fer desenvolupaments amb models 
de socis (compartir benefici).

•   Moltes empreses expliquen que han innovat i evolucionat en el seu mo-
del de negoci per adaptar-se al mercat, com Fractus, que va passar de 
fabricant a llicenciar i ara a fer recerca, o Comexi, que ha transformat la 
companyia constantment perquè el client esculli les seves màquines i te-
nir més marge. 

•   Limitacions a la innovació:
–  Desenvolupar idees dintre costa de compaginar amb dia a dia. Depèn 

molt de la persona i cal donar espai per innovar.
–  Innovació implica ser “rupturista” i risc però no és fàcil validar amb el 

mercat de forma sistemàtica.
–  La innovació més disruptiva té molt risc i genera por i “requereix” re-

cursos públics per ser assumida per una empresa. “Cal ajudar les em-
preses a assumir el risc.”

•   Valoració i relació amb el sistema d’innovació?
–  Hi ha grups de recerca molt punters, especialment centres tecnològics, 

recerca bàsica. No hi ha diferència rellevant a escala mundial amb el 
tipus de relació entre el que fem aquí i el que es fa fora, inclòs els EUA.

–  Ens centrem molt en el desenvolupament i cal fer més focus en el màr-
queting i vendre la tecnologia.

–  Cal millorar la relació amb l’empresa.
–  La diferència depèn molt de la persona i el seu punt de vista de la rela-

ció amb empresa o l’orientació a publicació.
–  Regulació complexa que recolza poc la innovació.
–  Hi ha un bon sistema per a la innovació incremental que funciona tant 

dins com fora de l’empresa. Però, per la disruptiva manquen ajuts per 
al sector públic.

–  Finançament de la innovació és limitat i baix. Hi ha ajuts limitats/par-
cials per ACCIO, CDTI, H2020.

•   Innovació i talent, les empreses declaren que:
–  S’han vist afectades per fuga de talent.
–  Han de buscar el talent fora (70%).
–  Està canviant el sistema de recompensa.
–  Voldrien més vincle amb les universitats.
–  Volen que a la universitat no li marxi el talent.
–  Hi ha preocupació perquè a les universitats no s’estan generant els per-
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fils que requeriran en el futur immediat.
–  Totes tenen plans de reclutament i desenvolupament de talent.

•   Cal recolzar la capacitat d’aprenentatge constant com a factor clau de 
talent.

CONCLUSIONS I PROPOSTES: Les idees clau

El gran repte és transformar el sistema de recerca i innovació català fonamen-
tant-se en: 

• fer el sistema de recerca més competitiu a escala mundial,
• accelerar l’arribada dels resultats de la recerca al mercat,
• millorar l’impacte econòmic i social de la innovació,
• utilitzar l’impuls emprenedor de l’ecosistema,
• i aprofitar més la força de la marca Barcelona.

1.   Arran de la crisi i les polítiques europees, s’ha vist que un model econòmic 
de competitivitat basada en reduccions de costos posa en risc l’atracció de 
talent i la inversió en innovació, cal buscar:

a. un model basat en el valor afegit, més que en la reducció de recur-
sos invertits en el sistema,

b. impulsar polítiques de demanda que afavoreixin la recerca i la inno-
vació tot i buscar complir els objectius de dèficit europeus.

2.   Si volem un país referent en innovació, cal un Govern que ho lideri de forma 
transversal i pràctica, per això:

a. cal que el Govern agafi un rol de líder innovador més enllà de les 
ajudes directes,

b. cal un sistema d’estímuls directes més focalitzades,
c. cal flexibilitzar els mecanismes de gestió i contractació de la recer-

ca i innovació,
d. potenciar i millorar la magnitud dels fluxos entre agents del siste-

ma.

3.   Degut a la crisi i el nou paradigma polític i econòmic, el model de recerca 
català ha d’evolucionar per sobreviure en un entorn que és més global i com-
petitiu:
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a. calen menys agents del sistema, però més forts i competitius a es-
cala internacional,

b. cal accelerar una concentració d’agents del sistema, seleccionar 
els més efectius i concentrar esforços en els millors,

c. posar més èmfasi i incentius en la transferència de coneixement,
d. en l’ideal, tenir un sistema de recerca i innovació més integrat.

4.   El sistema universitari català ha jugat un rol rellevant com a agent del siste-
ma de recerca, tot i que hi ha un greu gap de transferència cap a la societat 
que cal esmenar aviat: 

a. s’ha d’explicar millor a la societat que el que fan les universitats té 
impacte i és rellevant,

b. cal flexibilitzar i canviar el marc jurídic per afavorir que la universi-
tat sigui més propera al mercat i més emprenedora,

c. cal definir incentius i mecanismes que impulsin escalar resultats de 
la recerca a l’àmbit industrial,

d. les oficines de transferències s’han de professionalitzar i millorar 
l’atenció cap al client extern.

5.   El sistema català de patents és deficient en el sentit que se’n fan poques i 
d’escassa qualitat. Perquè l’empresa catalana millori el seu posicionament 
competitiu a escala global, cal reforçar el sistema de patents.

6.   El sector privat té concentrada la inversió en innovació en poc més d’un 1% 
de les empreses catalanes:

a. cal que la majoria de les empreses inverteixin en innovació de for-
ma més decidida,

b. i busquin una major col·laboració amb el sistema de recerca i inno-
vació català per assegurar la seva competitivitat i creixement.

7.  La diversitat és clau per afavorir una bona innovació, i en aquest sentit cal:
a. potenciar activament el rol de la dona en el sistema de Recerca i 

Innovació català,
b. atreure més dones en posicions tecnològiques,
c. promoure la multiculturalitat.

8.   La marca Barcelona és potent i està ben posicionada internacionalment; 
s’associa a disseny, creativitat, gestió, formació i innovació i cal buscar “pa-
lanquejar” més el sistema d’innovació sobre aquesta marca 
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APÈNDIX

Llistat d’empreses de les taules rodones i representants

Taula 1:
Sr. Joachim Hinz. Global Financial Planning Director de SEA
Sr. Joan Pérez Pericot. Director general Mundial Negoci Impressió en Gran 
Format (HP)
Sr. Luis Lopez barrena. Director general de Simon
Sr. Jaume Prat. Director de mobilitat elèctrica de Ficosa

Taula 2:
Sra. Elia Torrella. Directora d’R+D i registres d’HIPRA
Sra. Marta Palicio. Directora d’innovació de Biokit
Sr. Rubén Bonet. Director general de Fractus
Sr. Jordi Sahun. Director corporatiu d’innovació i tecnologia de Comexi
Sra. Denia Martínez. Directora d’innovació de Carinsa
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INNOVACIONS DE PRODUCTE I DE PROCÉS. 
CARACTERITZACIÓ I IMPACTE

Jordi Angusto
Economista

Abstract

Com ha passat recurrentment a la història, quan s’han donat en paral·lel processos 
d’innovació tecnològica i d’augment de la desigualtat social, també avui hi ha qui 
acusa la primera de lo segon. Tanmateix, que la innovació de procés destrueixi o 
“alliberi” treballadors depèn de si aquests s’empren o no en el desenvolupament de 
nous productes, i que això sigui així no depèn de la tecnologia sinó, com s’argumen-
ta en aquest text, de les condicions politicoeconòmiques de context; les quals avui 
dia estan mancades de les polítiques de demanda necessàries per fer possible que 
l’increment d’output “potencial”, resultant de la innovació tecnològica, es conver-
teixi en increment d’output i ocupació “real”. 
També a escala de Catalunya les condicions de context poden ajudar o dissuadir la 
conversió dels resultats de recerca en innovacions de mercat. Com a millor pitjor 
exemple, unes condicions de context que facilitin el dumping salarial com a estratè-
gia competitiva no seran les idònies per impulsar les empreses a treure’n prou profit 
del sistema de ciència i innovació.

Innovació i destrucció d’ocupació

A la tercera edició dels seus principis d’economia política, David Ricardo s’es-
menava o complementava a si mateix i donava per bona la possibilitat que el 
fet de substituir treball per capital, mitjançant la implementació d’una innova-
ció de procés, pogués acabar suposant la destrucció neta de llocs de treball. 
Ho il·lustrava amb un senzill exemple en què un empresari agrari desenvolupa-
va una màquina nova, gràcies a la qual podia obtenir els mateixos beneficis 
amb una menor producció i nivell d’ocupació.

Les dades del seu exemple són les següents: l’empresari disposa d’un capital 
de 20.000, 7.000 en actius fixos i 13.000 en circulant, que destina a pagar a sa-
laris per obtenir un producte de 15.000, amb la venda del qual aconsegueix un 
marge de beneficis de 2.000 o, el que és el mateix, un rendiment del 10% sobre 
el seu capital. En un moment donat, però, decideix destinar 7.500 del capital 
circulant al desenvolupament d’una nova màquina, la qual cosa només li deixa 
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per a salaris 5.500; un import que suposa molts menys treballadors, però enca-
ra prou per produir, gràcies a la màquina, per un import de 7.500 i obtenir els 
mateixos 2.000 o 10% de beneficis.

Amb això, la producció haurà caigut en un 50%, l’ocupació en un 68%, el quoci-
ent capital producte haurà passat d’1,33 a 2,66, la productivitat per treballador 
haurà passat d’1,15 a 1,36, i la taxa de guanys serà la mateixa. És a dir: tot i l’aug-
ment de la productivitat del treball, cauria la total i la participació salarial, que 
passaria del 86,66% al 73,33% del producte, i les rendes del capital passarien de 
representar el 13,33% al 26,66% del producte; alhora, l’atur s’hauria incrementat 
de manera molt significativa i el PIB per càpita hauria disminuït.

És a dir, la millora tecnològica hauria augmentat la capacitat productiva o out-
put potencial, però hauria fet disminuir la producció i l’ocupació, empobrint 
una majoria de la població.

Un resultat que pot semblar paradoxal i extrem, atès que ningú no hi guanya i 
la majoria hi surt perdent, però que malauradament es correspon força amb el 
que ve passant a l’economia mundial actualment, segons que alerta Piketty 
amb l’augment continuat del quocient capital/producte des dels anys 80 del 
segle passat, amb el consegüent augment de les rendes del capital, i que evi-
dencia igualment el mateix FMI, quan mostra la caiguda continuada de la parti-
cipació salarial arreu del món des dels mateixos anys.

Gràfic 1. Caiguda de la participació salarial (W = Salaris/PIB)

Font: FMI, abril 2017.
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Com mostra el gràfic, la caiguda de la massa salarial al primer món fa que caigui 
de manera similar a les economies emergents, per tal que puguin mantenir la 
seva competitivitat; la qual cosa suposa forçar a emigrar a milions dels seus 
ciutadans, que es veuran expulsats per la millora de la seva productivitat i/o 
per uns salaris per sota de la supervivència. Una emigració que alhora alimen-
tarà el declivi salarial al primer món, posant en marxa una espiral regressiva 
d’incert final.

Aquest era, per a K. Marx, un resultat inevitable sota un model de creixement 
capitalista i que hauria de dur, també de manera inevitable, a la revolució socia-
lista global. La decisió empresarial de substituir treball per capital, mitjançant el 
desenvolupament de nova maquinària, equivaldria a demanar als treballadors 
de cavar la seva pròpia tomba o, mitjançant la revolta, la dels propis capitalistes.

Tanmateix, la història semblava haver desmentit aquesta hipòtesi. Encara que 
la crisi de 1929 va anar precedida d’un procés d’innovació industrial a gran es-
cala, la seva superació va dur guerres mundials incloses, al període de creixe-
ment sostingut conegut com els “trenta anys gloriosos,” durant els quals els 
salaris reals no van deixar d’augmentar. D’altra banda, fenòmens similars 
d’augment de la capacitat productiva i caiguda de la producció també es van 
donar a la URSS, amb l’acceleració de la industrialització, i a la Xina, amb el 
“salt endavant”.

Coses del passat, pensàvem, quan una generació se sacrificava per les futures. 
O, en tot cas, cicles econòmics que ens havíem arribat a creure capaços d’evi-
tar i que en repetir-se ens obliguen a mirar enrere per entendre’n les seves cau-
ses i preguntar-nos com és possible que l’accelerada innovació que ha suposat 
la revolució digital hagi pogut produir una pèrdua d’eficiència econòmica, evi-
denciada per l’increment del quocient capital/producte, i un declivi salarial rela-
tiu arreu del món, evidenciat per la caiguda de la massa salarial en percentatge 
del producte.

D’aquí el possible interès de recuperar l’exemple de Ricardo per analitzar per 
què, en incorporar nova i millor maquinària, la producció i l’ocupació es pot 
acabar reduint en comptes d’augmentar la primera i mantenir-se la segona. En-
cara més quan, només de mantenir la producció, l’empresari guanyaria més, i, 
d’augmentar-la, tothom hi podria guanyar!

De mantenir la producció anterior, cosa que no hauria d’afectar preus ni sala-
ris, els guanys de l’empresari augmentarien i l’ocupació “només” cauria en pro-
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porció a l’augment de productivitat—amb les dades de l’exemple, l’ocupació 
cauria en un 18%, en comptes d’un 68%, i els beneficis gairebé es doblarien.

I, de mantenir l’ocupació, la producció augmentaria en proporció a l’increment 
de productivitat del treball i els guanys se’ls repartirien entre l’empresari i els 
treballadors, en funció dels possibles canvis de preus i salaris derivats del propi 
augment de producció.

Llavors, com pot ser que es redueixin la producció i l’ocupació?

Cercle virtuós o viciós

L’equació de Sraffa, que lliga la taxa de guanys (r) amb la massa salarial (W) i 
l’eficiència del sistema (R), que com aproximació podem identificar pel quoci-
ent producte capital (Y/K), ens diu que beneficis i massa salarial estan inversa-
ment correlacionats, però que és possible l’augment simultani de les dues vari-
ables davant millores de l’eficiència.

r = R * (1 –W)

L’equació ens permet definir, doncs, sis possibles escenaris a partir de la incor-
poració d’una innovació de procés; la màquina de l’exemple de Ricardo.

r R = Y/K W

Exemple Ricardo igual disminueix disminueix

Mantenint producció augmenta igual disminueix

Mantenint ocupació

Amb salaris constants augmenta augmenta igual

Augment salaris < augment eficiència augmenta augmenta augmenta

Augment salaris = augment eficiència igual augmenta augmenta

Augment salaris > augment eficiència disminueix augmenta augmenta

De les sis opcions, a tres hi ha guanyadors i perdedors i les altres tres serien 
òptims de Pareto, en el sentit que algú hi guanya i ningú no hi perd. I entre 
aquestes tres n’hi ha una on tothom hi guanya, que en conseqüència seria la 
més desitjada. Tanmateix hi ha res que porti o que impedeixi que s’assoleixi 
aquest òptim i que d’assolir-se no s’abandoni?
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Si encadenem totes sis opcions de manera seqüencial, tindríem una mena de 
corba de Kuznets on la desigualtat social primer augmentaria, conforme esti-
guéssim a les opcions una i dos, i la massa salarial disminuís; s’estabilitzaria en 
arribar a l’opció tercera, amb la massa salarial al nivell inicial, i minvaria a la 
quarta i la cinquena, amb l’increment de la massa salarial. I, en arribar a la sise-
na, la disminució de la taxa de guanys tornaria a generar incentius empresarials 
per substituir treball per capital, reiniciant el cicle.

Aparentment, els incentius per recórrer el cicle hi són; si més no, per arribar a 
l’opció quatre i fins i tot la cinc. Però amb els incentius no n’hi ha prou. Acceptant 
que el cicle s’inicia com a reacció o prevenció empresarial davant el risc de pèr-
dua de beneficis, que es correspon a l’opció o fase sis del quadre, la substitució 
de treball per capital no durà a un augment de producció, puix que podria fer 
caure els preus i els beneficis, sinó a mantenir el nivell de producció anterior amb 
menors costos. Però això suposarà menys treballadors i, per tant, menys deman-
da, la qual cosa durà a una reducció de la producció. És a dir: durà a la situació 
descrita per Ricardo; encara més, a la situació que també Keynes donava com a 
probable i davant la qual proposava, per evitar la revolta que Marx anunciava, 
mesures preventives com ara que l’Estat mantingués la demanda agregada.

Atès l’excés de capacitat, l’endeutament de l’Estat per mantenir la demanda 
podria ser cancel·lat un cop reaccionés l’oferta i augmentés l’ocupació. L’Estat 
simplement faria allò que convé al conjunt, però que cap agent individualment 
no farà. De fet és difícil d’imaginar com es pot arribar a l’opció dos del quadre 
anterior sense aquesta mena d’intervenció. En conclusió, doncs, el resultat au-
tomàtic d’una innovació de procés serà una caiguda de l’ocupació que provocarà 
la de la producció, que en tot cas no assolirà el seu nou potencial; una regressió, si 
més no relativa, que demana polítiques públiques de sosteniment de la demanda 
per tal d’evitar la caiguda de la producció i minimitzar la de l’ocupació.

Per contra, un cop s’assoleixi el nivell precedent de producció, com que això 
suposarà una major taxa de guanys per a l’empresari innovador, si no hi ha bar-
reres d’entrada, hi haurà més empresaris que l’emulin, augmentant l’ocupació 
al nivell inicial i la producció a un nivell superior. El pas a l’opció o fase tres, on 
tota la societat comença a gaudir de la innovació inicial, demana per tant un mer-
cat lliure i sense barreres d’entrada; quelcom que novament significa la interven-
ció pública per garantir la lliure competència.

Arribats a aquest punt, si la demanda és elàstica, absorbirà tota l’oferta a un 
preu inferior; la qual cosa vol dir un augment dels salaris reals i un retorn de la 
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taxa de guanys al nivell habitual. És molt possible, però, que la demanda sigui 
rígida; és a dir, que no hi hagi més demanda pels mateixos productes i que, en 
conseqüència:

a) la caiguda de preus/augment de salaris reals sigui superior a l’augment 
de productivitat, i que la taxa de guanys caigui en excés i s’iniciï un nou 
cicle, o

b) que apareguin nous productes per absorbir la demanda insatisfeta i 
això permeti mantenir de manera “indefinida” l’òptim social.

La innovació de producte apareix aquí com el factor clau: absorbeix l’exce-
dent d’ocupació generat per la millora de la productivitat i l’excedent de de-
manda un cop satisfeta i exhaurida la dels productes existents. Una innovació 
de producte que té com a condició necessària, encara que no suficient, la dis-
ponibilitat dels recursos alliberats per la innovació de procés. Altrament dit, 
cal desocupar treballadors als sectors madurs per impulsar-ne els emergents.

Hi ha, evidentment, una alternativa a la innovació de producte: la reducció de 
les jornades laborals, que aparentment resulta menys atractiva als éssers hu-
mans i que fa bona l’afirmació d’A. Sauvy quan deia que “mentre hi hagi de-
manda insatisfeta, hi haurà potencial de feina”.

En definitiva, doncs, les tres condicions necessàries per assegurar que la inno-
vació de procés acabi beneficiant tothom serien:

1. Polítiques públiques de sosteniment de la demanda.

2. Absència de barreres d’entrada o lliure competència.

3. Innovació de producte a una taxa similar a la innovació de procés.

Unes condicions que no van faltar durant els “trenta anys gloriosos”, un perío-
de durant el qual les polítiques de demanda es van instaurar gairebé arreu, si 
més no amb forma d’estabilitzadors automàtics tipus subsidis d’atur, i quan la 
concentració i oligopolització empresarial era força inferior a l’actual, i quan la 
innovació de producte era constant, amb l’automòbil i els electrodomèstics 
com a principals exemples.

Per contra, allò que vivim avui és un procés accelerat d’innovació de procés, 
amb la digitalització i la robotització com a protagonistes principals, sense que 
alhora es donin les tres condicions anteriors: ni polítiques de demanda, ni lliure 
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competència, ni prou innovació de producte. És a dir, que manquen els ele-
ments que fan possible que la innovació suposi beneficis per a tothom.

Un nou paradigma

T. Khun afirmava que els canvis de paradigma es donen més per demèrit de 
l’existent que per mèrit del seu recanvi. I així va ser també amb la substitució 
del paradigma keynesià pel neoliberal. Perquè en un món cada cop més obert i 
amb una llibertat total de moviments del capital i les mercaderies, les políti-
ques de demanda keynesianes van trobar els seus límits en comprovar que l’in-
crement de demanda a un país podia veure’s respost per l’increment d’oferta 
en un altre país més competitiu.

El país impulsor del demand push acabava doncs amb un augment del dèficit 
públic i exterior, i l’efecte benèfic sobre l’ocupació i la producció es produïen 
en un tercer país. I, amb això, les polítiques de demanda esdevenien estèrils i, 
per contra, les polítiques d’oferta, adreçades a millorar la competitivitat, esde-
venien aparentment imbatibles. I com es guanya competitivitat?

a) amb un increment de productivitat superior al dels salaris,

b) amb la simple reducció d’aquests, o

c) si es disposa de moneda pròpia, devaluant-la o impedint la revaluació 
davant de la del país deficitari.

El gràfic anterior, extret de l’FMI i que mostra l’espiral regressiva de la massa sa-
larial arreu del món, és la mesura de l’èxit d’un canvi de paradigma que ha supo-
sat l’augment colossal de la desigualtat al si de tots els països, malgrat que hagi 
disminuït entre països gràcies a l’emergència d’economies com la xinesa, l’índia i 
la brasilera. Un victòria pírrica, doncs? En tot cas, ni immediata ni automàtica. 
Ben al contrari, els esforços que molts països havien destinat a implementar me-
sures de control dels mercats i sosteniment de la demanda els van haver de des-
tinar a desmuntar-les mitjançant la desregulació i liberalització dels mercats.

Una de les primeres víctimes va ser el sistema monetari internacional acordat a 
finals de la Segona Guerra Mundial a Breton Woods. Un sistema que, tot i que 
asimètric, amb uns EUA que havien de tenir superàvit exterior per poder finan-
çar els dèficits de tercers, ja que si ell tenia dèficit es veia obligat a lliurar or, no 
deixava de ser un límit als desequilibris comercials exteriors i obligava a una 
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certa disciplina monetària. Tanmateix, resultava insostenible a partir del mo-
ment en què els EUA van començar a tenir dèficit exterior com a resultat de 
dos fenòmens simultanis: la deslocalització industrial, que per contra generava 
un superàvit exterior a la Xina, i la forta demanda interna derivada de les des-
peses militars exigides per la guerra de Vietnam.

La paradoxa és que primer al Japó i més endavant a la Xina emergent ja els sem-
blava bé anar comprant dòlars, tot i no estar recolzats per or, i finançar així el 
dèficit comercial americà. Segurament, perquè aquest darrer empenyia el crei-
xement de les seves economies sense haver d’augmentar la demanda interna, 
que altrament hauria requerit uns augments salarials que els haurien fet perdre 
competitivitat. De la mateixa manera que l’haurien perdut si no compraven dò-
lars, ja que s’haurien revaluat les seves monedes. En definitiva, també Japó i la 
Xina entraven a la cursa mundial per la competitivitat, alhora que acumulaven 
uns dòlars que si més no els permetrien guanyar influència geopolítica.

Amb tot això, els EUA reduïen la massa salarial a còpia de deslocalitzar la pro-
ducció cap allí on els sortia més barata i sense necessitat d’enfrontar-se a uns 
sindicats que, impotents davant la deslocalització, van perdre rellevància; i la 
Xina la reduïa a còpia d’augmentar la productivitat per sobre dels salaris, tot 
aprofitant la transferència de tecnologia exterior i la colossal immigració inte-
rior.

Si el paradigma keynesià feia possible el creixement sostingut d’un país amb 
els seus propis recursos i a còpia d’innovació, regulació del mercat, polítiques 
de demanda i una divisa que esmorteís les possibles pèrdues de competitivitat; 
el nou paradigma neoliberal venia a fer de la competitivitat exterior la columna 
vertebral de l’economia.

En aquest nou entorn global, Europa, fins aleshores acomodada a la protecció 
dels EUA, va sentir vertigen i va accelerar els plans de construcció de la Unió 
Europea sota uns principis recollits al tractat de Maastricht, que explícitament 
renegaven de la política de demanda; no sols a nivell conjunt de la Unió, amb 
un pressupost gairebé ridícul i la prohibició d’endeutar-se, sinó també dels 
seus membres, que veien legalment limitats els possibles dèficits fiscals. A 
més, la potència europea més forta, que era i és Alemanya, entrava a la UE 
amb un programa d’austeritat i competitivitat, posat en marxa arran de la seva 
reunificació, que aviat la va convertir en la campiona del superàvit comercial; 
primer amb la resta de socis de la UE i, un cop aquests van ser igualment sot-
mesos a una dieta d’austeritat, amb la resta del món.
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Fins l’any 2008, quan va explotar la bombolla de crèdit amb què s’havia man-
tingut artificialment la demanda deprimida pel declivi salarial, el paradigma ne-
oliberal comptava les seves victòries amb el nombre de països que s’afegien al 
campionat de la competitivitat. Tot semblava anar prou bé i les crítiques per la 
desigualtat creixent es responien tot esgrimint la caiguda de la pobresa extre-
ma. Tanmateix, la gran recessió postcrisi ha posat en dubte el paradigma. I no 
només perquè el creixement és menor al del cicle precedent sinó, sobretot, 
perquè la seva lògica és intrínsecament perversa.

Econòmicament, tothom pot créixer; però no pot créixer tothom a costa dels 
altres, que és el que al capdavall suposa ser molt competitiu i tenir un superà-
vit comercial molt gran: créixer gràcies a la demanda dels altres. L’aparent pa-
radoxa és que siguin els EUA i Regne Unit, precisament els mateixos que van 
iniciar el canvi de paradigma amb la parella Reagan-Thatcher, els que avui vul-
guin canviar de dalt a baix el sistema. El Regne Unit, amb la sortida de la UE, i 
els EUA, amb la sortida del NAFTA i el TPP, la renúncia al TTIP i l’anunci de nous 
aranzels per protegir els seus mercats.

Una paradoxa només aparent, atès que els EUA i el Regne Unit també són, 
d’alguna manera, els perdedors del sistema que van posar en marxa, amb uns 
dèficits exteriors i públics que amenacen greument la seva sobirania.

Cap a un nou paradigma?

Davant la insistència americana, l’any 2009 la Xina va acceptar reduir la seva 
dependència de la demanda externa i es va comprometre a fomentar un crei-
xement sostingut amb la demanda interna. Pel que fa a Europa, que vol dir 
Alemanya, el campió mundial del superàvit exterior, el consens global respecte 
a la necessitat que el redueixi, sumat a l’amenaça americana d’una guerra co-
mercial, acabaran tenint els seus efectes. I, de retruc, també afectaran la UE.

Per tant, tot i que no és evident quin pot ser el nou paradigma, hom diria que el 
de la competitivitat cedirà el pas a un nou model més sostenible, on cada país 
s’haurà de sostenir i créixer amb la seva pròpia demanda interna. Això ha de 
suposar el retorn als estats-nació i el desballestament de la UE, com reclamen 
insistentment des dels extrems, tant de dretes com d’esquerres, i com d’algu-
na manera han defensat al Regne Unit els brexiters, sota el lema take back de 
control, tan similar a l’amèrica first de Trump?
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No està dit que no pugui ser així, però tampoc que sigui necessari. Els defen-
sors de la sortida de l’euro sostenen que, sense aquest, països com Espanya i 
Grècia no haurien acumulat el colossal deute extern que va provocar el seu 
rescat i que, de sortir-ne llavors, no haurien hagut de patir una austeritat tan 
greu. Però el cert és que avui podem veure països amb moneda pròpia igual-
ment endeutats i que qualsevol país amb necessitat de capital estranger, dins 
o fora de l’euro, ha d’oferir una taxa de guanys com la que es pugui obtenir ar-
reu i que això pot suposar un ajust salarial tant o més fort que l’imposat als pa-
ïsos de l’euro rescatats.

Allò que hauria calgut per evitar la necessitat d’aquests rescats i la seva duresa 
és una revaluació interna alemanya, precisament el que avui li demanen des de 
tots els fronts i el que hauria de fer, de fet, només de complir amb les mateixes 
regles de la UE, que inclouen un procediment contra els macrodesequilibris 
amb límits pels dèficits i els superàvits exteriors; un procediment que, fins ara, 
ningú no ha imposat a Alemanya i que hauria de formar part, a escala global, 
del necessari nou paradigma.

Un acord global que impedeixi els abusos de competitivitat i obligui els països 
a convertir en major demanda interna els seus guanys de productivitat, perme-
tria acabar amb el race to the bottom salarial actual i hauria de facilitar un mi-
llor aprofitament de la capacitat productiva; i tot plegat suposaria una oportu-
nitat i una exigència per augmentar la taxa d’innovació i generació de nous 
productes. Uns productes ambientalment sostenibles i on probablement gua-
nyi pes la part més intangible.

Com passa amb la lluita contra el canvi climàtic, on cal un acord global i un 
compromís local, també el sistema econòmic demana actuacions en aquests 
dos nivells: el global i el local.

Lliçons per a Catalunya

Potser per la seva situació geogràfica perifèrica, Espanya ha arribat sempre 
amb retard als canvis de paradigma, començant per la revolució industrial en-
cara pendent en alguns dels seus territoris. Com encara resta pendent la de la 
competitivitat, durant massa temps aconseguida a còpia de devaluacions, i fi-
nalment imposada via austeritat quan aquí encara maldàvem per assolir l’estat 
del benestar que al nord quasi es desmuntava.
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Tanmateix, arribar tard no eximeix d’haver de passar per allí on ja han passat 
els altres. Per tant, abans de donar la benvinguda a un nou paradigma, serà 
necessari acabar les etapes pendents del previ. Abandonar l’obsessió per la 
competitivitat no eximeix ningú de ser-ho prou; ben al contrari, exigeix ser-ho i 
n’afegeix un plus: continuar sent-ho un cop que el creixement es vinculi més a 
la demanda interna que a l’exterior.

Per a unes quantes regions espanyoles, això suposa superar el gap de competi-
tivitat que avui els permet un sistema de transferències fiscals pervers que, tot 
congelant les disparitats, és a la base d’aquest gap. Pel contrari, en el cas de 
Catalunya, ens trobem amb un excés de competitivitat, evidenciat per un 
superàvit comercial dels més alts del món en relació amb el seu PIB, i amb una 
obsessió per atraure demanda i capital exterior.

Si en comptes d’analitzar l’evolució de la massa salarial de manera temporal, 
on hem observat un declivi continuat des dels anys 70, ho fem en termes geo-
gràfics i comparant els països del nostre entorn, podem veure que és més alta 
allí on també és superior l’eficiència; mesurada, en el cas del següent gràfic, 
amb la productivitat del treball.
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Font: elaboració pròpia, amb dades d’Eurostat referides a 2014.
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Com podem veure, la participació salarial augmenta conforme ho fa la produc-
tivitat, en consonància amb allò que prediu l’equació de Sraffa que hem vist 
abans. I també podem veure que Catalunya es troba en la banda mitjana de la 
UE i lleugerament per sota de la recta de regressió; és a dir, amb una participa-
ció salarial per sota de la que li correspondria pel seu nivell de productivitat. En 
aquest sentit, la comparació amb Espanya és paradoxal, puix que aquesta té 
una major participació salarial malgrat tenir inferior productivitat. Un resultat 
clar dels gaps de competitivitat abans esmentats.

En tot cas, queda clar que Catalunya té molt camí per recórrer per acostar-se 
als països amb superior nivell de benestar, i que això és quelcom que demana 
millorar la productivitat; no la competitivitat. És a dir, passa per augmentar el 
valor del producte per hora treballada i no pas per baixar la participació salarial 
en aquest producte, que hauria d’augmentar per assolir el nivell dels països 
amb una productivitat superior.

I augmentar la productivitat demana, sobretot, innovació; tant de procés com 
de producte. Al capdavall, la productivitat és el resultat de multiplicar la quan-
titat de productes o serveis pel seu valor afegit; per tant, es pot augmentar 
tant per l’augment de quantitat, amb els mateixos recursos i mitjançant la in-
novació de procés, com per l’augment de valor afegit, mitjançant la innovació 
de producte.

Com fomentar una i altre? La de procés es pot impulsar de dalt a baix amb in-
centius per a les empreses, formació, recerca i disponibilitat de centres tecno-
lògics amatents a les necessitats empresarials; la de producte sol ser el resultat 
de la prova i error d’infinitat d’agents individuals a la cerca de la seva quimera. 
Alhora, mentre que la de procés no sol ser gaire arriscada i tota millora reporta 
beneficis, fins i tot si la seva aplicació és estrictament local, els nous productes 
només esdevenen negoci si s’accepten al mercat global: quelcom que multipli-
ca, alhora, l’expectativa de guanys i el risc associat; i que en tot cas demana 
prou múscul empresarial o una estratègia de transferència a empreses ben po-
sicionades.

En definitiva, l’estratègia pel foment d’una i altra ha de ser clarament diferent. 
La primera pot ser d’acompanyament, la segona més aviat demana oportuni-
tats; de demanda, amb administracions i empreses plantejant reptes i necessi-
tats, i d’oferta, amb centres tecnològics i d’investigació generant i difonent els 
resultats de la seva recerca que siguin susceptibles d’esdevenir negoci.
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Tanmateix, Catalunya fa anys que ha desplegat les estratègies esmentades i 
això no ha evitat les bombolles immobiliària i turística ni, encara pitjor, la ne-
cessitat d’un fort ajust salarial a la baixa per esdevenir competitiva. Potser, 
més enllà de la pastanaga, cal fer servir també el pal? La llei del mínim esforç 
és, al capdavall, una conseqüència de l’entropia que regeix l’univers. Per tant, i 
de no impedir-se, allò que sigui més fàcil es pot acabar imposant: copiar, fer 
com els altres, abaixar salaris...

Les regles de joc i les condicions de contorn acaben determinant, en molt bona 
mesura, les accions individuals. En aquest paper hem tractat d’il·lustrar com el 
paradigma imperant pot fomentar un o altre tipus d’innovació i, el que és més 
important, que aquesta sigui en benefici de tots o d’uns pocs; encara més, que 
enceti un cercle virtuós de prosperitat econòmica i progrés social o que, pel 
contrari, posi en marxa una espiral regressiva. Però també és cert que dins 
d’un mateix paradigma global hi ha diferents reaccions locals, i que aquestes 
s’expliquen, més que per característiques individuals, pels diferents trets que 
caracteritzen el sistema local. I no és pas en un llit de cotó fluix que s’enforteix 
ningú. L’exigència enforteix molt més. I alhora transmet confiança, puix que 
ningú no exigeix res en aquell de qui no confia obtenir res.

A mode de conclusions

Acusar la tecnologia del declivi salarial i l’increment de la desigualtat global és 
com acusar d’un crim la pistola d’on ha sortit la bala. Al mateix temps és cert 
que per traduir-se en una millora del bé comú, la innovació demana unes deter-
minades condicions de contorn.

De manera abreujada, la innovació pot encetar el següent cercle virtuós:

1. Inicialment, la innovació de procés suposa una substitució de treball per 
capital, reduint l’ocupació i la producció malgrat l’increment de capaci-
tat.

2. Per recuperar la producció anterior cal un push de demanda que, si no és 
preventiu, pot arribar per via revolucionària.

3. I, per recuperar tota l’ocupació, és necessària l’aparició de nous produc-
tes, que requereix els treballadors “alliberats” per la de procés, i l’aug-
ment dels salaris reals.
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4. En un mercat competitiu, això darrer pot arribar a comportar una caigu-
da de la taxa de guanys i el reinici del cicle.

Les condicions esmentades, que podien donar-se a nivell d’un país en un món 
relativament tancat, requereixen acords globals en un món obert com l’actual. 
Alhora, també localment, calen unes determinades condicions de contorn per 
assolir la millor posició relativa possible, que no serà tant la de màxima compe-
titivitat com la de màxima eficiència i productivitat compatible amb el màxim 
benestar social.

A nivell global, el paradigma neoliberal de la competitivitat, que va substituir el 
del benestar social kenynesià, sembla haver arribat al seu límit i demana la seva 
ràpida substitució abans que la desigualtat social no ho forci violentament. 
Tant de bo que el nou paradigma faciliti la conversió dels guanys de productivi-
tat en benestar social i impedeixi l’abús de competitivitat. Això no eximirà nin-
gú de ser prou competitiu; més aviat exigirà ser-ho amb el propi esforç i no 
amb l’esforç dels altres.

Catalunya, tradicionalment competitiva, va deixar de ser-ho en caure en la 
temptació del més fàcil: créixer amb finançament extern i malgastar-lo amb 
una bombolla immobiliària. I per desfer l’error i recuperar competitivitat, ha 
tornat a caure en el més fàcil: la devaluació salarial.

Que en el futur esdevingui pròspera i equitativa dependrà de si les condicions 
de contorn fan que allò més fàcil sigui innovar, mantenir la competitivitat a cò-
pia de millorar la productivitat i, a partir d’aquí, convertir els ulteriors guanys 
de productivitat en benestar social. I això serà l’opció més fàcil si les alternati-
ves de pagar poc i innovar menys resulten més cares.

En aquest sentit, un salari mínim digne pot fer més per la innovació que les 
subvencions ad hoc.
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Reptes i oportunitats per al sistema de recerca a Catalunya

El sistema de Recerca català ha obtingut, en els darrers anys, uns resultats re-
marcables en el context europeu. La majoria d’indicadors utilitzats per mesu-
rar la productivitat científica indiquen un creixement molt important en els 
darrers 15 anys al nostre país, tant des del punt de vista quantitatiu com quali-
tatiu. De fet, hom pot demostrar com en gairebé tots els casos els resultats 
obtinguts pel conjunt d’Universitats i Centres de Recerca catalans és molt su-
perior als resultats esperables, tenint en compte el seu pes poblacional o, fins i 
tot, de PIB dins la Unió Europea.

Aquest increment es pot atribuir a un conjunt de polítiques públiques desenvo-
lupades amb un alt grau de consens des de principis del 2000, malgrat que en 
els darrers anys la crisi econòmica està provocant moltes dificultats en el teixit 
investigador del país i, fins i tot, posa en risc algunes de les fites assolides. Una 
de les polítiques més destacades és la dels centres de Recerca, emmarcats en 
el programa CERCA de la Generalitat de Catalunya.

Aquest article té com a objectiu repassar la història recent d’aquestes instituci-
ons, determinar quins són els elements clau de l’èxit assolit i identificar els 
principals reptes de futur per a aquest conjunt d’institucions, així com propo-
sar algunes línies de treball per encarar aquests reptes, tenint en compte els 
escenaris polítics i econòmics actuals i previsibles en un futur proper.

En particular, es vol posar el focus en la necessitat d’obertura del sector públic. 
Sense aquesta obertura, existeix un cert consens en què és molt difícil desen-
volupar l’activitat acadèmica amb unes certes garanties, sobretot en compara-
ció amb els nostres col·legues europeus. En canvi, en els darrers anys, el con-
junt del sector públic ha patit una certa involució, que s’ha notat gairebé a tots 
els nivells de l’administració. En aquest article s’intenta mostrar com la flexibili-
tat amb què fins ara s’ha gestionat aquest tipus d’institucions és un dels ele-
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ments claus del seu èxit. I, en el mateix sentit, la mancança actual i futura 
d’aquesta flexibilitat podria posar en risc aquests èxits.

Una mica d’història

Hom situa, habitualment, l’inici de la política de centres de Recerca de la Gene-
ralitat al darrer Govern presidit pel MHP Jordi Pujol, aproximadament entre els 
anys 1999 i el 20031. Aquesta etapa coincideix amb el primer període d’Andreu 
Mas-Colell com a Conseller, en aquest cas a càrrec de la responsabilitat en Uni-
versitats, Recerca i Societat de la Informació. Mas-Colell és unànimement reco-
negut com a artífex de l’inici de les polítiques que han tingut un major èxit en 
les darreres dècades en aquest àmbit.

Si bé, com ell mateix insisteix en remarcar quan es parla d’aquesta etapa, tot 
plegat fou fruit de la feina d’una llarga llista de persones i d’un consens polític 
que va permetre la posada en marxa d’aquestes iniciatives, fou precisament la 
combinació d’aquests elements la que explica aquell moment inicial: un Conse-
ller amb una visió excepcional, un equip talentós i un raonable consens en què 
allò que s’intentava fer era bo per al sistema. Sobre aquest darrer element hi 
tornaré més tard.

Tot i considerar el darrer Govern del President Pujol com el punt de partida de 
tot plegat, és just recordar que un nombre no menor dels centres de Recerca 
catalans són bastant anteriors a aquesta etapa. Durant la dècada dels vuitanta 
i noranta varen néixer un total de 14 institucions que van formar part del que 
ara anomenem centres CERCA. Totes elles tenen una raó ben concreta que ex-
plica el seu naixement, en molts casos sota l’impuls de persones de gran relle-
vància.

Tot i que darrere del naixement d’aquestes institucions no hi ha un programa 
únic del Govern, ni tan sols un nom o marca que els uneixi explícitament, sí que 
s’hi endevinen algunes característiques comunes que després van ser explicita-
des com a trets identificatius dels centres CERCA. Segurament sense que esti-

1. Un bon text per a conèixer més a fons aquesta etapa i les anteriors és el llibre de Joan Albai-
gés “Obra de Govern de la Generalitat de Catalunya, 1980-2003. Universitat i Recerca”, editat 
l’any 2008 pel Centre d’Estudis Jordi Pujol. Albaigés fou el màxim responsable de la política 
d’Universitats i Recerca del Govern de la Generalitat en el període 1994-1999, quan varen néi-
xer o créixer algunes de les iniciatives que han estat més exitoses.
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gués previst, aquests primers centres van ser un excepcional banc de proves 
per a què la caracterització dels centres a partir de la dècada dels 2000 no ofe-
rís massa dubtes.

En tots aquests centres, hom hi troba un fil comú: una voluntat explícita per 
part de l’Administració de generar espais d’obertura i flexibilitat, que permetin 
desenvolupar un servei públic d’alta qualitat sense els límits inherents de la 
pròpia administració.

És precisament a l’inici d’aquesta dècada quan el sistema de centres rep un im-
puls polític explícit i s’intenta donar-li una altra ambició. En els primers anys, 
s’impulsa la creació d’iniciatives com l’ICFO, l’ICIQ, el CRG, l’ICAC, el CTTC, l’ICN 
o l’ICCC, fins a cobrir la pràctica totalitat de disciplines científiques i configurar 
un grup d’una trentena d’institucions que rebran el suport del programa CER-
CA del Govern i configuraran el nucli del que acabarà sent el sistema de centres 
CERCA.

És important fixar-se en el moment en què això va passar, i quines varen ser les 
decisions preses que expliquen el que ha passat els darrers anys. Sense entrar 
a fons amb els motius de l’èxit, que es farà en apartats posteriors, és impor-
tant adonar-se que, a finals de la dècada dels noranta, el sistema universitari 
públic català estava ja desplegat i força consolidat. I que, per tant, semblava 
lògic donar un fort impuls a les polítiques de Recerca que complementessin 
aquest sistema universitari.

Aquest impuls podria haver-se fet mirant de cobrir els forats existents en les 
polítiques estatals d’investigació, en un moment en què el programa marc eu-
ropeu no era tan fort com actualment. En canvi, el Govern de la Generalitat va 
optar per concentrar el finançament en dotar de fons estructurals aquestes 
noves institucions, i en posar en marxa el programa ICREA, al qual també m’hi 
referiré posteriorment. És el que, amb el temps, hem etiquetat com una políti-
ca de people, not projects.

Aquesta política ha estat mantinguda per tots el Governs posteriors, i tinc la 
impressió que no prou sovint destaquem el valor extrem que té això per un 
país petit com el nostre i comptant, a més, les condicions complexes en les 
quals el nostre autogovern s’ha desenvolupat. Més enllà del valor intrínsec de 
l’estabilitat en una determinada política, voldria destacar-ne alguna virtut sin-
gular, com el factor multiplicador que té una política com aquesta, quan el sis-
tema de Recerca té accés a convocatòries externes de projectes, com el “Plan 
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Nacional” i els programes marc de la Unió Europea. Potenciar la qualitat del 
sistema català amb una dotació rellevant de fons estructurals i la creació d’es-
tructures eficients ha permès esdevenir extremadament competitius en 
aquests entorns, i obtenir retorns d’aquests programes molt superiors als es-
perables d’acord amb la mida del nostre sistema.

Durant la dècada dels 2000, els Governs del President Maragall i del President 
Montilla continuaren amb l’impuls d’aquestes polítiques, i sota els seus man-
dats es consolidaren moltes de les iniciatives abans mencionades, i cristal·litza-
ren altres projectes de gran èxit posterior: centres com l’IRB, l’IPHES o l’IBEC, 
o les grans infraestructures científiques del país (el Sincrotró Alba2, el Barcelo-
na Supercomputing Center i la Plataforma d’Ultraseqüenciació, avui CNAG) ve-
uen la llum durant aquells anys.

És especialment remarcable l’èxit en la consolidació d’ICREA, que durant 
aquesta dècada passa de ser només una idea a contractar 200 investigadors i 
investigadores, molts d’ells nascuts a Catalunya i retornats després d’exitoses 
trajectòries a d’altres països. ICREA s’ha mostrat com un complement excel-
lent per al conjunt del sistema de Recerca del país, i alguns centres i departa-
ments universitaris n’han fet un ús especialment brillant, com a instrument 
d’atracció i retenció del talent. I ICREA és també un exemple molt rellevant de 
com es pot desenvolupar un servei públic d’alta qualitat en un entorn d’alta 
flexibilitat i autonomia, sense el qual no hagués estat possible aquest èxit.

També en aquests governs “tripartits” es produeix una altra decisió política 
gens menor i de gran rellevància: la integració al sistema CERCA dels instituts 
de Recerca vinculats als principals hospitals del país. Aquest procés reforça la 
governança d’aquestes institucions i la implicació del conjunt del Govern en la 
Recerca clínica, on el país n’és particularment productiu.

Tot plegat, reforçat per l’aprovació l’any 2008 del Pacte Nacional per a la Re-
cerca i la Innovació, signat per la pràctica totalitat de forces polítiques, institu-
cions acadèmiques i agents socials, essent aleshores Conseller d’Innovació, 
Universitat i Empresa Josep Huguet. Aquest Pacte, malgrat que incloïa previsi-
ons pressupostàries que la crisi va convertir en inassolibles, va formalitzar l’am-

2. Sobre l’impacte de la construcció i posada en marxa del Sincrotró Alba, és sempre interessant 
consultar l’estudi “Anàlisi cost-benefici i d’impacte econòmic del Sincrotró Alba”, del Prof. 
José María Montalvo i Josep M. Raya.
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pli consens al voltant d’aquestes polítiques i ha deixat un pòsit de complicitat 
entre els agents que té un gran valor.

L’impacte de la crisi econòmica

Aquesta senda de creixement es va veure sobtadament truncada amb l’arriba-
da d’una crisi econòmica duríssima, que va impactar de manera particular al 
sector públic a partir del 2010. Els impactes de la crisi en aquest sistema de 
centres són coneguts: reduccions moderades de finançament estructural (tot i 
que en molts casos estaven previstos creixements plurianuals importants), 
aturada en la creació de nous centres de Recerca, dificultats per als centres 
més joves i petits, caiguda del finançament competitiu provinent de l’Estat3, 
etc.

En aquest escenari, segurament els dos elements més remarcables en les polí-
tiques governamentals foren l’intent de protecció jurídica dels centres de Re-
cerca i l’impuls a les integracions i fusions, a banda de l’intent de protegir pres-
supostàriament la majoria d’aquestes institucions (un intent que personalment 
considero força reeixit, tot i que la meva implicació personal no em permet ser 
gaire objectiu).

Per entendre el primer element, cal contextualitzar el sector públic al final de 
la dècada dels 2000, i la seva reacció a la crisi i a alguns escàndols que afecten 
la gestió dels recursos provinents de l’administració (potser l’anomenat “cas 
Palau” és el més destacat de tots). Ambdós fenòmens van provocar un “reple-
gament” del sector públic en ell mateix, i un gran increment de l’al·lèrgia a les 
maneres flexibles i autònomes de gestió pública, quelcom totalment necessari 
quan parlem del món científic.

Davant aquesta situació, el primer Govern presidit pel President Mas va impul-
sar una legislació ad hoc per als centres CERCA, amb especial atenció a aquells 
que pertanyen al sector públic de la Generalitat. La legislació aprovada pel Par-
lament en el marc de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i finance-

3. Per entendre millor l’impacte de la crisi a nivell estatal, es pot consultar el volum “Reflexiones 
sobre la ciencia en España”, a càrrec de J. A. Sacristán y J. A. Gutiérrez. En particular, el capí-
tol “La I+D en España en el contexto europeo: ¿cómo salir del atolladero?”, de M. Daban i A. 
Mas-Colell.
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res, ha esdevingut de facto una armadura jurídica per a aquestes institucions 
que les ha protegit raonablement dels diversos intents (interns i externs) d’ho-
mogeneïtzació del sector públic. En especial, en allò relatiu a les qüestions eco-
nòmiques i de gestió de les persones. De totes maneres, com comentaré al fi-
nal, aquesta protecció s’ha revelat massa prima i en risc de ser superada per les 
entusiastes hordes dels sectors més conservadors de l’administració pública 
de la Generalitat. Resoldre adequadament aquesta qüestió en els propers anys 
és, sens dubte, una condició necessària per a què tots aquests projectes tan 
exitosos puguin continuar amb els seus bons resultats.

El segon element cristal·litza amb la posada en marxa del programa SUMA, 
pensat i executat molt eficaçment per la Institució CERCA, la fundació nascu-
da l’any 2010 en resposta a un dels compromisos formulats al Pacte Nacional 
per a la Recerca i la Innovació, i que té entre les seves missions “afavorir i ma-
ximitzar les sinergies, la coordinació entre els centres i la seva cooperació es-
tratègica”.

Aquestes iniciatives, unides a l’excepcional capacitat de resiliència dels cen-
tres de Recerca (amb especial menció a la gran capacitat de captació de 
fons externs, sobretot dels programes marcs europeus), han configurat un 
sistema de centres de Recerca compost a finals de 2017 per 40 institucions 
(van arribar a ser-ne 49), que en conjunt mostren uns indicadors d’activitat 
científica excepcionals i que afronten els propers anys un llistat no menor 
de reptes.

Ha estat realment un èxit?

La pregunta no és retòrica. La mesura de l’èxit en la gestió pública no és quel-
com evident, i va més enllà de l’opinió política o del consens instal·lat, que és el 
que de vegades defineix (erròniament) l’èxit en aquest àmbit. En el cas que 
ens ocupa, hom pot raonar objectivament que els indicadors assolits per al 
conjunt dels centres CERCA són excepcionals i que indiquen clarament l’èxit de 
la iniciativa.

La Institució CERCA ha presentat periòdicament un conjunt d’indicadors dels 
centres que mostren l’alt grau de productivitat científica assolit. Des dels ajuts 
de l’European Research Council fins a les publicacions en revistes d’alt impac-
te, passant per les acreditacions en recursos humans o la captació d’investiga-
dors ICREA, tots els indicadors mostren resultats excepcionals, tant en termes 
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absoluts com en termes relatius (a la pròpia mida o a sistemes comparables en 
d’altres països).

A més, el procés d’avaluació de centres posat en marxa l’any 2012, i que ja ha 
gairebé completat la segona edició a finals de 2017, ha permès posar una nova 
llum d’objectivitat a aquesta percepció: no només els indicadors numèrics 
mostren molts bons resultats, sinó que també panells internacionals han posat 
sobre la taula la gran virtut d’aquesta política governamental (per descomptat, 
amb àmbits de millora encara possibles).

Algunes claus de l’èxit, i els aspectes a millorar

Encara que alguns dels elements responsables de l’èxit ja han aparegut en els 
apartats anteriors, no em vull resistir a intentar llistar quins són aquests ele-
ments, i el perquè han estat tan importants.4

En primera instància parlaria d’un conjunt de condicions necessàries (que no sufi-
cients) que puguin explicar l’èxit obtingut per aquestes institucions. Entre aques-
tes condicions, potser la més òbvia és la personalitat jurídica pròpia de totes 
elles: ja sigui en forma de fundació o de consorci, aquestes figures han proporcio-
nat la suficient autonomia de gestió com per respondre amb major agilitat que 
altres configuracions del mateix sector públic, incloent-hi malauradament les 
Universitats (encara tenallades per una legislació estatal que deixa molt poc mar-
ge a la seva imprescindible autonomia). Dotar aquestes institucions de personali-
tat jurídica pròpia fou, sens dubte, un gran encert, perquè els ha permès moure’s 
al món amb una flexibilitat i velocitat impensables des de la pròpia administració.

El fet de tenir personalitat jurídica pròpia va fer possible definir-ne un règim ju-
rídic ad hoc (en la Llei 7/2011 abans referida), i permet també que siguin institu-
cions governades per un Patronat amb capacitat de màxim òrgan de govern, 
amb plenes facultats sobre la gran majoria de qüestions. Aquestes facultats 
són executivament delegades en la persona que dirigeix la institució, que és un 
científic o científica de primer nivell en el seu camp (la qual cosa li permet auto-
ritas amb els seus iguals) i que formalment assumeix les responsabilitats inhe-
rents a la direcció d’una fundació o consorci.

4. Una aproximació prèvia la feren Miguel Beato i Andreu Mas-Colell a l’article “Els nous centres 
de Recerca català” publicat a Treballs de la SCB, vol. 63 (2012).
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Gairebé tots els centres tenen les seves instal·lacions en campus universitaris, 
la qual cosa té múltiples virtuts. Tots ells van ser fundats amb una alta ambició 
d’excel·lència i internacionalitat, i des de l’inici es va promoure una visió de 
contractació laboral no funcionarial: és a dir, les posicions estables ho són mit-
jançant contractes indefinits, però en cap cas funcionarials d’una administració 
pública (excepte el professorat o personal mèdic adscrit). Aquest darrer ele-
ment fou un punt diferencial respecte els Organismos Públicos de Investiga-
ción (OPI) estatals, i ha permès un grau d’autonomia i flexibilitat en la gestió 
dels recursos humans molt profitós.

A aquestes condicions inicials s’hi han afegit d’altres elements, sense els quals 
no seria possible entendre del tot l’èxit assolit per aquestes institucions, espe-
cialment en alguns dels casos. Voldria destacar un gran lideratge de moltes de 
les persones al capdavant de les institucions des de la seva creació, combinant 
en molts casos un perfil científic a l’elit mundial amb un gran carisma, i una no-
table capacitat de gestió. També, òbviament, fou un element necessari la in-
versió del govern de la Generalitat (sempre creixent fins arribar a la crisi, a rit-
me de doble dígit anual ininterromput), incloent el compromís de diversos 
Departaments del Govern.

Finalment, voldria subratllar un darrer element que ha caracteritzat aquests 
centres des de la seva creació: l’existència d’un Comitè Científic extern (cone-
gut habitualment com a SAB, Scientific Advisory Board) que avalua periòdica-
ment diferents aspectes de la institució, reportant al màxim òrgan de govern 
de la mateixa. El SAB ha estat sovint un eficaç instrument per a planificar l’es-
tratègia del centre, assessorar en la tria de la persona que ocupi la direcció o 
avaluar (amb les pertinents conseqüències) els grups de Recerca de la insti-
tució.

Aquests comitès poden ser un bon exemple per ensenyar al sector públic de 
quina manera autoavaluar-se. De fet, en el propi sector públic no existeix una 
cultura d’avaluació del servei, més enllà del fet que els seus responsables polí-
tics concorrin en unes eleccions al final de cada legislatura. Potser incorporar 
alguns grups d’experts internacionals, que avaluïn de manera transparent i pú-
blica l’administració, sobre com desenvolupa les seves tasques, podria ser una 
idea interessant. Arribat el cas, l’experiència dels centres de recerca em podria 
donar algunes claus sobre com fer-ho.
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Òbviament, també hi ha elements estructurals que admeten una millora5. Dei-
xant els reptes de futur pel proper apartat, val la pena destacar de nou la fe-
blesa de la protecció legislativa dels centres CERCA.

Malgrat el gran avenç que significà el règim jurídic definit a la Llei 7/2011, l’ex-
periència dels darrers anys ha mostrat un parell de punts febles: d’una banda, 
l’exotisme legislatiu inherent al fet d’aparèixer en una Llei de Mesures Fiscals i 
Financeres i no en un text sobre legislació científica; d’altra banda, la dificultat 
de bona part del sector públic de la Generalitat per fer-se seves les implicaci-
ons del que la citada Llei preveu. Han estat diverses les ocasions recents en 
què l’aplicació d’altres legislacions (incompatibilitats, transparència, etc.) han 
provocat discussions sobre el grau d’aplicabilitat del règim jurídic dels centres 
CERCA. Com es resolguin aquests conflictes administratius marcarà sens dubte 
el futur d’aquestes institucions.

Els principals reptes de futur, i algunes idees per encarar-los

Un primer repte que ja fa temps que s’albira és el de la massa crítica. Dit ras i 
curt: un nombre tan gran de centres tan petits dificulta la possibilitat d’assumir 
reptes científics a escala global. Aquest fou ja un aspecte destacat al report 
que l’OCDE (Organisation for Economic Co-operation and Development) posà 
de relleu a l’informe que sobre el sistema de Recerca i innovació feu cap al 
2010. En l’apartat on es destaquen les febleses, s’hi pot llegir textualment: 
“Too many public research centres and technology centres (problems of critical 
mass and performance)”.

En unes altres circumstàncies polítiques i econòmiques, hom podria proposar 
com a solució el creixement d’aquests centres, amb una nova aposta d’aporta-
ció pressupostària, i d’atracció i retenció de talent. Però es fa difícil albirar 
aquest escenari a curt termini, i potser algú també hi posaria alguns dubtes re-
latius a la mida del país, a la mida del sistema universitari, etc. Comptat i deba-
tut, sembla més pragmàtic preguntar-se com afrontar aquest repte conside-
rant un escenari més aviat estable en les apostes provinents del Govern.

5. L’OCDE va publicar l’any 2010 un estudi titulat “Reviews of regional Innovation: Catalonia”, 
on s’hi fa una anàlisi profunda de les millores necessàries al sistema català d’R+D+i, força vi-
gent gairebé una dècada després.
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Personalment, crec que veurem en els propers anys una tendència encara més 
forta per la integració d’institucions de Recerca, com una bona manera de te-
nir centres més forts, capaços d’assumir reptes més grans i més resistents a 
possibles noves incerteses econòmiques. En els darrers anys hem tingut alguns 
exemples de bones pràctiques en aquest sentit (m’agrada posar l’exemple de 
l’Institut de Salut Global de Barcelona, l’ISGlobal) o algunes iniciatives que 
apunten en una direcció intel·lectualment molt excitant (aquí és obligat re-
ferir-se al Barcelona Institut of Science and Technology, BIST). Des d’un punt 
de vista governamental, caldria considerar el poc esforç econòmic que això 
significa i el gran fruit que se’n pot obtenir.

Aquests nous processos de major integració no podran resoldre, però, un altre 
dels reptes que ja tenim sobre la taula: una institució de Recerca “jove” té la 
suficient resiliència com per superar alguns anys amb mancances de finança-
ment estructural, però en el mitjà termini aquest factor es converteix en una 
amenaça no ja pel seu creixement, sinó per la seva supervivència. Les despeses 
estructurals creixen en tots els centres, per molt bona gestió que s’hi faci, i 
cada cop costa més diners oferir un starting package per posar en marxa un 
nou grup de Recerca a l’elit mundial. En els anys immediats convindrà recupe-
rar el creixement pressupostari de l’anterior dècada i, sobretot, el caràcter plu-
rianual dels compromisos. De fet, personalment considero més important la 
predictibilitat pressupostària que la xifra concreta del creixement: sempre són 
millor creixements minsos, però continuats i predictibles, que ràpides fluctua-
cions, ni que aquestes siguin més generoses.

Tot i que aquest article parla dels centres de Recerca, no voldria deixar d’es-
mentar de nou ICREA: primer, perquè el futur dels centres està lligat íntima-
ment al futur d’ICREA (i viceversa); i segon, perquè la dicotomia d’estabilitza-
ció versus creixement també la tindrà ICREA sobre la taula a curt termini. Ningú 
pot posar en dubte l’enorme èxit d’aquest programa, i precisament per això 
cal lluitar doblement per a la seva pervivència i, si és el cas, creixement mode-
rat els propers anys. Però això també passa per ser conscients de la seva fe-
blesa inherent: és una institució que dedica la totalitat del seu pressupost a 
pagar salaris de persones, pressupost que li ve gairebé exclusivament del Go-
vern de la Generalitat, i en quantitats vegetativament creixents any rere any. 
En un país com el nostre, encara jove en termes d’autogovern i de política cien-
tífica, això fa una mica de vertigen. Potser seria el moment de començar a pen-
sar en mecanismes de finançament més propers, el que els anglosaxons ano-
menen endowments, tant de capital públic com privat.
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Un penúltim repte apareix en el manteniment del consens polític, quelcom que 
s’albira ben complicat en la situació política actual. Ja hem repassat anterior-
ment que l’encaix del règim jurídic dins el sector públic està sent cada cop més 
complicat, precisament quan es necessita justament el contrari: un major grau 
d’autonomia per a les institucions acadèmiques, per a què puguin complir mi-
llor les missions que tenen encomanades com a institucions públiques que són.

Aquesta serà, sens dubte, una qüestió gens menor els propers anys: caldrà fer 
més pedagogia que mai des del propi món científic a tots els entorns polítics, i 
posar de relleu amb casos reals com llibertat no és llibertinatge, i perquè és 
més eficient una bona avaluació amb conseqüències que un exagerat control 
previ de les actuacions. Sempre i per a tot: millor ex post que no pas ex ante. I 
el temps i el clima polític ens diran si ha arribat el moment de solidificar allò 
que aparegué a la Llei 7/2011 en una llei ad hoc per aquestes institucions (un es-
borrany de la qual no costaria de trobar en algun calaix de Via Laietana), o si 
serà preferible no obrir la caixa de Pandora que de vegades resulta de la dinà-
mica parlamentària.

Finalment, és evident que el futur polític que li esperi al país tindrà també 
un impacte sobre el conjunt del sistema de recerca català, i en particular 
sobre aquestes institucions. Intentant ser molt pragmàtic, podem dir dues 
coses òbvies: d’una banda, sembla evident que aquesta incertesa, si dura 
gaire més temps, afectarà al conjunt d’institucions científiques del país de 
manera bastant directa. D’entrada, amb els efectes perniciosos que ja està 
tenint la intervenció de la Generalitat; però també per les dificultats d’aga-
far compromisos a llarg termini en la contractació de personal investigador 
o en determinades inversions. Estic, simplement, exposant uns fets objec-
tius, més enllà de la interpretació que cadascú en vulgui fer de responsa-
bles o culpables.

D’altra banda, sembla també prou evident que aquestes institucions no hi po-
den fer gaire res per influir-hi. Òbviament, seguiran denunciant situacions com 
l’empresonament del Govern produït a primers del mes de novembre de 2017, 
com ja van fer en un rotund comunicat, i ho faran internacionalment. I, a banda 
d’això, seguir fent l’excel·lent feina que fins ara han desenvolupat amb aquells 
recursos que tinguin a les seves mans. Aquesta serà la millor aportació al futur 
del país, vagi cap a on vagi, es configuri políticament com es configuri.
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A mode de conclusió

En aquest article he intentat repassar breument la política del Govern de la Ge-
neralitat pel que fa al programa de Centres de Recerca de Catalunya (CERCA), 
identificant-ne els resultats i els elements objectius que els han fet possibles. 
Finalment, he posat sobre la taula alguns dels principals reptes que aquestes 
institucions tindran en el futur proper.

Voldria subratllar només dos aspectes que he anat comentant àmpliament: 
d’una banda, el convenciment que els resultats obtinguts per aquest conjunt 
d’institucions són excepcionals, i que demostren l’encert de les apostes fetes 
ininterrompudament pel Govern des de fa dècades, per on hi han passat par-
tits i persones de signe ben diferent. D’altra banda, que només la permanència 
d’aquest consens, assolit i aplicat Govern rere Govern, garantirà la continuïtat 
d’aquest model que des de tantes instàncies s’ha considerat com un èxit.

I si algun element apareix com a troncal i imprescindible d’aquest consens, 
aquest és sens dubte la necessitat de mantenir i protegir el règim d’autonomia 
i inflexibilitat concedit fins ara a aquestes institucions. No es tracta, en absolut, 
de donar privilegis a algunes institucions per algun estrany motiu, sinó simple-
ment de garantir-los les millors condicions possibles per desenvolupar la seva 
tasca de servei públic. Condicions que, d’altra banda, ja tenen la gran majoria 
d’institucions similars arreu del món occidental.

Les alternatives a fer això són només dues: o bé ens conformem amb un siste-
ma de recerca que, progressivament, vagi perdent les posicions d’excel·lència 
que s’ha guanyat en els darrers anys; o bé algunes d’aquestes institucions 
s’aniran movent decididament cap a un entorn d’iniciativa privada. Cap de les 
dues alternatives semblen positives, I ambdues es poden evitar si es té una mí-
nima sensibilitat política per protegir, legislativament, aquestes institucions 
tan importants per al país.
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Resum

En aquest estudi es quantifica l’impacte monetari que té l’activitat del conjunt del 
sistema d’Universitats públiques catalanes (més la UOC) i del conjunt del sistema 
públic d’R+D+I sobre l’economia catalana. S’aproxima l’impacte a partir d’un enfoca-
ment de demanda, analitzant l’impacte directe, indirecte i induït. L’any d’anàlisi és el 
2015. Els resultats globals, subestimats perquè no s’ha pogut tenir dades del conjunt 
de centres ni del conjunt d’efectes sobre l’economia, obtenen que l’aportació al PIB 
és de l’1,7% (3.660 M€), suposa una facturació de 5.714 M€, i genera 60.313 llocs de 
treball (ETC). Hi ha altres efectes rellevants, qualitatius, que complementen aquest 
impacte estimat.

1. Introducció

Aquesta comunicació quantifica l’impacte econòmic que té el sistema públic 
català d’Universitats i el sistema públic d’R+D+i sobre l’economia catalana. 
L’objectiu de la mateixa és aflorar un conjunt de dades no existents fins ara, 
per a demostrar (a la pròpia comunitat universitària i investigadora, a les Admi-
nistracions i al conjunt de la societat) la importància que tenen les universitats 
i altres centres de recerca públics com a pilar bàsic del desenvolupament del 
país, i del retorn que es rep de la inversió pública efectuada. L’any objecte 
d’anàlisi és el 2015.

Així, s’ha estimat l’efecte que l’activitat del conjunt d’Universitats públiques 
catalanes més la Universitat Oberta de Catalunya (d’ara en endavant SiCUP) 
i, també, d’altres entitats associades al sistema públic d’R+D+i, té sobre vari-
ables clau de l’economia catalana com són el nivell de facturació/producció, 
el seu Producte Interior Brut (PIB), les rendes salarials i fiscals associades, 
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així com els llocs de treball a temps complet que existeixen degut a aquesta 
activitat.

L’impacte que es quantifica es refereix sols a la quantificació monetària i no 
engloba tots els efectes generats, sinó només els tangibles quantificables 
monetàriament. Per tant, és important ressaltar que la rellevància de l’impac-
te és molt superior al que aquí es mostra. Cal advertir que el SiCUP i el siste-
ma públic d’R+D+I genera uns impactes tangibles i intangibles. Entre els tan-
gibles hi ha els que poden ser quantificables monetàriament o no. Part dels 
primers són els que es quantificaran (en termes de facturació, PIB, etc.). En-
tre els segons tenim, per exemple, les tesis o publicacions científiques. Però, 
a més, hi ha uns efectes intangibles (com la relació entre educació i salut, par-
ticipació social, cultura, conscienciació mediambiental, comportament cívic, 
etc.), que tampoc es consideren en aquest estudi. Per tal de conèixer quins 
són aquests darrers efectes, es poden revisar les aportacions fetes per Mc-
Mahon (2009), Glaeser et al. (2006), Curtis et al. (2008), Hout (2012), Savage i 
Norton (2012), el Higher Education Quality Council of Ontario (2013), Dziechci-
arz-Duda i Król (2013), Brennan et al. (2013), BIS (2013), DeClou (2014), UUK 
(2015) i Cadence-Economics (2016), on es proporciona evidència envers els 
efectes no monetaris de les universitats. Per tant, en aquest estudi sols s’esti-
ma la via de quantificació monetària via demanda (i no via oferta) ni altres 
impactes no quantificables monetàriament, però tant o més importants que 
els que aquí es mostraran.

Per tal d’assolir els objectius proposats, després d’aquesta introducció, en la 
secció 2, s’explica la metodologia emprada, en la secció 3 es presenten els re-
sultats associats a l’impacte del SiCUP, en la secció 4 els resultats associats a 
l’activitat d’R+D+i d’altres institucions no universitàries. La secció 5 presenta 
els resultats de l’impacte conjunt del SiCUP i R+D+I (públic), i en la secció 6 les 
consideracions finals. La versió extensa de l’estudi es pot consultar a http://
www.universitat-societat.cat/

2. Metodologia per a l’estimació dels efectes econòmics

2.1. Aproximacions de demanda i d’oferta

Les universitats públiques catalanes, i els centres d’R+D+I, en l’exercici de 
les seves funcions, generen en l’entorn on es troben inserides tota una sèrie 
d’efectes de diversa naturalesa (econòmica, social, cultural i mediambien-

001-328 ponenciasEIX8.indd   54 17/07/2018   10:39:04



55

Jordi Suriñach, Joaquim Murillo i Esther Vayá

tal) i, en darrer terme, afavoreixen el creixement de la regió on es troben 
ubicades.

Així, les universitats i centres d’R+D+I públics afecten de manera immediata 
al creixement d’una regió en la mesura que contribueixen al seu PIB en ser 
clars agents generadors de despesa. És el que s’aproxima a través dels estu-
dis d’impacte via demanda. És el que es quantifica en aquesta comunicació. 
D’aquesta manera, les universitats i centres de recerca, però també els seus 
estudiants i altres agents que s’esmentaran a continuació (com agents eco-
nòmics), demanden a la regió béns i serveis diversos (material d’oficina, ma-
terial de laboratori, serveis de transport, serveis de restauració i hoteleria, 
etc.). Aquesta demanda es trasllada, per tant, en facturació, ocupació i PIB 
addicional.

A banda però d’aquest impuls de demanda, les universitats i centres d’R+D+I 
contribueixen també al creixement econòmic a llarg termini de la regió on es 
troben ubicades en la mesura en què afecten clarament a la dotació dels seus 
factors productius (via oferta). Així, i fent ús d’un concepte econòmic com és 
la funció de producció d’una economia, la triple funció de docència, recerca i 
transferència de coneixement porta a que incrementi el capital tecnològic 
(progrés tècnic) i la dotació de capital humà presents a la regió, i a que aug-
menti la productivitat, afavorint el seu creixement. Per a més informació, ve-
gi’s O’Carroll et al. (2006), Pastor et al. (2007), OECD (2009), Ash i Palacio 
(2012), Pérez et al. (2015) i UUK (2015), entre d’altres.

Les universitats i centres d’R+D+I, com a entitats productores de coneixement, 
contribueixen a la creació de capital tecnològic i a la conformació del teixit em-
presarial/industrial del seu entorn. La figura 2.1 resumeix algunes de les contri-
bucions que, per exemple, fan les universitats i centres d’R+D+I i que no es 
quantifiquen en aquesta aproximació de demanda que se segueix en la pre-
sent comunicació (veure Valero i Van Reenen (2016), Power i Malmberg (2008), 
Bramwell i Wolfe (2008), Heblich i Slavtchev (2014), Link i Scott (2011), Haus-
man (2012), Rothaermel i Ku (2008), Furman i MacGarvie (2007), Huggins i 
Prokop (2016), Ponds et al. (2010), OECD (2010) Veugelers i del Rey (2014)). Per 
tant, es confirma el que ja s’ha esmentat abans, és a dir, que les xifres que es 
presentaran recullen sols part de l’impacte que les universitats i centres de re-
cerca públics tenen sobre l’economia catalana.
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Figura 2.1. Altres contribucions de les universitats i centres d’R+D+I

Font: Elaboració pròpia.

2.2. Etapes i tipus d’impactes

L’aproximació metodològica, via demanda, seguida per mesurar tots aquests 
impactes es basa en la metodologia input-output, tot estimant l’impacte direc-
te, indirecte i induït sobre l’economia catalana que se’n deriva de l’activitat 
dels agents abans esmentats. L’efecte econòmic total s’obté sumant els efec-
tes directes, els indirectes i els induïts.

En la figura 2.2 es recullen les etapes seguides en el procés de quantificació del 
impacte.

Els efectes directes són aquells que resulten de les activitats quotidianes dels 
agents econòmics identificats (vegeu l’apartat 2.3). Aquests duen a terme acti-
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vitats que suposen el que es pot denominar un impuls inicial que afecta direc-
tament l’economia catalana.

Els efectes indirectes són els que es produeixen a partir de l’impuls sobre la 
demanda agregada introduït pels agents econòmics en materialitzar les despe-
ses en béns i serveis que són necessaris per a poder dur a terme les seves acti-
vitats. Per exemple, entre d’altres, els arrendaments d’immobles, les adquisici-
ons de material fungible d’oficina, material fungible de laboratori, etc. 
Tanmateix, tot aquest component de despesa té com a conseqüència un aug-
ment de la producció dels sectors productius que actuen com a proveïdors, 
amb el subsegüent increment de l’ocupació dels mateixos i del VAB que gene-
ren. En conseqüència, l’efecte indirecte no s’esgota amb aquest impacte que 
es produeix en primera instància, en tant que aquests proveïdors també han 
de consumir altres béns i serveis per a poder dur a terme la seva activitat de 
producció. D’aquesta manera, l’augment inicial de la demanda als sectors pro-
veïdors dels agents econòmics té un efecte multiplicador sobre la resta de sec-
tors de l’economia catalana.

Figura 2.2. Metodologia general per l’estimació de l’impacte econòmic del 
SiCUP i Sistema Públic d’R+D+I a Catalunya

001-328 ponenciasEIX8.indd   57 17/07/2018   10:39:04



58

Impactes econòmics generats pel sistema públic català d’universitats i d’r+d+i ...

Finalment, els efectes induïts capten l’impacte econòmic resultant del consum 
de béns i serveis que se sufraga amb les rendes del treball generades, directa-
ment i indirecta, per l’existència de les universitats i centres de recerca d’R+D+I 
públics. Per al càlcul dels efectes indirectes i induïts, s’ha fet servir la metodolo-
gia corresponent al Marc Input-Output de Catalunya (MIOC-2011).

2.3. Determinació dels agents de l’impacte directe

De cara a la quantificació de l’impacte directe, en primer lloc cal identificar els 
agents que formen part del SiCUP i del sistema públic d’R+D+I a Catalunya.

El SiCUP engloba tot el conjunt d’universitats públiques catalanes (Universitat 
Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona, Universitat de Girona, Uni-
versitat de Lleida, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Pompeu Fa-
bra i la Universitat Rovira i Virgili) més la Universitat Oberta de Catalunya 
(UOC). Però cal tenir present que l’impuls tramès en primera instància a l’eco-
nomia no es circumscriu al SiCUP en si mateix, sinó que alhora s’han de consi-
derar com agents generadors de despesa els seus estudiants, els amics i/o fa-
miliars que visiten als estudiants i al PDI (personal docent i investigador) 
estranger, i els assistents als esdeveniments organitzats per les universitats 
(congressos, jornades, workshops...). A banda d’aquests agents, també es con-
sidera identificar i quantificar l’efecte generat per un altre conjunt d’agents 
l’activitat dels quals es troba vinculada, en major o menor mesura, a les univer-
sitats catalanes. Així, es considera l’activitat realitzada pels ens vinculats direc-
tament a les universitats del SiCUP, però que operen amb un identificador fis-
cal propi diferent al de les universitats (com ara els Parcs Científics i Tecnològics 
impulsats pel SiCUP o altres institucions/empreses amb lligams amb el SICUP 
com fundacions o consorcis), i també es considera part de l’impacte generat 
per aquelles empreses l’activitat de les quals té el seu origen en l’existència del 
SiCUP, com ara les empreses ubicades als Parcs Científics i Tecnològics, les 
start-ups i spin-offs originades al SiCUP, les empreses que són adjudicatàries de 
concessions administratives i les empreses que acullen estudiants en pràcti-
ques i/o voluntariat d’estudiants i staff (vegeu la figura 2.3).

En segon lloc, de cara a identificar els agents a considerar en l’estimació de 
l’impacte del sistema públic d’R+D+I, cal tenir present que hi ha una intersecció 
entre el SiCUP i el Sistema d’R+D+I a Catalunya atès que part de l’activitat duta 
a terme per aquests és realitzada per les universitats públiques catalanes (més 
la UOC). Així mateix, part de l’activitat del SiCUP no és assimilable a l’R+D+I i 
viceversa (figura 2.4).
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Figura 2.4. Intersecció entre activitat del SiCUP i del sistema públic d’R+D+I a 
Catalunya

S’identifiquen set agents generadors d’impacte en R+D+I pública: els agents 
econòmics del SiCUP, el centres CERCA, els centres del CSIC a Catalunya, les 
Grans Infraestructures de Suport a la Recerca (GISR), les Institucions Hospita-
làries, els Centres Tecnològics i, per últim, els Parcs Científics i Tecnològics no 
universitaris (figura 2.5). Com l’impacte econòmic global generat pel SiCUP 

Figura 2.3. Agents generadors d’impactes relacionats amb l’existència del 
SiCUP

Font: AQR-Lab.
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s’estima a la primera part d’aquesta comunicació, l’anàlisi de l’R+D+I sols consi-
dera els sis agents restants. En l’Annex 1 es recullen les institucions considera-
des en l’estudi.

Figura 2.5. Agents d’R+D+I generadors d’impacte econòmic

Font: AQR-Lab.

Així mateix, també és important caracteritzar adequadament els agents d’R+-
D+I que s’analitzen per tal d’evitar duplicitats en la comptabilització dels im-
pactes que resultin en un sobredimensionament fictici de la seva magnitud. 
Per exemple, algun centre del CSIC és centre CERCA; així mateix la majoria de 
centres de recerca i instituts d’investigació sanitària també són centres CERCA; 
alguns grups i centres de recerca estan ubicats en Parcs Científics o Tecnolò-
gics, alguns centres de recerca inclouen grans infraestructures de suport a la 
recerca (GISR) o, per no ser més exhaustius, les unitats relacionades com a 
centres de recerca i que també apareixen com a unitats de les xarxes tecnolò-
giques.

Per últim, assenyalar que, per manca de disponibilitat de dades, no s’ha pogut 
considerar el conjunt d’institucions que fan recerca pública a Catalunya per la 
qual cosa, de nou, els resultats d’impacte estimats estan esbiaixats a la baixa.

3. Resultats associats a l’impacte del SiCUP

3.1. Principals resultats

La figura 3.1 resumeix els principals resultats associats a l’impacte del SiCUP.
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Figura 3.1. Impacte total atribuïble a l’existència del SiCUP desagregat per 
tipus d’efectes

A partir de l’enfocament de demanda proposat per aquest estudi, s’observa 
que, com a conseqüència de l’existència del SiCUP, a l’any 2015, es va generar 
de manera directa una facturació valorada en 2.468 M€, una contribució al PIB 
de Catalunya de 1.804 M€, es van originar 1.163 M€ de rendes salarials directes i 
es va contribuir a la creació/manteniment de 27.804 treballadors ETC (equiva-
lents a temps complet).

Tanmateix, els efectes indirectes i induïts, resultants de l’activitat de les vuit 
universitats catalanes analitzades, dels seus ens vinculats, de les empreses 
considerades amb lligams amb el SiCUP i de la despesa realitzada per estudi-
ants i visitants, suposen una facturació de 2.077 M€, una contribució al PIB de 
Catalunya de 1.151 M€ (dels quals 502 M€ van ser rendes salarials) i una ocupa-
ció de 16.972 treballadors addicionals ETC.

Considerant el conjunt d’efectes directes, indirectes i induïts, es conclou que 
fruit de l’existència del SiCUP es van generar 2.955 M€ de PIB, fet que suposa 
una contribució de l’1,4% al PIB de Catalunya. Addicionalment, va generar una 
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facturació total a Catalunya per valor de 4.545 M€, el que suposa una factura-
ció diària de 12,4 M€, i 44.776 llocs de treball ETC (figura 3.2).

Figura 3.2. Efectes econòmics originats per l’existència del SiCUP

Font: AQR-Lab.

Comparant en ordre de magnitud els resultats de l’impacte directe amb els de 
l’impacte indirecte i induït, es conclou que per cada 100 € facturats de manera 
directa com a conseqüència de l’existència del SiCUP, es van generar de mane-
ra indirecta i induïda 84 € de facturació addicional. Tanmateix, per cada 100 € 
de VAB directe, es generen altres 64 € addicionals de VAB com a conseqüència 
dels efectes indirectes i induïts, i per cada 100 € de rendes salarials generades 
de manera directa, es comptabilitzen altres 43 € addicionals en concepte de 
rendes salarials que resulten dels efectes indirectes i induïts. Per últim, per 
cada 100 ocupats directes, es registren altres 61 ocupats addicionals que s’ori-
ginen pels efectes indirectes i induïts.

3.2. Impacte total del SiCUP desagregat per agents

A continuació, en la taula 3.1, es presenten els impactes econòmics associats al 
SiCUP, desagregant per agents (Universitats, Ens vinculats al SiCUP, Empreses 
amb lligams amb el SiCUP, Estudiants i Visitants), tal com s’ha proposat en 
l’apartat 2.3. Com s’assenyala a la figura 3.3, l’agent que aporta més al impacte 
total en facturació és el propi SiCUP (ens que porten el NIF “Universitat”), amb 
el 60,6% del total, seguit pels estudiants (13,8%) i les empreses relacionades 
(12,9%). Quelcom similar passa amb el PIB (amb un 66,9% d’aportació del Si-
CUP) i amb la població ocupada (6,2%).
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Taula 3.1. Distribució de l’impacte total (directe + indirecte + induït)  
per agents

Figura 3.3. Distribució de l’impacte total sobre la facturació, PIB i Població 
Ocupada per agents
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3.3. Distribució geogràfica de l’impacte total del SiCUP

Quant a l’anàlisi territorial, es realitzen dos tipus d’anàlisi. El primer analitza la 
distribució geogràfica de l’impacte en funció de la localització de les universi-
tats d’origen i el segon assigna l’impacte al territori on afecta. Per tal d’obtenir 
aquesta territorialització, pel que fa a l’impacte directe, s’ha considerat que 
aquest roman a la província on es troba cada Universitat. Pel que respecte a la 
distribució territorial dels impactes indirectes i induïts, aquesta s’ha realitzat a 
partir del pes que en cada sector té la província de Barcelona sobre el total de 
Catalunya en termes d’afiliats a la Seguretat Social.

De l’anàlisi dels resultats se’n deriva un cert reequilibri territorial, ja que és me-
nor l’impacte que acaba rebent la província de Barcelona que el que origina.

En concret, les universitats públiques ubicades a la província de Barcelona van 
originar una facturació total (considerant impactes directes, indirectes i indu-
ïts), l’any 2015, de 3.712 M€, van generar 2.410 M€ de PIB, 1.349 M€ de rendes 
salarials i 35.902 llocs de treball. Això suposa, aproximadament, el 81,5% de 
l’efecte total. Així mateix, les universitats públiques ubicades a les províncies 
de Girona, Lleida i Tarragona van generar 833 M€ de facturació, 545 M€ de PIB, 
316 M€ de rendes salarials i 8.874 llocs de treball (que suposen aproximada-
ment el 18,5% de l’impacte total).

En canvi, la província de Barcelona gaudeix d’un impacte de 3.563 M€ (78,4%) 
en termes de facturació total, 2.356 M€ (79,7%) de PIB, i 1.328 M€ (78,5%) de 
rendes salarials. A la resta de Catalunya li correspon un impacte de 982 M€ 
(21,6%) envers el volum de facturació, 599 M€ (20,3%) de PIB, i 337 M€ (21,5%) 
de rendes salarials. En termes de mercat de treball, el 78,5% (35.154 llocs de 
treball ETC) dels ocupats que deuen el seu lloc de treball de manera directa, 
indirecta o induïda a l’existència del SiCUP s’ocupen a la província de Barcelo-
na, davant del 21,5% (9.622 llocs de treball ETC) que ho fan a la resta de Cata-
lunya.

Per tant, es produeix un efecte de distribució territorial de l’activitat econòmi-
ca al llarg de tot Catalunya, beneficiant-se també altres municipis diferents als 
que acullen a les universitats analitzades.
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3.4.  Distribució per sectors d’activitat econòmica de l’impacte total del 
SiCUP

L’impacte econòmic directe incideix sobre diversos sectors d’activitat de l’eco-
nomia catalana, més enllà dels dos directament més vinculats amb l’activitat 
universitària com són el sector d’Educació Superior i el sector de Recerca i 
Desenvolupament.

L’impacte total no es circumscriu a un nombre reduït de sector, sinó que com a 
conseqüència dels efectes multiplicadors intersectorials s’escampa per altres 
sectors no directament relacionats amb la formació i la recerca. Així, per exem-
ple, un 6,2% de l’impacte total sobre la facturació correspon al sector d’activi-
tats immobiliàries, un 5,1% al comerç al detall, i un 4,3% a serveis d’allotjament 
(figura 3.4).

Figura 3.4. Principals sectors beneficiaris de la distribució sectorial de 
l’impacte econòmic total: facturació (M€)

Font: AQR-Lab.

En termes de població ocupada, la figura 3.5 també és un clar exemple d’aques-
ta distribució sectorial dels efectes associats a l’impacte de l’activitat universi-
tària. El 55,4% del total de llocs de treball creats no corresponen als sectors 
d’Educació Superior ni d’R+D. Quant a l’aportació al mercat de treball, l’activi-
tat del SiCUP i dels seus agents vinculats va contribuir a crear/mantenir 44.776 
llocs de treball ETC: 27.804 ocupats ETC de manera directa i 16.972 ocupats ETC 
de manera indirecta i induïda. El 55,4% del total de llocs de treball creats no cor-
responen als sectors d’Educació Superior ni d’R+D.
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Figura 3.5. Comparativa sectorial de l’impacte econòmic total: llocs de 
treball (ETC)

18.827 al sector d’Educació Superior
1.184 al sector de R+D

3.846 al sector de Comerç al Detall
2.029 al sector de Serveis d’allotjament

1.996 al sector Serveis de Menjar i Veure 
1.289 al sector d’Altres �pus de transport
1.164 al sector d’Altres act. Professionals

1.143 al sector d’Ac�vitats de les Llars
1.047 al sector de Comerç a l’engròs

1.039 al sector d’Act. Mèdiques 
...

44.776 llocs de treball totals generats

44,6% del total de llocs de treball generats  55,4% del total de llocs de treball generats  

Font: AQR-Lab.

3.5.  Recaptació fiscal originada per l’activitat del SiCUP i retorn social de 
l’aportació pública

Finalment, l’impacte econòmic que genera el SiCUP origina una recaptació fis-
cal al 2015 de 1.119 M€ entre impostos estatals i autonòmics (620 M€ en termes 
d’IVA, 254 M€ en termes d’IRPF i 245 M€ en termes d’Impost de Societats). 
Aquesta quantitat generada per l’existència del SiCUP és superior a l’aportació 
pública feta per la Generalitat de Catalunya al 2015 (que és de 735 M€).

Quant al retorn social de l’aportació pública (figura 3.6), atenent al finança-
ment de la Generalitat a les universitats públiques catalanes, que com s’ha es-
mentat va superar els 735 M€ l’any 2015, es pot analitzar el retorn per a la Soci-
etat d’aquesta despesa pública. Així, per cada 100 € de despesa pública en el 
SiCUP, es produeix un retorn per a la Societat de 226 € en rendes salarials, 618 € 
de facturació i una contribució de 402 € al PIB de Catalunya. En termes d’ocu-
pació, cada 16.000 € de finançament públic a les universitats públiques gene-
ren/mantenen 1 lloc de treball (ETC).
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Les xifres anteriors confirmen la rendibilitat de la inversió que realitza la Gene-
ralitat a les universitats públiques catalanes. A banda dels altres beneficis eco-
nòmics i socials esmentats en el paràgraf anterior, si s’atén estrictament a la 
recaptació fiscal resultant de la mateixa, l’any 2015, per cada 100 € que la Gene-
ralitat va destinar al finançament de les universitats públiques, es va generar 
una recaptació fiscal de més de 152 €.

Figura 3.16. Retorn social de la despesa pública per a finançar el SiCUP

3.6. Un apunt sobre l’increment de productivitat generat

En la introducció de la comunicació, s’assenyalava que a part de l’enfocament 
de demanda per analitzar l’impacte econòmic (que és l’emprat en aquest estu-
di), hi ha l’enfocament d’oferta, que mesura l’impacte a partir del creixement 
de productivitat associat al SiCUP com a factor productiu. Com a primera apro-
ximació a aquest enfocament alternatiu, Biggar Economics (2016) aproxima al-
gun d’aquests efectes realitzant una estimació de l’augment de la productivi-
tat degut a l’augment del capital humà de les empreses beneficiàries de cursos 
de formació continuada corporativa (externa) realitzada per les universitats, 
així com l’augment de la productivitat associat a l’ús de patents sorgides del 
sistema universitari i, finalment, l’augment de la productivitat empresarial que 
té l’origen en la transferència d’R+D+I generades per les universitats.
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En aquesta comunicació s’aproxima aquest impacte des del punt de vista de 
l’oferta, en el que es mesura alguns dels efectes sobre el creixement econòmic 
a llarg termini derivat de l’increment del progrés tècnic i la formació del capital 
humà. En concret s’han estimat aquests tres efectes esmentats en el paràgraf 
anterior. De tota manera, no es consideren agregadament a la quantificació 
obtinguda via demanda, atès que la seva estimació es basa en supòsits, que 
per a assolir un rigor comparable a la resta de l’estudi seria desitjable poder 
contrastar-los amb una anàlisi específica pel SiCUP.

En concret, les millores en la productivitat del teixit empresarial que tenen el 
seu origen en els projectes de transferència de coneixement, la formació corpo-
rativa ad hoc i la utilització de patents universitàries suposen una aportació al 
VAB de Catalunya que es pot xifrar que es troba entre 328 i 348 milions d’euros.

La figura 3.7 quantifica les aportacions dels tres efectes considerats. De cara a 
mesurar l’increment de productivitat associat a les empreses que es beneficien 
d’aquestes accions, Biggar Economics (2016) considera un efecte multiplicador 
d’entre un 340% i un 360%, fet que suposa un impacte, en el nostre cas, d’entre 
328,3 M€ i 347,6 M€.

Figura 3.7. Origen d’alguns efectes (via oferta) que comporten una major 
dificultat per poder ser quantificats en termes monetaris
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4.  Resultats d’impacte econòmic generat pel sistema d’R+D+I finançat 
pel sector públic a Catalunya

En aquesta secció s’analitza l’impacte que genera sobre l’economia catalana el 
sistema d’R+D+I finançat pel sector públic de Catalunya. La metodologia em-
prada ha estat la mateixa que en el cas del SiCUP, i els resultats obtinguts són 
equivalents.

Cal recordar, com s’ha dit en la secció 2, que quan s’analitza el conjunt d’insti-
tucions que realitzen tasques de Recerca, Desenvolupament i Innovació a Ca-
talunya, dins el sector públic, el primer agent a considerar és el SiCUP (Sistema 
d’Universitats Públiques Catalanes i la UOC) i els ens vinculats al mateix. En 
aquesta part del treball, doncs, el que es pretén és analitzar l’R+D+I addicional 
fet a Catalunya, sota finançament públic.

4.1. Principals resultats

A continuació, es presenten els resultats obtinguts i que caracteritzen l’impac-
te del Sistema Públic d’R+D+I addicional al ja considerat en l’apartat 3 (SiCUP). 
Les figures 4.1 i 4.2 sintetitzen els principals resultats.

El Sistema Públic d’R+D+I va generar al 2015 una facturació total a Catalunya 
per valor de 1.168 M€, el que suposa una facturació diària de 3,2 M€. En termes 
de PIB, es va generar 706 M€ de PIB, el que suposa una contribució del 0,3% al 
PIB de Catalunya. Aquest efecte es va generar directament (406 M€) i també 
indirectament i de manera induïda (300 M€).

Quant a l’aportació al mercat de treball, el Sistema Públic d’R+D+i va contribuir 
a crear/mantenir 15.537 llocs de treball ETC: 11.040 ocupats ETC de manera di-
recta i 4.497 ocupats ETC de manera indirecta i induïda. Així mateix, les rendes 
salarials generades es van elevar a 416 M€ (282 per efecte directe i 134 pels 
efectes indirectes i induïts). Quant a l’efecte fiscal generat, el Sistema Públic 
d’R+D+I va generar al 2015 267 M€ de rendes fiscals entre impostos estatals i 
autonòmics (148 M€ en termes d’IVA, 64 M€ en termes d’IRPF i 55 M€ en ter-
mes d’Impost de Societats).
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Figura 4.1. Impacte total atribuïble a l’existència del Sistema Públic d’R+D+i 
de Catalunya desagregat per tipus d’efectes

Si es comparen els resultats de l’impacte directe amb els de l’impacte indirecte 
i induït es pot concloure que, per cada 100 € facturats de manera directa com a 
conseqüència de l’existència del Sistema Públic d’R+D+I de Catalunya, es van 
generar de manera indirecta i induïda 81€ de facturació addicional (multiplica-
dor de la producció d’1,81). Tanmateix, per cada 100 € de VAB que corresponen 
a l’efecte directe, es generen altres 74 € addicionals de VAB com a conseqüèn-
cia dels efectes indirectes i induïts (multiplicador d’1,74); per cada 100 € de ren-
des salarials generades de manera directa, es comptabilitzen altres 48 € addici-
onals en concepte de rendes salarials que resulten dels efectes indirectes i 
induïts (multiplicador d’1,48); finalment, per cada 100 ocupats directes es re-
gistren altres 41 ocupats addicionals que s’originen pels efectes indirectes i in-
duïts (multiplicador d’1,41).
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Figura 4.2. Efectes econòmics totals originats per l’existència del Sistema 
Públic d’R+D+i de Catalunya

Font: AQR-Lab.

4.2.  Impacte total del sistema públic d’R+D+I a Catalunya desagregat per 
agents

Per tal de presentar la distribució de l’impacte per agents, aquesta se simplifica 
distingint entre, per una part, els Centres CERCA més les seves empreses parti-
cipades, i, per altra, la resta d’agents (CSIC, GISR, Institucions hospitalàries, 
Centres Tecnològics i Parcs Científics i Tecnològics).

Els centres de recerca de Catalunya, identificats com a centres CERCA, són or-
ganismes independents dotats de personalitat jurídica pròpia, impulsats i parti-
cipats per la Generalitat de Catalunya, que tenen per objecte principal la recer-
ca científica d’excel·lència. Aquests centres han estat creats o participats per 
l’Administració de la Generalitat juntament amb les universitats catalanes i/o 
altres entitats públiques i/o privades. Els centres CERCA tenen diferents perso-
nalitats jurídiques: consorcis (CREAF, CRAG, CREI, CRM, CVC, CED, CIMNE, 
CTFC, ICAC, ICCC, IFAE i IDIBAPS), fundacions (CMRB, CRG, AGROTECNIO, 
CTTC, HUVH IR, i2CAT, IC3, IPHES, ICRA, ICRPC, ICIQ, IRB Barcelona, IrsiCaixa, 
IRHSCSP, IEEC, VHIO, IMIM, ICN2, ICP Miquel Crusafont, IBEC, ICFO, IRB Lleida, 
IJC; IREC, IDIBELL, IdIBGI, IGTP, IISPV, ISglobal i CMRB) i entitat de dret públic 
sotmesa a dret privat (IRTA). Els centres CERCA estan finançats, parcialment, 
per la Direcció General de Recerca, que destina un programa pressupostari a 
les seves despeses estructurals. En determinats casos, també participen en el 
finançament dels centres altres ens de la Generalitat de Catalunya.
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Quan es considera l’impacte total (tant l’impacte directe com els impactes indi-
recte i induït), es constata que els Centres CERCA i les seves empreses partici-
pades van generar una facturació total de 775 M€ (un 66,3% de tota la factura-
ció), van contribuir al PIB català amb 475 M€ (67,4%), van generar 278 M€ de 
rendes salarials (66,8%) i van contribuir a crear/mantenir 11.275 llocs de treball a 
temps complet (un 72,6%). Els Centres CERCA i les seves empreses participades 
generen dues terceres parts de tot l’impacte estimat pel Sistema Públic d’R+-
D+I de Catalunya (cal advertir, però, com s’ha assenyalat en la secció 2.3, que 
gran part dels centres de recerca hospitalària i l’IRTA s’inclouen com a centres 
CERCA).

Taula 4.1. Impacte TOTAL del Sistema Públic d’R+D+I de Catalunya per 
agents

Figura 4.3. Distribució de l’impacte TOTAL del Sistema Públic d’R+D+I de 
Catalunya per agents

66,3% 67,4% 72,6%

33,7% 32,6% 27,4%

Facturació Contribució al PIB Llocs de Treball

Centres Cerca Resta
Font: AQR-Lab.
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4.3. Distribució sectorial de l’impacte econòmic

En relació amb la distribució sectorial de l’impacte estimat, cal dir que l’impac-
te directe abans estimat es concentra en la seva totalitat en el sector de Recer-
ca i Desenvolupament, atès que l’activitat principal dels agents analitzats en 
aquest apartat es duu a terme en aquest sector. En canvi, quan s’analitza l’im-
pacte total (figura 4.4), s’observa com la resta de sectors també se’n benefici-
en de manera indirecta o induïda del Sistema Públic d’R+D+I. Així, el sector 
d’R+D concentra el 58,3% de tota la facturació generada i el 72,1% de la totalitat 
de llocs de treball generats. Però, a més d’aquest, també destaquen altres sec-
tors com ara el sector de comerç al detall (29 M€ de facturació i 474 llocs de 
treball), el sector de serveis de menjar i begudes (36 M€ de facturació i 373 
llocs de treball), el sector d’activitats jurídiques, comptables i assessoria fiscal 
(20 M€ de facturació i 230 llocs de treball), el sector de comerç a l’engròs (24 
M€ i 162 llocs de treball) o el sector d’altres activitats professionals i tècniques 
(18 M€ i 239 llocs de treball).

Figura 4.4. Distribució sectorial de l’impacte econòmic total del Sistema 
Públic d’R+D+I de Catalunya: facturació (M€) (esquerra) i llocs de treball 

(ETC) (dreta)

5. Resultats globals

Als epígrafs precedents s’ha analitzat l’impacte que el Sistema Català d’Univer-
sitats Públiques (SiCUP) i el Sistema Públic d’R+D+I de Catalunya van generar 
sobre l’economia catalana l’any 2015. Tal i com s’ha esmentat, aquest impacte 
té diferents dimensions a considerar (oferta-demanda, econòmiques-no eco-
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nòmiques, quantificables monetàriament-no quantificables monetàriament, 
etc.). En aquesta comunicació s’ha aproximat l’impacte, des del punt de vista 
de la demanda, en termes econòmics i quantificables sobre les variables Factu-
ració, PIB, Rendes Salarials, Llocs de Treball generats (ETC) i Recaptació Fiscal.

Ara és el moment de presentar els trets més significatius de l’impacte total ge-
nerat pel Sistema Català d’Universitats Públiques (SiCUP) i pel Sistema Públic 
d’R+D+I de Catalunya sobre l’economia catalana l’any 2015 (vegeu les figures 
5.1 i 5.2).

Fruit de l’existència del SiCUP i el Sistema Públic d’R+D+i de Catalunya, es van 
generar 3.660 M€ de PIB, el que suposa una contribució de l’1,7% al PIB de Cata-
lunya. Aquest efecte es va generar directament (2.210 M€) i també indirecta-
ment i de manera induïda (1.450 M€). A més, l’existència del SiCUP i el Sistema 
Públic d’R+D+I de Catalunya va generar una facturació total a Catalunya per 
valor de 5.714 M€, que suposa una facturació diària de 15,7 M€.

Quant a l’aportació al mercat de treball, l’activitat del SiCUP i dels seus agents 
vinculats i del Sistema Públic d’R+D+I de Catalunya va contribuir a crear/mante-
nir 60.313 llocs de treball ETC: 38.844 ocupats de manera directa i 21.469 ocu-
pats de manera indirecta i induïda. Així mateix, les rendes salarials generades 

Figura 5.1. Efectes econòmics originats per l’existència del SICUP i el Sistema 
Públic d’R+D+I de Catalunya
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es van elevar a 2.081 M€ (1.445 M€ per efecte directe i 636 M€ pels efectes indi-
rectes i induïts).

Quant a l’efecte fiscal generat, fruit de l’existència del SiCUP i el Sistema Públic 
d’R+D+I de Catalunya, es van generar al 2015 1.386 M€ de rendes fiscals entre 
impostos estatals i autonòmics (769 M€ en termes d’IVA, 317 M€ en termes 
d’IRPF i 300 M€ en termes d’Impost de Societats). Aquesta quantitat és superi-
or a l’aportació pública feta per la Generalitat de Catalunya el 2015 (que és de 
1.200 M€ aproximadament).

Si comparem els resultats de l’impacte directe amb els de l’impacte indirecte i 
induït es pot concloure que, per cada 100 € facturats de manera directa com a 
conseqüència de l’existència del SiCUP, es van generar de manera indirecta i 
induïda 84 € de facturació addicional (multiplicador de la producció d’1,84). 
Tanmateix, per cada 100 € de VAB que corresponen a l’efecte directe, es gene-
ren altres 66 € addicionals de VAB com a conseqüència dels efectes indirectes i 
induïts (multiplicador de l’1,66); per cada 100 € de rendes salarials generades 
de manera directa, es comptabilitzen altres 44 € addicionals en concepte de 

Figura 5.2. Impacte total atribuïble a l’existència del SiCUP i el Sistema Públic 
d’R+D+I de Catalunya desagregat per tipus d’efectes
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rendes salarials que resulten dels efectes indirectes i induïts (multiplicador de 
l’1,44), i, finalment, per cada 100 ocupats directes, es registren altres 55 ocu-
pats addicionals que s’originen pels efectes indirectes i induïts (multiplicador 
de l’1,55).

Com ja s’ha fet esment anteriorment, l’impacte econòmic total incideix en ma-
jor o menor mesura sobre diversos sectors d’activitat de l’economia catalana, 
més enllà dels que tenen una major vinculació directa amb l’activitat universi-
tària i les activitats de la resta d’unitats d’R+D+I. Es produeix, per tant, una dis-
tribució de l’activitat generada entre el conjunt de branques i sectors del con-
junt de l’economia. El 27,6% de la facturació total generada per l’existència del 
SiCUP i el Sistema Públic d’R+D+I de Catalunya (1.579 M€), juntament amb el 
31,4% de tots els llocs de treball generats (18.915) es van concentrar al sector 
d’Educació Superior. En el cas del sector de Recerca i Desenvolupament, 
aquests percentatges van ser, respectivament, del 16,1% (918 M€ de facturació) 
i del 20,5% (12.390 llocs de treball). La resta es reparteix entre altres sectors i 
branques de l’economia catalana. Per tant, a banda del sector d’Educació Su-
perior i del sector de Recerca i Desenvolupament (que concentren el 43,7% de 
la facturació generada i el 51,9% dels llocs de treball), es constata com d’altres 
sectors també es beneficien de l’existència del SiCUP i el Sistema Públic d’R+-
D+I de Catalunya (vegeu la figura 5.3).

Finalment, atenent al finançament de la Generalitat a les universitats públiques 
catalanes, i el Sistema Públic d’R+D+I de Catalunya, que se situa a l’entorn dels 

Figura 5.3. Distribució sectorial de l’impacte econòmic total del SiCUP i el 
Sistema Públic d’R+D+I de Catalunya: facturació (M€)
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1.200 M€ l’any 2015, es pot analitzar el retorn per a la Societat d’aquesta des-
pesa pública (figura 5.4). Així, per cada 100 € de despesa pública en el SiCUP i el 
Sistema Públic d’R+D+I de Catalunya, es produeix un retorn per a la Societat de 
173 € en rendes salarials, 476 € de facturació i una contribució de 305 € al PIB de 
Catalunya.

Aquest finançament també es pot considerar una inversió rendible si s’atén a 
la recaptació fiscal resultant de la mateixa. L’any 2015, per cada 100 € que la 
Generalitat va destinar al finançament de les universitats públiques i al sistema 
públic d’R+D+I, es va generar una recaptació fiscal de més de 113 €.

En termes d’ocupació, cada 20.000 € de finançament públic de les universitats 
públiques generen/mantenen 1 lloc de treball (ETC).

6. Síntesi final

Les xifres aportades en aquest estudi mostren la rellevància i l’aportació que 
l’Ensenyament Universitari públic i el conjunt d’R+D+i públic realitza sobre 
l’economia catalana. Les magnituds són rellevants i queda clar que el retorn és 

Figura 5.4. Retorn social de la despesa pública per finançar el SiCUP i el 
Sistema Públic d’R+D+i de Catalunya
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superior a la inversió realitzada. A aquests resultats s’arriba malgrat les subes-
timacions a les quals aquest estudi s’ha vist sotmès. Per tant, hi ha marge per a 
la millora i per aflorar encara “més retorn” a la societat.

A banda de l’impacte global, s’ha de fer èmfasi en què l’impacte es distribueix 
entre totes les branques de l’economia, per tant, els beneficis no queden cir-
cumscrits als sector d’Educació Superior i R+D+i. A més, s’aconsegueix una re-
distribució territorial de l’impacte, més enllà d’on es produeix l’impacte princi-
pal (Àrea Metropolitana de Barcelona).

En qualsevol cas, cal recordar que l’impacte de la formació universitària i la re-
cerca va més enllà de la quantificació monetària i afecta a molts altres camps 
de la societat, més en l’entorn de l’àmbit social, cultural, sanitari, mediambien-
tal, comunicatiu, etc.
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ANNEX 1. Institucions de Recerca incloses en l’anàlisi de la secció 4

A.1. Centres CERCA

Els centres de recerca de Catalunya reconeguts com a centres CERCA, inclosos 
a l’anàlisi d’impacte de la Part 2, són: CED Centre d’Estudis Demogràfics; AGRO-
TECNIO Fundació Centre de Recerca en Agrotecnologia; CIMNE Centre Inter-
nacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria; CMRB Centre de Medicina Rege-
nerativa de Barcelona; CRAG Consorci CSIC-IRTA-UAB Centre de Recerca 
Agrigenòmica; CREAF Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals; CRE-
AL Fundació Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental; CREI Centre de 
Recerca en Economia Internacional; CRG Fundació Centre de Regulació Genò-
mica; CRM Centre de Recerca Matemàtica; CTFC Centre Tecnològic Forestal de 
Catalunya; CTTC Fundació Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalu-
nya; CVC Centre de Visió per Computador; HUVH IR Fundació Hospital Universi-
tari Vall d’Hebron - Institut de Recerca; I2CAT Fundació Privada I2CAT, Internet 
i Innovació Digital a Catalunya; IBEC Fundació Institut de Bioenginyeria de Cata-
lunya; IC3 Fundació Institut Català de Ciències del Clima; ICAC Institut Català 
d’Arqueologia Clàssica; ICCC Institut Català de Ciències Cardiovasculars; ICFO 
Fundació Institut de Ciències Fotòniques; ICIQ Fundació Institut Català d’Inves-
tigació Química; ICN2 Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnolo-
gia; ICP Miquel Crusafont Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Cru-
safont; ICRA Fundació Institut Català de Recerca de l’Aigua; ICRPC Fundació 
Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural; IDIBAPS Institut d’Investigaci-
ons Biomèdiques August Pi i Sunyer; IDIBELL Fundació Institut d’Investigació 
Biomèdica de Bellvitge; IdIBGi Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de 
Girona; IEEC Fundació Institut d’Estudis Espacials de Catalunya; IFAE Institut de 
Física d’Altes Energies; IGTP Fundació Institut d’Investigació en Ciències de la 
Salut Germans Trias i Pujol; IISPV Fundació Institut d’Investigació Sanitària Pere 
Virgili; IMIM Fundació Institut Mar d’Investigacions Mèdiques; IMPPC Fundació 
Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer; IPHES Fundació Ins-
titut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social; IRB Barcelona Fundació 
Institut de Recerca Biomèdica; IRB Lleida Institut de Recerca Biomèdica de 
Lleida; IREC Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya; IJC Funda-
ció Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras; IR-HSCSP Fundació 
Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau; IRSI-CAIXA Funda-
ció Privada Institut de Recerca de la Sida – Caixa; IRTA Institut de Recerca i 
Tecnologia Agroalimentàries; ISGlobal Fundació Privada Institut de Salut Glo-
bal Barcelona, i VHIO Fundació Privada Institut d’Investigació Oncològica de 
Vall-Hebron.
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Entre aquests centres es troben alguns que també es podrien haver inclòs a 
l’agent “institucions hospitalàries”. No obstant això, el criteri adoptat ha estat 
incloure’ls per a l’anàlisi en el bloc corresponent als centres CERCA i excloure’ls 
de l’R+D+I relacionat amb les institucions hospitalàries, per evitar la doble 
comptabilització.

Tanmateix, tot i que a la classificació de les unitats d’R+D+I de la Secretaria 
d’Universitats i Recerca agrupa els centres IRTA com una categoria de centres 
de recerca independent, atès que l’any 2015 l’IRTA té la condició de centre 
CERCA, totes les activitats dels centres IRTA es comptabilitzen també com a 
part integrant de l’agent CERCA. Són: Centre de Cabrils, IRTA-CA; Centre de 
Recerca en Sanitat Animal, CRESA; Centre de Tecnologia dels Aliments i Avalu-
ació del Porcí, IRTA-TA; Centre Mas de Bover, IRTA-MB; Centre Torre Marimon, 
IRTA-TM; Estació Experimental d’Alcarràs; Estació Experimental de l’Ebre; Llei-
da (1); Lleida (2) Estació Experimental de Lleida, i Centre d’Aqüicultura de Sant 
Carles de la Ràpita.

Addicionalment, també es considera l’activitat de les empreses i organitzaci-
ons on els centres CERCA tenen una participació efectiva en el seu capital soci-
al. D’aquestes 64 empreses s’ha pogut obtenir la informació comptable corres-
ponent al compte de pèrdues i guanys per a 33 empreses. Val a dir que aquestes 
dades es consideren atenent en tot cas a la participació que tenen els centres 
CERCA.

A.2.  Centres de recerca del Consell Superior d’Investigacions Científiques 
(CSIC) a Catalunya

Centre d’Estudis Avançats de Blanes, CEAB; Centre d’Investigació Cardiovascu-
lar, CIC; Centre d’Investigació i Desenvolupament, CID; Centre Mediterrani 
d’Investigacions Marines i Ambientals, CMIMA; Institució Milà i Fontanals, IMF; 
Institut Botànic de Barcelona, IBB; Institut d’Anàlisi Econòmica, IAE; Institut 
d’Investigació en Intel·ligència Artificial, IIIA; Institut d’Investigacions Biomèdi-
ques de Barcelona, IIBB; Institut de Biologia Evolutiva, IBE; Institut de Biologia 
Molecular de Barcelona, IBMB; Institut de Ciència de Materials de Barcelona, 
ICMAB; Institut de Ciències de l’Espai, ICE; Institut de Ciències de la Terra Jau-
me Almera, ICTJA; Institut de Ciències del Mar, ICM; Institut de Diagnosi Ambi-
ental i Estudis de l’Aigua, IDAEA; Institut de Microelectrònica de Barcelona, 
IMB-CNM; Institut de Química Avançada de Catalunya, IQAC; Institut de Robò-
tica i Informàtica Industrial, IRII; Observatori de Física Còsmica de l’Ebre, i Uni-
tat de Tecnologia Marina, UTM.
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A.3. Grans infraestructures de suport a la recerca (GISR)

Centre Nacional de Supercomputació, BSC-CNS i Consorci per a l’Explotació del 
Laboratori de Llum Sincrotó, CELLS.

A més, Catalunya té altres ICTS. D’entre aquests, també s’inclou com a agent 
GISR el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).

La resta no s’inclouen perquè pertanyen a organismes inclosos en d’altres 
agents (i ja es comptabilitzen en aquells) o per no disposar de l’informació ne-
cessària (com CNAG).

A.4.  Institucions hospitalàries (Centres de Recerca i Instituts d’investigació 
sanitària)

Un altre dels pilars del sistema d’R+D+I són les institucions hospitalàries que 
tenen com a objectiu de la seva recerca donar resposta a les problemàtiques 
de salut humana des de l’àmbit de la recerca biomèdica. La pròpia Agència de 
Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (2015) engloba la recerca sanitària 
entre Instituts Associats a Hospital o Centre d’Atenció Primària, i Centres de 
Recerca no Associats a Centres Assistencials.

Entre els primers (instituts Associats a Hospital o Centre d’Atenció Primària), 
10 són centres CERCA (HUVHIR, IDIBELL, IDIBGI, IGTP, IISPV, IRHSCSP, IMIM, 
IDIBAPS, VHIO i IRB). Entre els segons (Centres de Recerca no Associats a Cen-
tres Assistencials) també són Centres CERCA el CMRB, CREAL, CRESIB, CGR, 
IBEC, ICCC, IJC, IMPPC i IRB. Com tots ells tenen la condició de centres CERCA, 
es comptabilitzen com a parts integrants de l’agent CERCA.

Així, en aquesta categoria establerta per acollir els centres de recerca i instituts 
d’investigació sanitària, seguint el criteri de l’Agència de Qualitat i Avaluació 
Sanitàries de Catalunya (AQuAS) s’inclouen la Corporació Sanitària Parc Taulí, 
la Fundació Joan Costa Roma i l’IDIAP Jordi Gol.

A.5. Centres tecnològics

Aquest agent inclou les entitats a les quals la Generalitat de Catalunya atorga 
el segell TECNIO com a identificador de les activitats tecnològiques més inno-
vadores. Tanmateix, en aquesta categoria també s’inclou EURECAT, un centre 
tecnològic que en els darrers anys ha anat integrant diversos centres TECNIO. 
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Les entitats incloses amb efectes operatius, per disposar de dades, són el Cen-
tre Tecnològic de la Química de Catalunya (CTQC), la Fundació Cecot Innovació 
(FCI) i EURECAT.

A.6. Parcs Científics i Tecnològics

Prenent com a referència l’inventari de les unitats d’R+D+I de la Secretaria 
d’Universitats i Recerca, s’han exclòs de ser comptabilitzats en la secció 4 els 
parcs científics i tecnològics universitaris que ja s’han considerat en la secció 3. 
Tampoc s’inclouen aquells on resulta inviable determinar quina part dels resul-
tats econòmics es pot vincular a les activitats d’R+D+i. Aquest seria el cas de 
22@Barcelona, Parc Tecnològic Barcelona Nord (PTBN) i el Consorci de la Zona 
Franca de Barcelona. Finalment, els parcs objectes d’anàlisi són: Barcelona In-
novació Tecnològica (b-TEC), Tecnoparc Reus (Tecnoparc), Parc Aeroespacial i 
de la Mobilitat Viladecans-Barcelona (PAMV), Parc Audiovisual de Catalunya 
(PAC);, Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida (PCiTAL), Consorci 
del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) i el Parc Tecnològic del 
Vallès (PTV).

Altres parcs que s’han mirat de considerar, però que no s’han pogut incloure 
en l’estudi per manca d’informació, han estat: el Parc de Negocis de Viladecans 
i el Parc de Recerca Barcelona Media (PBM).
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Abstract

Catalunya ha desenvolupat una política científica d’excel·lència des de principis dels 
2000. Els indicadors de producció científica a Catalunya han seguit una clara evolució 
positiva, molt per sobre dels indicadors de la resta de l’Estat, situant Catalunya com 
un dels grans pols de recerca del Sud d’Europa. La política científica ha mantingut 
una estabilitat estratègica i pressupostària, durant dues dècades, que ha permès uns 
resultats netament rellevants. Tanmateix, Catalunya perd força en els seus indica-
dors d’innovació. La inversió relativa en R+D ha caigut de forma sostinguda en els 
darrers anys, i es troba molt lluny dels objectius europeus fixats per al 2020. Parado-
xalment, mentre s’han obtingut progressos significatius en ciència, la innovació ha 
decaigut. Aquest article analitza els esforços de política pública destinats a R+D a 
Catalunya en el període 2007-2016 per tal d’aportar evidències sobre quina ha estat 
l’estratègia subjacent dels governs de la Generalitat en aquest període, i sobre les 
possibles raons de la debilitat innovadora del país.

1. Introducció: La paradoxa catalana

Catalunya s’ha posicionat en els darrers anys com un dels grans pols de recer-
ca del Sud d’Europa. Amb un sistema universitari format per 12 universitats 
públiques i privades i que forma uns 230.000 estudiants, un desplegament de 
centres de recerca (xarxa CERCA, formada per 47 centres considerats d’ex-
cel·lència), i programes emblemàtics d’atracció de talent científic internacio-
nal (programa ICREA), Catalunya genera avui l’1% del coneixement mundial 
(mesurat en qualitat i quantitat d’articles científics), quan significa aproxima-
dament el 0,1% de la població mundial. En la consecució d’ajuts europeus a la 
recerca d’excel·lència (ERC, European Research Council grants), Catalunya no-
més és superada per Holanda, Suïssa i Israel. El sistema de recerca català lide-
ra el rànquing espanyol de publicacions científiques, amb un 24% del total. 
Les publicacions catalanes (figura 1) s’han multiplicat per 2,3 en el període 
2005-2015 (Generalitat de Catalunya, 2016). En algunes de les revistes de ma-
jor exigència científica global, com Nature i Science, Catalunya mostra un ín-
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dex de publicacions per milió d’habitants (32,8) per sobre d’Alemanya (22,2), 
França (18,2) o el conjunt d’Espanya (10,9). Només Israel, un dels països amb 
major inversió en R+D sobre PIB del món supera Catalunya (Bioregion of Ca-
talonia, 2016).

Tanmateix, l’escenari quant a la capacitat innovadora de l’economia catalana 
és diferent. La inversió bruta en R+D de l’economia catalana s’ha mantingut 
pràcticament estable en els darrers anys, mentre que la inversió relativa (R+D/
PIB) ha disminuït de l’1,70% al 2009, a l’1,46% al 2016 (figura 2). Segons els estàn-
dards definits per Eurostat, Catalunya va passar en el període 2012-2014 de ser 
considerada una regió de nivell innovador 2 (strong innovator), a una regió de 
nivell 3 (moderate innovator). A Espanya, només Euskadi es manté a nivell 2. 
Cap de les regions espanyoles està considerada de nivell 1 (innovator leader). 
L’estratègia d’innovació Europa 2020 insta als estats membres a superar el 3% 
d’inversió en R+D cap al 2020. Per aconseguir-ho, caldria doblar la inversió ac-
tual en R+D de l’economia catalana.

Fig. 1. Evolució de les publicacions científiques (Font: Gencat).
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Fig. 2. Inversió en R+D/PIB (Idescat).

Fig. 3. Mapa de la innovació a Europa (Eurostat, 2016)
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Atenent als resultats, si considerem que les polítiques públiques d’R+D tenen 
efecte en els resultats en la capacitat innovadora d’un país, sembla que han 
existit polítiques que han donat bons resultats en ciència, però aquests èxits 
no han tingut impacte en la capacitat innovadora del teixit productiu. Aquest 
article analitza les polítiques desenvolupades per la Generalitat de Catalunya al 
llarg del període 2007-2016, especialment en base als pressuposts assignats als 
diferents programes i departaments, per tal de clarificar els motius d’aquesta 
aparent paradoxa: el fet que un país líder en ciència tingui uns indicadors d’in-
novació molt allunyats dels objectius europeus.

2. El rol de les polítiques

Hi ha un clar consens mundial en la literatura acadèmica en què el coneixe-
ment, l’aprenentatge i la innovació són elements clau pel desenvolupament 
econòmic i la competitivitat empresarial. Els països desenvolupen polítiques 
d’innovació per aconseguir els seus objectius de competitivitat nacional. 
Aquestes polítiques poden ser de tres tipus: científica, tecnològica o d’innova-
ció (Lundvall i Borràs, 2005). La política científica s’orienta a la creació de co-
neixement endogen, en qualitat i quantitat. La política tecnològica té com a 
objectius convertir aquest coneixement en tecnologia (“coneixement en ac-
ció, per un propòsit determinat”), i la política d’innovació té com a objectiu 
millorar la capacitat de diferenciació estratègica de les empreses d’un territori, 
per tal d’aconseguir millors índexs de creixement i millors resultats econòmics 
de les mateixes.

Fins als 90, la innovació es conceptualitzava com un fenomen lineal: una em-
presa invertia en R+D, aquesta R+D era transferida a les línies productives i, fi-
nalment, era comercialitzada en forma de nous productes o serveis. Aquest 
model permetia entendre la relació entre ciència i tecnologia: la innovació té el 
seu origen en la ciència bàsica, a la qual segueix, de forma natural, el desenvo-
lupament tecnològic i, finalment, la difusió a l’economia. Aquest ha estat un 
model inqüestionable durant cinc dècades, fins l’inici del segle XXI (Godin, 
2006). Considerant la recerca bàsica com l’origen del procés innovador (per 
tant, una activitat fonamental per sustentar el desenvolupament econòmic), i 
essent aquesta l’etapa més allunyada del mercat (per tant, mancada d’incen-
tius per l’acció directa del mercat), es justificava la inversió pública en recerca 
com a base de la política d’innovació. La clara fallada de mercat (tendència del 
mercat a invertir per sota del que seria socialment i econòmica desitjable en el 
llarg termini) en recerca bàsica, i la “puresa” d’aquestes activitats (allunyades 
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d’interessos comercials) ha fet indiscutible la necessitat d’intervenció pública 
en aquesta fase. No obstant, la recerca no sempre és el detonant de la innova-
ció: sovint, la innovació (l’explotació amb èxit de noves idees i coneixement) té 
més a veure amb el disseny de producte i la integració de tecnologies que amb 
la recerca (Kline i Rosenberg, 2010). Mazzucato (2015), no obstant, postula que 
l’acció pública orientada a inhibir les fallades de mercat no s’ha de centrar no-
més en el finançament de la ciència bàsica, sinó en el suport a la transferència i 
comercialització del coneixement al llarg de tota la cadena de valor fins l’arri-
bada al mercat.

Enfront del model lineal de la innovació, des de principis del 2000, emergeixen 
nous plantejaments basats en concepcions “sistèmiques”. La visió del procés 
innovador com un flux suau i espontani de coneixement des dels laboratoris 
cap a l’entorn socioeconòmic obvien la complexitat i incertesa dels factors que 
porten a l’èxit empresarial. Cal coordinació institucional, i coneixement tècnic i 
de mercat: el procés innovador s’ha de veure com un conjunt de canvis en un 
sistema complet format pel mercat, els actius productius, la disponibilitat de 
coneixement i el context social de les empreses (Kline i Rosemberg, 2010). El 
flux de coneixement des dels centres de recerca a les empreses no és immedi-
at ni espontani. Calen actuacions complementàries al model lineal, com la crea-
ció d’entorns institucionals amb participació i interrelació de diferents agents 
de recerca, administracions i empreses en una espècie de “triple hèlix” institu-
cional (Etzkowitz, 2006).

La necessitat de desenvolupar polítiques sistèmiques, més enllà de la genera-
ció de coneixement, i la perspectiva de la innovació com un procés social, 
deriva en l’emergència dels “Sistemes Nacionals d’Innovació” (SNI) (Lundvall 
et al., 1988). Edquist (2001) defineix un “sistema d’innovació” com “el conjunt 
d’agents econòmics, socials, polítics i organitzatius que influencien el desen-
volupament, difusió i ús de les innovacions”. La innovació és un procés inte-
ractiu, un procés social on el resultat d’una sèrie d’interaccions complexes su-
pera la suma de les parts. La qualitat de l’entorn institucional i les interaccions 
entre les institucions afecten positivament la capacitat innovadora de les em-
preses d’un territori (Mercan i Göktas, 2011). Els diferents agents (universi-
tats, empreses i administracions) juguen un rol en el sistema d’innovació, que 
es comporta com a tal: el canvi en una de les parts pot afectar, o no, el con-
junt. Per Liu i White (2001), un sistema d’innovació incorpora cinc activitats 
bàsiques: 1) recerca, 2) implementació (manufacturing), 3) usuaris, 4) links en-
tre els agents i 5) educació. En qualsevol cas, el rol de l’administració pública 
en l’articulació i en el bon funcionament d’un sistema d’innovació és crític i 
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vas més enllà del finançament de la ciència bàsica (Edquist, 2001; Mazzucato, 
2015). Els sistemes d’innovació evolucionen i s’adapten a les condicions de 
mercat i a la competència internacional, com si d’un sistema biològic es trac-
tés. D’aquesta visió dinàmica dels sistemes d’innovació sorgeix el concepte 
“d’ecosistema” (Jackson, 2011). El concepte està relacionat amb el concepte 
de “clúster” (Porter, 1998; Engel, 2015). Entre les “condicions dels factors” 
fonamentals per la competitivitat d’un territori es troba l’existència de fonts 
de coneixement. Però d’altres variables també condicionen aquesta competi-
tivitat: el grau de rivalitat en la indústria, l’existència d’infraestructures de su-
port o la sofisticació de la demanda, entre d’altres. Actuar de forma parcial, 
sobre el conjunt de condicionants de competitivitat d’un territori, pot ser ine-
ficient. La creació d’entorns institucionals adaptatius, que facilitin la ràpida 
conversió del coneixement creat en avantatges competitius empresarials i en 
creixement econòmic és un dels màxims reptes de les polítiques de competi-
tivitat modernes.

El present estudi pretén determinar fins a quin punt s’ha seguit a Catalunya el 
model lineal de la innovació en el disseny de les seves polítiques públiques d’in-
novació; o s’ha optat per un model sistèmic.

3. Metodologia

S’han analitzat les memòries corresponents al “Finançament de les Activitats 
de Recerca, Desenvolupament i Innovació per part de la Generalitat de Catalu-
nya” durant els anys 2007 a 2016, publicades per la pròpia Generalitat. Aquests 
informes recullen les actuacions de finançament que ha dut a terme la Genera-
litat, tant per impulsar activitats d’R+D+I d’altres agents, com per recolzar acti-
vitats pròpies. El conjunt d’aquestes activitats és el que es coneix com a “des-
pesa pública en R+D+I” de la Generalitat de Catalunya. Aquest informe es 
presenta anualment des del Primer Pla de Recerca de Catalunya (1993-1996). 
Recull tant actuacions directes d’R+D+I com actuacions facilitadores de les ma-
teixes, segons definicions del manual d’Oslo. El tipus de dades que presenta 
aquest informe són fonamentalment imports de finançament d’activitats d’R+-
D+I i facilitadores, en valors absoluts, recollides dels diferents departaments 
de la Generalitat de Catalunya.

Les dades s’han compilat en sèries històriques, i s’han desglossat segons dife-
rents perspectives, que figuren en els mateixos informes: classificació segons 
prioritats temàtiques de l’OCDE, classificació segons execució dels diferents 
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departaments de la Generalitat, classificació segons objectius específics del Pla 
de Recerca i Innovació de la Generalitat (PRI 2010-2013), i classificació segons 
els objectius específics de l’Estratègia Espanyola de Ciència, Tecnologia i Inno-
vació (2013-2020).

4. Despesa segons objectius socioeconòmics de l’OCDE

En les següents taules es visualitza la despesa realitzada per la Generalitat en 
el període 2007-2016, desglossada segons els objectius socioeconòmics mar-
cats per la OCDE, d’acord amb la metodologia NABS (Nomenclature for the 
Analysis and Comparison of Scientific Programmes and Budgets). Les dades 
s’ofereixen en valor absolut, i en percentatge de cada objectiu respecte a l’es-
forç total.

De mitjana, l’esforç més significatiu que fa la Generalitat en R+D+I es destina a 
les partides de Fons Generals Universitaris, recursos destinats a finançar la re-
cerca dels professors universitaris. Aquesta partida assoleix un nivell mig en el 
període analitzat de 294 M€ anuals. La segona correspon a recerca en àmbits 
de Salut (amb una mitjana de 218 M€ anuals). El tercer àmbit que absorbeix 
major quantitat de recursos és la política de recerca no universitària (fonamen-
talment, centres de recerca de la Generalitat i atracció de talent científic inter-
nacional), amb una mitjana en tot el període de 143 M€ anuals. El quart àmbit 
és el relatiu a les polítiques industrials (innovació i internacionalització), amb 
una mitjana de 79 M€ anuals.

Com a tònica general, es manifesta un decreixement molt acusat de les parti-
des destinades a R+D+I per “Producció Industrial”, que arriben a ser 12 vega-
des menors l’any 2016 a aquelles dedicades a recerca (sense orientació espe-
cífica): “Avanç general del coneixement - Fons Generals Universitaris” i 
“Avanç general del coneixement - excepte Fons Generals Universitaris”. Men-
tre la primera partida és de 35,6 M€ (2016), la segona és de 297 M€, i la tercera 
és de 135 M€. Quant al pes relatiu, les polítiques de recerca industrial passen 
d’un 22,6% de l’esforç total el 2007 a un residual 4,73% el 2016, mentre que la 
suma de les partides de recerca no orientada (“avanç general del coneixe-
ment” en terminologia NABS) creix del 48,64% el 2007 al 57,36% del total de 
l’esforç de la Generalitat en R+D el 2016. Les figures 4 i 5 mostren gràficament 
aquesta evolució.
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Fig. 4. Esforç de la Generalitat segons objectius OCDE

Fig. 5. Esforç percentual de la Generalitat segons objectius OCDE
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Taula 1. Pressupostos de la Generalitat per R+D+I, desglossats per objectius 
socioeconòmics. En gris, els associats a innovació industrial, universitats i 

recerca

Classificació segons 
objectius socioeconòmics

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Exploració i explotació del 
mitjà terrestre

1,10   1,30   0,03   3,60   1,80   2,30   1,30   1,60   2,60   

Medi ambient 3,80   4,50   5,00   2,20   5,40   4,60   5,80   4,60   4,60   

Exploració i explotació de 
l'espai (Civil)

0,03   0,05   1,80   0,02   2,60   2,40   2,40   2,30   2,40   

Transport, 
telecomunicacions i d'altres 
infraestructures

22,00   7,40   8,40   7,00   11,10   11,90   10,20   10,10   5,80   

Energia 0,70   1,50   0,40   0,03   0,80   0,70   0,70   0,80   0,80   

Producció industrial 217,50   161,30   99,30   90,70   29,20   21,90   26,60   30,60   35,70   

Salut 197,10   205,30   226,90   207,30   215,60   208,90   220,20   250,60   235,90   

Agricultura 27,30   27,50   26,00   23,90   38,80   27,40   26,90   22,70   22,40   

Educació 14,10   40,60   0,10   0,40   0,20   0,10   0,10   0,20   

Cultura, lleure, religió i 
mitjans de comunicació

12,80   14,50   4,30   6,00   2,60   2,80   3,20   3,90   

Sistemes polítics i socials 28,00   4,70   17,20   6,40   5,20   4,70   6,30   5,70   6,80   

Avenç general del 
coneixement (FGU)

309,90   313,20   319,60   301,40   269,70   270,70   273,10   293,70   297,00   

Avenç general del 
coneixement (excepte 
FGU)

161,30   151,60   161,50   150,60   127,90   129,80   135,30   134,20   135,00   

Altres -     48,90   34,50   7,20   1,90   -     -     -     -     

Sense classificar -     -     -     25,90   6,80   -     -     -     -     

Total 968,73   954,15   955,73   830,65   723,20   688,10   711,70   760,20   753,10   

Milions d’euros.
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Taula 2. Pressupostos de la Generalitat per R+D+I, desglossats per objectius 
socioeconòmics, en valor percentual. En gris, els associats a innovació 

industrial, universitats i recerca

Classificació segons 
objectius socioeconòmics

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Exploració i explotació del 
mitjà terrestre

0,11   0,13   -     0,44   0,24   0,33   0,18   0,21   0,34   

Medi ambient 0,39   0,48   0,53   0,26   0,75   0,67   0,81   0,60   0,62   

Exploració i explotació de 
l'espai (Civil)

-     0,01   0,19   -     0,36   0,35   0,34   0,30   0,32   

Transport, 
telecomunicacions i d'altres 
infraestructures

2,27   0,77   0,88   0,84   1,53   1,73   1,43   1,33   0,77   

Energia 0,07   0,15   0,04   -     0,11   0,11   0,10   0,10   0,11   

Producció industrial 22,46   16,90   10,39   10,92   4,03   3,18   3,74   4,02   4,73   

Salut 20,34   21,52   23,74   24,97   29,81   30,35   30,94   32,96   31,32   

Agricultura 2,82   2,88   2,72   2,87   5,37   3,99   3,78   2,99   2,98   

Educació -     1,48   4,24   0,02   0,05   0,03   0,02   0,02   0,03   

Cultura, lleure, religió i 
mitjans de comunicació

-     1,34   1,52   0,51   0,83   0,38   0,39   0,42   0,52   

Sistemes polítics i socials 2,89   0,49   1,80   0,77   0,73   0,69   0,88   0,75   0,90   

Avenç general del 
coneixement (FGU)

31,99   32,83   33,44   36,29   37,30   39,34   38,38   38,64   39,43   

Avenç general del 
coneixement (excepte 
FGU)

16,66   15,89   16,90   18,13   17,69   18,86   19,01   17,66   17,93   

Altres -     5,13   3,61   0,86   0,26   -     -     -     -     

Sense classificar -     -     -     3,12   0,94   -     -     -     -     

Total 100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,01   100,00   100,00   100,00   

Milions d’euros.
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5. Despesa segons departaments de la Generalitat

Els majors pressupostos d’R+D+I executats per la Generalitat ho han estat 
des dels departaments que han tingut competències en Recerca, amb una 
mitjana de despesa de 305,1 M€ anuals destinats a Fons Generals Universita-
ris, més una mitjana de 154,6 M€ per polítiques de recerca no universitàries 
(bàsicament, recerca d’excel·lència a través de la xarxa CERCA i els progra-
mes ICREA d’atracció de talent científic). Salut ha destinat una mitjana de 
203,5 M€ anuals a R+D en el període d’estudi. Els departaments que han assu-
mit les competències d’Empresa i Competitivitat han destinat una mitjana de 
76,1 M€ a programes de recerca i innovació empresarials. La figura 5 mostra 
l’evolució de la despesa. L’any 2007 apareixen sumades les partides d’univer-
sitats i recerca. Mentre les despeses d’universitats pateixen una lleugera da-
vallada a partir del 2008, i la de recerca es manté pràcticament constant, la 
despesa d’R+D en àmbits d’empresa baixa un 60% entre 2007 i 2016, amb un 
màxim el 2008 degut a la disposició de programes de crèdit i avals per projec-
tes d’innovació a través de l’Institut Català de Finances. La taula 3 mostra el 
detall dels pressupostos.

Fig. 6. Esforç en R+D+I de la Generalitat segons departaments
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6. Despesa segons objectius del Pla de Recerca i Innovació (PRI)

Classificant la despesa segons els objectius del Pla de Recerca i Innovació 
(2008-2014) (taula 4), es comprova que l’objectiu al qual s’ha destinat un major 
nombre de recursos és la “Construcció d’un sistema públic de recerca fort, 
connectat a la creació de valor” (objectiu 2 del PRI), amb una mitjana de desti-
nació de recursos de 643,9 M€ anuals. Les partides destinades directament a 
l’increment de la competitivitat empresarial (objectiu 3: empreses que innoven 
sistemàticament i s’internacionalitzen) han tingut una dotació de recursos de 
57,1 M€ anuals, de mitjana.

Fig. 7. Esforç en R+D+I de la Generalitat segons objectius PRI
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Taula 3. Despesa d’R+D+I de la Generalitat  
per àmbits departamentals

Despesa per  
departament (Milions 
d’euros.)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Empresa i  
competitivitat

91,0   215,3   147,4   82,7   83,7   29,2   22,3   23,9   30,9   35,4   

Fons Generals  
Universitaris

428,3   289,5   313,2   319,6   301,4   269,3   266,3   273,1   293,7   297,0   

Recerca/política científica (*) 169,7   179,5   182,0   173,8   169,8   165,1   170,2   167,4   168,8   

Salut 148,4   195,6   207,1   227,8   210,9   198,5   191,9   203,9   232,7   219,0   

Altres 92,1   98,6   107,0   143,5   60,9   56,3   42,7   40,7   35,5   33,0   

Total 759,8   968,7   954,2   955,6   830,7   723,1   688,3   711,8   760,2   753,2   

(*) Inclòs a Fons Generals Universitaris

Taula 4. Despesa d’R+D+I de la Generalitat segons objectius  
Pla de Recerca i Innovació

Classificació segons objectius del PRI 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1. El millor talent cientñific, creatiu, innovador i 
emprenedor

54,70 54,10   54,60   54,20   51,30   48,00   50,80   

2.. Sistema públic de recerca fort, connectat a 
la creació de valor

712,20   661,00   608,10   591,90   615,60   665,10   653,80   

3. Empreses que innoven sistemàticament i 
s'internacionalitzen

119,00   94,40   46,90   29,80   33,30   36,30   40,50   

4. Sector públic innovador 62,50   18,10   12,80   12,00   10,80   10,10   7,20   

5. Societat i ciutadans involucrats en el 
progrés científic i innovador

0,09   0,03   -     -     -     -     -     

6. Internacionalització i comunitats de 
coneixement i innovació

4,90   2,70   0,30   0,30   -     0,30   -     

9. Entorns i territoris capacitats -     -     0,30   0,08   0,30   -     -     

10. Mobilització de recursos per R+D+I 1,50   0,20   0,07   0,20   0,20   0,60   0,90   

Sense assiganr 0,70   0,06   0,10   0,05   0,06   -     -     

Total 955,59   830,59   723,17   688,53   711,56   760,40   753,20   

Milions d’euros.
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Taula 5. Despesa d’R+D+I de la Generalitat segons objectius dels  
“Planes Nacionales de I+D+I” (Madrid)

Programes d’actuació del Pla 
Estatal d’R+D+I

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Projectes R+D+I 238,6   95,8   161,2   138,1   106,9   38,3   

Infraestructures científiques i 
tecnològiques

54,5   117,1   131,7   135,3   138,9   38,0   

Enfortiment institucional 6,1   6,7   6,7   120,3   

Utilització del coneixement i 
transferència tecnològica

39,1   182,8   30,2   8,2   1,2   0,1   

Articulació i internacionalització 
del sistema

2,1   2,5   2,3   2,6   

Contractes, mobilitat i actuacions 
de RRHH

0,6   2,6   4,1   25,3   24,2   28,5   

Formació (beques doctorals i 
postdoctorals)

24,7   22,4   24,7   27,0   27,9   26,0   

Altres actuacions R+D+I (FGU) 276,5   309,9   313,2   319,6   301,4   269,7   

Altres accions R+D+I 125,9   238,1   280,8   292,9   221,2   169,7   

No assignat 30,0   

Formació i capacitació en R+D+I 24,2   20,7   20,4   20,3   

Mobilitat d'investigadors 2,0   2,5   0,5   0,6   

Incorporació de RRHH 2,2   2,1   27,1   29,7   

Foment de la recerca 
d'excel·lència

628,8   651,6   661,0   629,3   

Infraestructures científiques i 
tecnològiques

21,4   

Lideratge empresarial en R+D+I 16,1   20,2   35,9   36,0   

R+D+I col·laboratiu orientat a la 
producció

4,1   

Suport a l'R+D orientada als 
reptes de la societat

14,9   14,7   15,2   11,8   

759,9   968,7   954,1   955,6   830,7   723,2   688,2   711,8   760,1   753,2   

Milions d’euros.
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7. Despesa segons objectius dels Planes Nacionales de I+D+I (Madrid)

Superposats als plans regionals, els estats europeus plantegen polítiques de 
nivell estatal, com el Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica d’Innovació 
(2013-2016) de l’Administració General de l’Estat, que desenvolupa les actuaci-
ons de l’Estratègia Espanyola de Ciència i Tecnologia (2013-2020), la qual marca 
els objectius estratègics estatals per tal d’aconseguir les fites assenyalades per 
la Unió Europea. El subprograma amb més import finançat amb fons catalans, 
novament, és el “d’enfortiment institucional”, que inclou l’R+D consignada a 
Fons Generals Universitaris, la despesa en R+D del sistema sanitari, i les aporta-
cions de la Generalitat als centres de recerca d’excel·lència (xarxa CERCA). En 
paraules de la pròpia Generalitat (Informe R+D+I 2016), “el gran gruix de les 
polítiques de recerca i innovació de la Generalitat de Catalunya és, doncs, el finan-
çament basal del sistema de recerca i innovació de Catalunya. Per això, més del 
83% del finançament d’R+D+I està inclòs en aquest subprograma”. A aquest 
subprograma se li ha d’afegir un 3,94% addicional de finançament públic cor-
responent a la política científica de recursos humans, que inclou el programa 
ICREA. L’impuls a les activitats d’R+D empresarial, segons aquesta subdivisió, 
significa únicament el 4,79% (2016) del total de l’esforç públic en R+D+I de la 
Generalitat, i es concreta en les convocatòries de projectes d’R+D+I empresari-
al d’ACCIO (Agència de la Competitivitat de la Generalitat), i el suport als cen-
tres tecnològics i la xarxa TECNIO. A la taula 5 es pot visualitzar el detall pressu-
postari de la Generalitat segons objectius marcats pels plans estatals d’R+D+I.

8. Conclusions

Si considerem que les polítiques d’innovació d’un país engloben les accions 
destinades a generar coneixement endogen (política científica), i les accions 
destinades a generar competitivitat empresarial en base a aquest coneixe-
ment; segons les evidències pressupostàries, Catalunya ha apostat decidida-
ment per la primera fase, mitjançant la consolidació d’un sistema universitari 
amb capacitat de fer recerca, i el desplegament d’estructures extrauniversitàri-
es (centres de recerca) d’excel·lència científica. Els pressupostos públics d’R+-
D+I s’han destinat a aquests objectius en una proporció aproximada 10:1 sobre 
els objectius de transferència tecnològica, recerca industrial i competitivitat 
empresarial. Les prioritats pressupostàries s’han enfocat de forma absoluta a 
la recerca sense necessitat de participació empresarial (deixant al marge les 
partides i polítiques de recerca que exigeixen participació empresarial, les 
quals són més “orientades” a la innovació per naturalesa). L’estratègia de 
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mantenir i, en la mesura del possible, reforçar la política científica ha donat re-
sultats científics. Tanmateix, aquesta estratègia sembla respondre a una con-
cepció lineal de la innovació, segons la qual el procés d’innovació comença per 
la recerca, que, posteriorment (i de forma natural), es difondrà al teixit produc-
tiu. Aquest era el model dominant fins als 90. Les polítiques associades al mo-
del lineal emfatitzaven la generació i provisió de coneixement (sovint en forma 
d’estructures de recerca), però negligien l’activació de la capacitat absortiva 
de les empreses, especialment en els territoris i sectors menys innovadors (Tö-
dtling i Trippi, 2005), així com el comportament i les febleses organitzatives de 
les PIMES (Lajendijk, 2000).

La transferència espontània del coneixement al teixit empresarial no s’ha pro-
duït, segons els indicadors d’innovació de Catalunya. No existeix evidència de 
l’impacte de l’esforç pressupostari en R+D+I els estàndards d’innovació del 
país, més enllà dels resultats científics, que han estat superbs i extremada-
ment eficients en la seva gestió. No obstant, la despesa en R+D/PIB de l’eco-
nomia catalana ha caigut un 25% en el període en què les publicacions científi-
ques s’han doblat. Aquesta és per la paradoxa catalana: elevada ràtio i 
eficiència de producció científica, acompanyada d’una caiguda sostinguda 
dels indicadors d’innovació i un allunyament dels objectius europeus, i de les 
posicions de lideratge mundial en innovació. L’èxit de la política científica, la 
seva eficiència i el seu efecte multiplicador (mesurat en capacitat d’atracció 
de fons competitius per la recerca) és evident. No obstant, l’èxit d’un sistema 
d’innovació en la seva totalitat es basa en “l’eficiència i eficàcia en la genera-
ció, difusió i explotació econòmica de coneixement útil” (Lundvall et al., 
1988). D’acord amb aquesta definició, el sistema d’innovació català es revela 
com un sistema incomplet, en el qual s’han portat a terme les actuacions 
oportunes per generar el coneixement de frontera, però s’han obviat o con-
vertit en residuals les actuacions destinades a la seva difusió i explotació eco-
nòmica. Noves línies de recerca posterior haurien d’esbrinar si existeixen mo-
dels de referència similars al català, i si han tingut èxit; i quin és l’efecte 
moderador de les polítiques específiques de transferència i recerca industrial 
que, a Catalunya, a part d’un demostrat infrafinançament en relació amb l’es-
forç total en R+D+I de la Generalitat, han patit també d’una major inestabilitat 
i manca de consens.
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Abstract

La transferència de coneixement cap al teixit productiu i cap a la societat en general 
és uns dels reptes que afronta actualment Catalunya per desenvolupar-se social-
ment i econòmicament.
En aquest sentit i amb la finalitat de potenciar la transferència de coneixement entre 
el món acadèmic i el món empresarial, la Generalitat de Catalunya va impulsar el Pla 
de Doctorats Industrials (DI), en col·laboració amb el sistema universitari i de recer-
ca de Catalunya.
Un projecte de doctorat industrial és un projecte de recerca estratègic d’una em-
presa o institució que es desenvoluparà en col·laboració amb una universitat o cen-
tre de recerca català i que esdevindrà l’objecte d’una tesi doctoral que permetrà a 
un doctorand o doctoranda iniciar la carrera investigadora en un entorn dual: em-
presarial i acadèmic.
El Pla es va posar en marxa l’any 2012 amb una prova pilot i ja compta amb cinc edici-
ons al llarg de les quals s’han iniciat 437 projectes. Hi han col·laborat les universitats 
catalanes i els centres de recerca, conjuntament amb 294 empreses i institucions de 
totes les dimensions i en tots els àmbits de coneixement. La inversió publicoprivada 
en R+D associada a aquests projectes ascendeix a 60,6 milions d’euros, dues terce-
res parts dels quals provenen del sector privat.
Els resultats d’aquesta primera avaluació, amb una mostra total de 51 persones i una 
taxa de resposta del 92,2%, permeten concloure que el Pla de Doctorats Industrials 
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ha esdevingut una estratègia sòlida per a la generació i transferència de coneixe-
ment i de creació de ponts estables de col·laboració entre els entorns empresarials i 
acadèmics.

1. Objecte i context

L’objectiu d’aquest informe és presentar els resultats de la primera avaluació 
de l’impacte dels 17 projectes pilot de doctorat industrial que es van desenvo-
lupar en el marc d’un conveni de col·laboració entre l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya, mitjançant la Secretaria d’Universitats i Recerca (SUR), la 
Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), la Universitat de Bar-
celona (UB), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la Universitat Rovi-
ra i Virgili (URV) per a la implementació del Pla Pilot del Programa de “doctorat 
industrial”, signat a Barcelona el 13 de desembre de 2012, amb dues successi-
ves pròrrogues signades els anys 2013 i 2014.

L’avaluació de la prova pilot de Doctorats Industrials s’emmarca dins de les lí-
nies estratègiques per al 2018, en particular les que tenen com a objectius po-
sar en valor l’impacte i generar notorietat dels Doctorats Industrials. Abans de 
presentar la metodologia mitjançant la qual s’ha dut a terme l’avaluació, consi-
derem rellevant presentar el context en el qual es va crear el Pla de Doctorats 
Industrials i descriure’n breument els seus objectius i característiques.

El Pla de Doctorats Industrials és una iniciativa de la Generalitat de Catalunya, 
en col·laboració amb el sistema universitari i de recerca català, estretament re-
lacionada amb la formació doctoral, la transferència de coneixement i el desen-
volupament de projectes d’R+D+I en col·laboració.

Aquesta iniciativa, que es va endegar a finals de 2012, va néixer per donar res-
posta a un dels reptes que afronta Catalunya per desenvolupar-se socialment i 
econòmica, que és la transferència de coneixement i de tecnologia. El conse-
ller d’Economia i Coneixement, el Dr. Andreu Mas-Colell, va exposar a la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats del Parlament de Catalunya al 2013: «Un repte 
per al nostre sistema [universitari i de recerca] és aconseguir que les universi-
tats i els centres de recerca esdevinguin un motor de desenvolupament econò-
mic i social que doni resposta als reptes de Catalunya en tots els àmbits».

Tenint en compte que el coneixement va adquirint cada vegada més importàn-
cia i que hi ha una clara transició cap a l’economia del coneixement, el personal 
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doctor pren rellevància perquè aporta els elements de valor afegits següents 
en l’entorn que es desenvolupa professionalment:

a) Disposa d’un coneixement avançat i expert en un àmbit de coneixe-
ment determinat, permanentment actualitzat gràcies a la xarxa de con-
tactes professionals i acadèmics que ha pogut desenvolupar durant el 
procés formatiu.

b) Té una visió crítica d’aquest nou coneixement que li permet analitzar 
l’aplicabilitat d’aquest nou coneixement per tal de donar resposta als 
reptes empresarials, institucionals i socials que actualment s’estan plan-
tejant.

c) Té la capacitat de planificar, desenvolupar i avaluar projectes innova-
dors per resoldre problemes complexos.

d) Sap treballar de manera autònoma i en equip, en contextos internacio-
nals i interdisciplinars.

e) Sent una tendència creixent en els darrers anys, disposen no només de 
competències específiques sinó també de competències transversals 
com: gestió de projectes, gestió del temps, cerca de fonts de finança-
ment i protecció dels resultats de la recerca, entre d’altres.

A Catalunya, el 0,9% de la població entre 25 i 64 anys té estudis de doctorat, 
proporció semblant als països de l’entorn europeu i de l’OCDE. Així mateix, se-
gons les darreres dades disponibles relatives al curs acadèmic 2016-17, en el 
sistema universitari català es van defensar més de 3.100 tesis doctorals.

La taxa d’atur del personal doctor, segons el darrer estudi editat per l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) l’any 2017, és la 
més baixa del col·lectiu amb estudis superiors, situada al voltant del 7%.

La seva destinació principal és el sector públic (un 62%), és a dir, universitats, 
centres de recerca, Administració Pública i el seus ens dependents. Per tant, el 
38% està empleat en el sector privat, proporció que està allunyada dels països de 
l’entorn i de referència en termes de desenvolupament econòmic i d’innovació, 
d’acord amb les dades del projecte Career Doctorate Holders (CDH) de l’OCDE.

En resum, actualment hi ha un nombre creixent de persones amb estudis de 
doctorat que té una bona inserció laboral en el mercat de treball, però que 
principalment s’ubiquen en el sector públic.
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És en aquest context que s’engloba la concepció del Pla de Doctorats Industri-
als de la Generalitat de Catalunya, inspirant-se principalment en dos models in-
ternacionals amb més de trenta anys d’experiència: Conventions Industrielles 
de Formation par la Recherche (CIFRE), a França, i The Industrial PhD Program, 
a Dinamarca.

El Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya té per objectius: 
a) contribuir a la competitivitat i internacionalització del teixit industrial de Ca-
talunya, b) captar i retenir talent, i c) situar els estudiants de doctorat en condi-
cions de desenvolupar projectes d’R+D+I en entorns empresarials.

L’element essencial és un projecte de doctorat industrial, és a dir, un projecte 
de recerca estratègic d’una empresa, que es desenvoluparà en col·laboració 
amb una universitat o centre de recerca i que esdevindrà l’objecte d’una tesi 
doctoral que permetrà a un doctorand iniciar la formació i futura carrera inves-
tigadora en un entorn dual: empresarial i acadèmic.

Els projectes de doctorat industrial estan oberts a tots els àmbits de coneixe-
ment, a totes les mides d’empreses, des de startups fins a grans empreses, i els 
futurs estudiants de doctorat poden ser de qualsevol nacionalitat.

Com a mínim, hi participa una empresa amb centre de treball a Catalunya i una 
universitat pública o privada de Catalunya, encara que és possible ampliar-ho 
en ambdós entorns, és a dir, que hi poden participar més d’una empresa i més 
d’una universitat, centre de recerca, etc.

Tal i com s’ha fet referència prèviament, el Pla de Doctorats Industrials es va 
implementar a Catalunya a finals de l’any 2012 amb una prova pilot de 17 projec-
tes, esdevenint la primera experiència en aquest sentit de l’Estat espanyol, que 
va permetre identificar casuístiques específiques i millores que ja es van incor-
porar en la primera convocatòria pública de Doctorats Industrials l’any 2013.

S’ha establert entre l’entorn empresarial, l’acadèmic i l’Administració una dinà-
mica de millora contínua del procés. Això ha permès, entre altres coses, agilit-
zar el procediment de sol·licitud, avaluació i resolució dels ajuts per tal d’ade-
quar-lo a les necessitats dels diferents agents, és a dir, donant una resposta 
ràpida per tal d’iniciar el desenvolupament del projecte el més aviat possible.

Les convocatòries públiques i anuals d’ajuts a projectes de doctorat industrial 
són gestionades per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 
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(AGAUR) de la Generalitat de Catalunya, aprofitant la seva capacitat de gestió i 
experiència en la gestió d’ajuts públics (atorgament, seguiment i justificació).

Anualment, la convocatòria de Doctorats Industrials ha anat incorporant millo-
res, que relacionem a continuació:

Taula 1. Modificacions anuals en les convocatòries de doctorats industrials

Edició Canvis introduïts

DI-2013 1.- Creació d’una nova modalitat, anomenada d’ajut específic, per tal 
d’incorporar projectes de doctorat industrial que no poden complir algun dels 
requisits establerts (dedicació en exclusiva, contractació de la persona 
seleccionada per l’empresa, altres casos d’especial rellevància). Aquesta 
modalitat atorga només el finançament previst en concepte de borsa de 
mobilitat al doctorand o doctoranda industrial.
2.- Equiparar els incentius econòmics per a l’empresa i la universitat: 21.600 
euros o 7.200 euros anuals, respectivament.

DI-2014 1.- Resolucions parcials (3 anuals), en contraposició a una única resolució al 
final per minimitzar el temps entre la sol·licitud del projecte i la resolució 
d’atorgament de l’ajut.
2.- Exposició pública mínima de 20 dies naturals per als projectes de doctorat 
industrial per afavorir la visibilitat i atracció de persones interessades.
3.- Ampliació de la tipologia d’empresa elegible dins de la modalitat d’ajut 
específic a les empreses públiques i altres entitats del sector públic de la 
Generalitat de Catalunya.

DI-2015 1.- Resolucions parcials, ampliant a 4 anuals.
2.- Els beneficiaris d’un projecte dins de la modalitat d’ajut específic també 
rebran la subvenció per a la matrícula en els estudis oficials de doctorat.
3.- Es revisa el contingut mínim del conveni de col·laboració, incorporant noves 
clàusules que ha de preveure (p. e. docència i entitats coordinadores dels 
ajuts) i dos annexos corresponents a la descripció del projecte de recerca i a la 
proposta de treball provisional del projecte, ambdós amb el vistiplau de la 
persona competent de la universitat.

DI-2016 1.- Canvi del règim d’ajuts: de minimis a règim d’excepcionalitat per categories, 
per tal d’evitar la limitació màxima de 200.000 euros d’ajuts minimis en 3 anys 
fiscals.
2.- Ampliació de la tipologia d’empreses elegibles en la modalitat de 
cofinançament, fins a un màxim de 15 projectes finançats, a fundacions i 
associacions i altres entitats del sector públic.
3.- Creació d’una nova modalitat d’ajuts (COF-UE), per al desenvolupament de 
projectes entre empreses que no tenen un centre de treball a Catalunya i una 
universitat o centre de recerca de Catalunya.
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Edició Canvis introduïts

DI-2017 1.- Foment de la nova contractació per als doctorands i doctorandes 
industrials. En el cas que la persona seleccionada tingui una antiguitat laboral 
superior a 12 mesos en l’empresa, aquesta no rebrà el finançament previst (sí 
l’entorn acadèmic i el doctorand/a).
2.- Repetició de directors i directores de tesi. Com a màxim, cada director o 
directora de tesi podrà rebre finançament per un import equivalent a 2 
projectes de la modalitat de cofinançament (14.400 euros anuals), encara que 
podrà dirigir-ne més sense cap aportació pública.
3.- Les entitats empresarials que no disposin d’un centre de treball a Catalunya 
només són elegibles dins de la modalitat d’ajut específic.
4.- Supressió del límit màxim de projectes impulsats per altres entitats 
(fundacions, associacions, entitats del sector públic) dins de la modalitat de 
cofinançament.

A banda de les millores relacionades a la taula anterior, s’han incorporat altres 
de caire més operatiu com la reducció del període mínim d’exposició pública 
dels projectes (7 dies en lloc dels 20 dies previstos inicialment) i permetre que 
els centres de recerca CERCA puguin esdevenir beneficiaris directes dels ajuts 
(amb la participació necessària d’una universitat en el conveni de col·labora-
ció), entre d’altres menors.

Des dels inicis del Pla i fins a l’edició 2017, la més recent, s’han atorgat ajuts per 
a 437 projectes de doctorat industrial, dels quals 50 ja han finalitzat amb la cor-
responent defensa de tesi doctoral, amb la implicació de 294 empreses, 11 uni-
versitats, 21 centres de recerca i 2 grans instal·lacions científiques (Barcelona 
Supercomputing Centre i el Sincrotró Alba), que es corresponen a una inversió 
total en projectes col·laboratius d’R+D+I de 60,6 milions d’euros, dues terceres 
parts de les quals provenen del sector privat.

Per tant, el Pla de Doctorats Industrials ha tingut una bona acollida a Catalu-
nya. Per al 2018, està prevista una nova convocatòria, que té com a objectiu fi-
nançar 75 nous projectes de doctorat industrial que, conjuntament amb els ja 
en marxa, afavoriran la transferència de coneixement i tecnologia en el teixit 
industrial català i, també, en la societat, a més d’apropar Catalunya als refe-
rents de l’entorn europeu.
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2. Metodologia

Per dur a terme l’avaluació de la prova pilot de doctorats industrials, s’utilitza-
ran les següents fons d’informació:

a) Convenis de col·laboració específics signats entre les universitats i les 
empreses participants.

b) Informes anuals de seguiment dels projectes presentats a la SUR i a la 
FCRI.

c) Memòries tècniques de justificació dels ajuts percebuts presentades a 
la SUR i a la FCRI.

d) Focus grup, que es van realitzar amb motiu de la finalització de la majo-
ria de projectes pilot de doctorat industrial.

e) Qüestionaris realitzats als doctorands i doctorandes industrials, respon-
sables d’empresa i directors i directores de tesi.

A partir de la informació extreta de les fonts d’informació relacionades prèvia-
ment, es realitza una anàlisi quantitativa, mitjançant qüestionaris a totes les 
persones implicades en el desenvolupament d’un projecte de doctorat indus-
trial (responsable d’empresa, director de tesi i doctorand).

La població total de l’estudi està formada per 51 persones: 18 responsables 
d’empresa (de 12 empreses diferents), 16 investigadors o investigadores (de 3 
universitats públiques diferents) i 17 doctorands o doctorandes industrials.

D’una banda, els focus grup es van realitzar durant el mes de novembre de 
2016, amb una durada estimada de 2 hores cadascun d’ells i amb la següent 
taxa de participació: 10 investigadors (62,50% del total), 3 responsables d’em-
presa (16,67%) i 3 doctorands (17,64%). Cada focus grup constava de tres parts:

a) Benvinguda del director acadèmic i presentació dels objectius de la ses-
sió;

b) Balanç del Pla de Doctorats Industrials, en el qual es presentaven els re-
sultats obtinguts fins al moment i les millores introduïdes en les dife-
rents edicions; i

c) Proposta d’aspectes relacionats amb el projecte de doctorat industrial 
a debatre obertament.
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D’altra banda, els qüestionaris s’han realitzat al llarg del mes de febrer de 2018 
i la taxa de resposta ha estat del 92,2%, amb la següent distribució segons el 
perfil d’enquestat:

– Directores i directors de tesi: 100,0%.

– Responsables d’empresa: 88,3%.

– Doctorandes i doctorands industrials: 82,4%.

El qüestionari utilitzat per cadascun dels perfils anteriors està disponible a l’An-
nex I, que principalment consta dels següents blocs:

1. Identificació de la persona entrevistada.

2. Visió global dels elements de valor afegit del projecte de doctorat indus-
trial.

3. Desenvolupament del projecte: seguiment, distribució del temps, resul-
tats obtinguts. En el cas del doctorand o doctoranda, aquest s’amplia 
amb aspectes relatius a publicacions, mobilitat i formació en competèn-
cies transversals.

4. Impacte del projecte en l’empresa o institució i en la universitat (grup de 
recerca).

5. Finalització del projecte i continuïtat de les relacions universitat-em-
presa. En el cas del doctorand s’afegeixen preguntes relatives a la inser-
ció laboral i satisfacció.

6. Valoració final.

3. Resultats obtinguts

La finalitat d’aquest apartat és presentar els resultats obtinguts emprant la 
metodologia descrita anteriorment. L’hem estructurat en dues parts: a) La pri-
mera, on es presenten els resultats obtinguts en els diferents focus grup realit-
zat, i b) La segona, on es presenten els obtinguts dels qüestionaris.
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3.1.  Focus Grup amb directors i directores de tesi, responsables d’empresa i 
doctorands i doctorandes industrials

En termes generals, totes les parts coincideixen que és fonamental per l’èxit 
del projecte la delimitació del plantejament del problema i recerca, els objec-
tius, els interessos d’ambdues parts i el pla de treball. Per tant, per tal que 
s’assoleixin els objectius i es pugui fer un correcte seguiment del projecte, és 
totalment necessari fer una feina prèvia de construcció d’uns acords compar-
tits entre totes les parts implicades, en particular sobre aquells aspectes sus-
ceptibles de conflicte futur com les publicacions, la dedicació del temps del 
doctorand/da en cada entorn, l’aportació de recursos, d’infraestructures i tec-
nologia que farà cada part, i els objectius i interessos que cadascú té en aques-
ta recerca, d’entre d’altres.

Estretament relacionat amb l’esmentat anteriorment, són diverses les opini-
ons sobre la distribució del temps del doctorand o doctoranda industrial en-
tre l’entorn acadèmic i l’entorn empresarial. Els doctorands manifesten que 
això depèn, essencialment, de l’entorn que proporciona els recursos i les infra-
estructures necessàries per dur a terme la recerca. D’altra banda, però, les al-
tres parts (responsables d’empresa i directors de tesi) manifesten la necessitat 
de trobar un equilibri —aproximadament 50%-50%— de dedicació, per tal d’afa-
vorir la igual participació i importància d’ambdós entorns.

Així mateix, les parts van argumentar la necessitat de flexibilitzar la durada 
dels projectes ja que s’han d’adequar a l’envergadura de la investigació, de les 
dinàmiques empresarials, al pressupost, entre d’altres qüestions sense oblidar 
que la durada també ve determinada per la normativa actual dels estudis ofici-
als de doctorat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener).

Quant a la comunicació i seguiment del projecte de recerca, i de manera més 
àmplia sobre la relació entre l’empresa i la universitat, els participants creuen 
que és important la comunicació fluïda i la interacció continuada amb les fina-
litats següents:

a) construir una codirecció efectiva en benefici de la recerca i del desenvo-
lupament del projecte de recerca i de la formació del doctorand o doc-
toranda,

b) per resoldre, en cas d’ambigüitat o de falta de concreció, qualsevol pos-
sible conflicte en un entorn de confiança, i
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c) esdevenir una via sòlida de col·laboració, en la qual el futur doctor o 
doctora industrial actua com a pont i nexe d’unió, atès que coneix amb 
profunditat ambdós entorns. D’aquesta manera es facilitaria la transfe-
rència de coneixement i de tecnologia per trobar solucions a problemes 
empresarials reals a través de l’R+D+I.

Pel que fa a l’existència d’una relació prèvia entre l’entorn empresarial i l’en-
torn acadèmic, els participants han destacat que el projecte de recerca té més 
possibilitats d’èxit quan ambdues parts ja havien col·laborat prèviament (en 
projectes d’igual o diferent dimensió). Les opinions divergeixen sobre els avan-
tatges que aporta al projecte que el doctorand o doctoranda estigui prèvia-
ment incorporat i integrat a l’empresa. D’una banda, redueix els possibles cos-
tos d’integració del doctorand a l’empresa, ja que coneixerà tant l’entorn en 
què es desenvoluparà el projecte com la visió i cultura de l’empresa, així com el 
temps necessari per començar efectivament el projecte de recerca. D’altra 
banda, com a contrapartida, el doctorand o doctoranda pot tenir assignades 
unes responsabilitats i tasques que minorin la dedicació i, per tant, influeixin 
en el correcte desenvolupament del projecte.

En tot cas, totes les parts coincideixen en la importància de fonamentar la inte-
gració real del doctorand o doctoranda en l’entorn empresarial i en fer arribar 
al teixit industrial català la necessitat de desenvolupar activitats d’R+D com a 
element necessari per al seu creixement.

Dos aspectes interessants i que van suscitar molt de debat entre els partici-
pants van ser les publicacions, l’impacte i l’aplicabilitat dels resultats obtin-
guts de la recerca. Pel que fa el primer punt, l’entorn acadèmic manifesta la 
importància de publicar els resultats, ja que acrediten al doctorand o docto-
randa i al grup de recerca que s’està creant coneixement. Cal tenir en compte, 
a més, que els programes de doctorat de cada universitat on es matricula el 
doctorand o doctoranda tenen uns requisits preestablerts quant a publicaci-
ons (nombre i tipus que el doctorand industrial ha d’acomplir). En aquest sen-
tit, els directors i directores de tesi consideren que l’entorn empresarial ha de 
tenir en compte la rellevància de les publicacions en el procés formatiu de 
l’alumne, el qual també beneficia el grup de recerca i a l’empresa. En canvi, els 
representants de les empreses critiquen la rigidesa de la universitat en com-
plir aquest requisits quan, per qüestions de confidencialitat o de legalitat, és 
difícil de complir. A més, consideren que, malgrat ser una recerca objecte 
d’una tesi doctoral, pot no tenir prou envergadura o rellevància per a què si-
gui publicat en revistes indexades d’alt nivell científic. Finalment, els docto-
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rands i doctorandes comparteixen la dificultat de poder publicar en revistes 
d’impacte.

Pel que fa a l’impacte i l’aplicabilitat dels resultats, les tres parts coincideixen 
que l’impacte només pot ser avaluat en el llarg termini. En concret, les empre-
ses van destacar que malgrat hi haurà una aplicació directa dels resultats ob-
tinguts, creuen que s’hagués pogut extreure millors resultats si la recerca ha-
gués estat més enfocada en l’entorn empresarial i no tant acadèmic.

Finalment, pel que fa a les accions de mobilitat realitzades en el marc del pro-
jecte de recerca, les tres parts comenten que s’han centrat en congressos, se-
minaris i conferències; encara que també s’ha realitzat alguna estada en un 
centre de recerca internacional o altra seu, també internacional, de l’empresa. 
Aquestes accions de mobilitat han estat liderades principalment pels docto-
rands i doctorandes, principals beneficiaris de l’acció, però a la vegada també 
han beneficiat a l’empresa i al grup de recerca perquè han servit per obrir no-
ves vies de col·laboració i crear xarxa de contactes (a diferents nivells).

En resum i per concloure els resultats dels focus grup, les tres parts es mostren 
satisfetes amb el programa i el recomanarien. L’entorn empresarial i el grup 
de recerca tornarien a desenvolupar nous projectes de doctorat industrial, ja 
sigui amb els mateixos agents o bé amb altres en funció de l’àmbit concret del 
projecte. Els estudiants valoren molt positivament l’experiència perquè els ha 
permès desenvolupar una recerca més pràctica i propera al mercat que la re-
cerca tradicionalment acadèmica i bàsica.

Per a més informació, en l’Annex II es poden consultar les actes de cadascun 
dels focus grups desenvolupats.

3.2. Avaluació quantitativa mitjançant qüestionaris

A continuació, presentarem, per separat, els principals resultats obtinguts dels 
qüestionaris realitzats als directors i directores de tesi, responsables d’em-
presa i doctorands i doctorandes industrials.

3.2.1. Directors i directores de tesi

Els directors i directores de tesi responsables de la direcció acadèmica dels 
projectes de doctorat industrial destaquen els següents elements de valor afe-
git de desenvolupar un projecte de doctorat industrial:
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1. Consolida la relació amb l’entorn empresarial (mitjana de 4,6 sobre 5).

2. Incrementa el valor acadèmic dels projectes amb l’entorn empresarial –
direcció de tesis doctorals, publicacions, patents, llicències, entre d’al-
tres– (mitjana de 4,6 sobre 5).

3. Facilita el desenvolupament de posteriors projectes d’R+D amb l’entorn 
empresarial (mitjana de 4,5 sobre 5).

4. El finançament per al grup de recerca és flexible, atès l’ampli ventall de 
despeses elegibles (mitjana de 4,2 sobre 5). En contraposició, l’import 
total atorgat al grup de recerca és l’element menys valorat (de 2,9 sobre 
5).

El projecte de doctorat industrial va sorgir, en el 81% dels casos, per una relació 
prèvia de l’investigador principal o del grup de recerca amb l’entorn empresa-
rial.

En relació amb el desenvolupament del projecte, el 81% dels enquestats argu-
menta que els projectes sí s’han desenvolupat segons la planificació original. El 
19% restant argumenta que no s’ha desenvolupat segons el previst inicialment 
per la definició de l’abast del projecte i dels objectius de la recerca a assolir o 
bé per problemes sobrevinguts de l’empresa o del doctorand o doctoranda. En 
aquest sentit, el 44% dels investigadors consideren que 3 anys no són suficients 
per a desenvolupar un projecte col·laboratiu, mentre que el 56% considera que 
sí que és suficient.

En relació amb l’assoliment dels objectius inicialment establerts, tant pel pro-
pi doctorand o doctoranda i pel grup de recerca, s’han assolit amb escreix (3,8 
i 3,5 sobre 4; respectivament), mentre que el grau d’assoliment per part de 
l’empresa, segons la seva visió, ha estat menor (3,1 sobre 4).

Les accions de seguiment del desenvolupament del projecte han estat real-
ment profitoses i valuoses, tant les realitzades amb el responsable del projecte 
a l’empresa (94% les ha considerat útils) com amb el doctorand o doctoranda 
(100%). La periodicitat amb la qual s’han dut a terme aquestes reunions de se-
guiment ha estat freqüent, tant amb el responsable d’empresa com amb el 
doctorand o doctoranda industrial. En concret, les reunions de seguiment amb 
el doctorand s’han realitzat amb elevada freqüència (75%) o mensualment 
(13%) i en el cas dels responsables d’empresa, el més habitual era fer-les mensu-
alment (38%) o trimestralment (31%).
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El Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya estableix que el 
doctorand o doctoranda industrial ha de distribuir el seu temps entre l’entorn 
empresarial i l’entorn acadèmic. Des del punt de vista dels directors i directo-
res de tesi, el seu temps s’ha dedicat el 54% a l’entorn empresarial i el 46% a 
l’entorn acadèmic, considerant-se en el 81% dels casos que la proporció ha es-
tat adequada per al projecte de recerca i només el 19% restant consideren que 
hauria d’haver estat major a l’empresa o a l’entorn acadèmic.

Un aspecte interessant en els projectes en col·laboració universitat-empresa 
són les publicacions que se’n deriven de la recerca desenvolupada. En el 71% 
dels casos no hi ha hagut cap problema destacable a l’hora de realitzar publi-
cacions, mentre que en el 29% hi ha hagut algunes dificultats derivades d’as-
pectes de confidencialitat, per falta d’experiència de l’empresa o dels respon-
sables empresarials en la redacció d’articles o d’adequar els resultats obtinguts 
a les exigències acadèmiques de les revistes objectius. En aquest sentit, cal res-
saltar que s’han acomplert en gairebé tots els casos els requisits establerts 
pel programa de doctorat en el nombre i tipus de publicacions a presentar 
abans de defensar la tesi doctoral.

Complementàriament a les publicacions, un altre aspecte interessant són els 
mecanismes de protecció dels resultats de la recerca derivada d’aquesta col·la-
boració. El 19% dels projectes han protegit els seus resultats mitjançant alguna 
patent, llicència o model d’utilitat.

Quant a l’impacte del projecte de doctorat industrial en el grup de recerca, els 
investigadors destaquen els següents elements:

a) Permet generar nou coneixement dins del grup de recerca, a la vegada 
que apropar l’aplicabilitat real de la recerca als altres investigadors pre-
doctorals, postdoctorals o fixos.

b) Ha obert noves línies de recerca pròpies o bé n’ha ampliat d’altres que 
ja desenvolupaven prèviament.

c) És un instrument per finançar línies de recerca específiques i amb un 
caire més aplicat.

d) El grup de recerca esdevé més atractiu i, per tant, millora la captació de 
talent (a tots els nivells).

e) Consolidar la relació prèvia amb l’empresa, amb la possibilitat d’ampliar 
les vies de col·laboració.
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Finalitzat l’ajut públic per al desenvolupament del projecte, el 69% dels parte-
nariats universitat-empresa de la prova pilot han continuat la seva col·labora-
ció, que com hem dit anteriorment ja existia, principalment en àmbits relacio-
nats amb el projecte de doctorat industrial. En els casos que no han continuat 
el motiu ha sigut per motius empresarials (econòmics o estratègics) o d’aplica-
bilitat dels resultats de la recerca.

Així mateix, el 75% dels directors i directores de tesi preveuen desenvolupar 
un nou projecte de doctorat industrial en el mitjà termini. Els motius de voler 
repetir l’experiència són diversos, entre els quals destaquen:

a) La transferència de coneixement cap a l’empresa mitjançant una perso-
na dedicada en exclusiva i la consolidació de les relacions entre els en-
torns acadèmics i empresarials.

b) Desenvolupar una recerca amb un caràcter més aplicat o pràctic.

c) És un iniciativa que permet valoritzar el fet de disposar de personal doc-
tor dins de la seva organització.

d) El finançament públic associat.

D’altra banda, el 25% no preveuen desenvolupar un nou projecte pels motius 
que es relacionen a continuació:

a) Restriccions econòmiques d’algunes empreses.

b) Trobar la persona més adient per desenvolupar el projecte.

c) Restriccions legals o condicionants externs que impedeixen que el mi-
llor candidat pugui ser seleccionat.

d) La lenta transició de les col·laboracions mitjançant contractes de ser-
veis de recerca a projectes en col·laboració universitat-empresa.

Finalment, la valoració general de la seva experiència del Pla de Doctorats In-
dustrials és molt positiva, amb una valoració mitjana de 6,3 sobre 7.

3.2.2. Responsables d’empresa

Els i les responsables d’empresa consideren que els principals elements de va-
lor afegit de desenvolupar un projecte de doctorat industrial són els següents:
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a) Fomenta les col·laboracions amb entorns acadèmics -universitats i cen-
tres de recerca- (mitjana de 4,4 sobre 5).

b) Permet l’accés a coneixement i infraestructures acadèmiques (mitjana 
de 4,1 sobre 5).

c) Té un impacte directe en l’activitat principal de l’empresa (mitjana de 
3,8 sobre 5).

d) Incrementa la capacitat d’atreure finançament per a l’R+D (mitjana de 
3,4 sobre 5).

En relació amb el desenvolupament del projecte, el 81% dels enquestats argu-
menta que els projectes sí s’han desenvolupat segons la planificació original. El 
19% restant argumenta que no s’ha desenvolupat segons el previst inicialment 
per la definició de l’abast del projecte i dels objectius de la recerca a assolir o 
bé per problemes sobrevinguts a la pròpia empresa. En aquest sentit, el 75% 
dels responsables empresarials consideren que 3 anys són suficients per a de-
senvolupar un projecte col·laboratiu, mentre que el 25% considera que no és 
suficient.

En relació amb l’assoliment dels objectius inicialment establerts, des del punt 
de vista dels responsables d’empresa és gairebé idèntic per a totes les parts 
implicades: per a l’empresa (mitjana de 3,6 sobre 4), per al grup de recerca 
(3,6) i doctorand o doctoranda (3,7).

Les accions de seguiment del desenvolupament del projecte han estat real-
ment profitoses i valuoses, tant les realitzades amb el director acadèmic (un 
94% les ha considerat útils) com amb el doctorand o doctoranda (94%). La pe-
riodicitat amb la qual s’han dut a terme aquestes reunions de seguiment ha 
estat freqüent, tant amb el director o directora de tesi com amb el doctorand 
o doctoranda industrial. En concret, les reunions de seguiment amb el docto-
rand s’han realitzat amb elevada freqüència (38%) o trimestralment (25%) i, en 
el cas dels responsables d’empresa, el més habitual era fer-les freqüentment o 
sota demanda (31%, respectivament) o trimestralment (25%).

El Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya estableix que el 
doctorand o doctoranda industrial ha de distribuir el seu temps entre l’entorn 
empresarial i l’entorn acadèmic. Des del punt de vista dels responsables d’em-
presa, el seu temps s’ha dedicat el 46% a l’entorn empresarial i el 54% a l’en-
torn acadèmic, considerant-se en el 69% dels casos que la proporció ha estat 
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adequada per al projecte de recerca i el 25% consideren que hauria d’haver es-
tat major a l’empresa.

Finalitzat l’ajut públic per al desenvolupament del projecte, el 69% dels parte-
nariats universitat-empresa de la prova pilot han continuat la seva col·labora-
ció.

Així mateix, el 63% dels responsables d’empresa de tesi preveuen desenvolu-
par un nou projecte de doctorat industrial en el mitjà termini. Els motius de 
voler repetir l’experiència són diversos, entre els quals destaquen:

a) Per l’activitat de recerca i desenvolupament que necessitin d’un perío-
de de maduració llarg i ajuda externa que puguin proveir les universi-
tats.

b) Formar el personal de l’empresa amb el mètode científic i en l’àmbit de 
la recerca.

c) Aprofundir en el coneixement.

d) Mecanisme d’atraure talent a l’organització.

e) Desenvolupar activitats d’R+D des de l’empresa.

f) Ampliar la cartera de productes.

Quant a l’impacte del projecte de doctorat industrial dins de l’empresa, convé 
destacar els següents aspectes:

a) En 3 empreses (d’un total de 12) el Pla ha permès formar el primer doc-
tor que s’incorpora a la plantilla de l’empresa. En la resta de casos, el 
percentatge de personal doctor en plantilla oscil·la entre l’1% i el 20%.

b) El 50% dels resultats de la recerca desenvolupada s’han pogut integrar 
en la dinàmica empresarial habitual. Per exemple s’han millorat les 
eines, metodologies i les tecnologies que s’utilitzaven en l’activitat ordi-
nària de l’empresa, així com la qualitat de les dades emprades; s’han 
millorat els productes fabricats, entre d’altres.

c) En el 50% restant que no s’han pogut implementar, els motius estan de-
rivats per dificultats econòmiques, per falta de direcció estratègica o 
prioritat o per adaptacions finals necessàries abans de la seva integra-
ció.
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d) El 25% dels projectes han protegit els seus resultats mitjançant alguna 
patent, llicència o model d’utilitat.

e) El 38% dels projectes han fet ús del marc fiscal actual i s’han beneficiat 
de les bonificacions a les quotes de la Seguretat Social i de deduccions a 
l’Impost de Societats.

Finalment, la valoració general de la seva experiència del Pla de Doctorats In-
dustrials és positiva, amb una valoració mitjana de 5,5 sobre 7.

3.2.3. Doctorands i doctorandes industrials

Els doctorands i doctorandes industrials consideren que els principals ele-
ments de valor afegit de desenvolupar un projecte de doctorat industrial són 
els següents:

1. Desenvolupar la formació en un entorn dual: empresarial i acadèmic 
(mitjana de 4,3 sobre 5).

2. Crear una xarxa de contactes empresarials i acadèmics (mitjana de 4,3 
sobre 5).

3. Es desenvolupa una recerca més propera a mercat [comparada amb el 
desenvolupament d’una tesi doctoral tradicional en un entorn acadè-
mic] (mitjana de 4,3 sobre 5).

4. Contribueix a integrar el futur personal doctor en l’entorn empresarial 
(mitjana de 3,9 sobre 5).

En relació amb el desenvolupament del projecte, el 50% dels enquestats argu-
menta que els projectes no s’han desenvolupat segons la planificació original 
degut a canvis en l’abast o objectius del projecte o bé per problemes sobrevin-
guts, ja sigui en l’entorn empresarial o acadèmic. No obstant, aquestes desvia-
cions respecte la planificació original no han sigut un problema per a l’obtenció 
del títol de doctor, encara que sigui en un temps superior als 3 anys d’ajut pú-
blic i que estableix la normativa oficial d’estudis de doctorat.

Quant al grau de satisfacció amb les tasques de supervisió, la realitzada pel di-
rector o directora de tesi obté una nota mitjana superior (5,1 sobre 7) que la 
realitzada pel responsable d’empresa (4,6 sobre 7).
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Al llarg del desenvolupament del projecte s’han realitzat entre 3 i 4 publicaci-
ons, de mitjana, especialment en revistes indexades (algunes de les quals es-
tan en la darrera fase d’acceptació), encara que també se n’han fet a revistes 
no indexades, presentacions a congressos i informes d’ús intern. Com a cas no 
habitual, algunes de les publicacions s’estan duent a terme un cop finalitzat el 
projecte i defensada la tesi doctoral.

En relació amb les accions de mobilitat finançades amb la borsa de mobilitat, 
13 dels 14 doctorands i doctorandes enquestats com a mínim han participat en 
congressos, Workshops, seminaris, fires o altres esdeveniments acadèmics o 
professionals anàlegs; només un dels doctorands o doctorandes no ha realit-
zat cap acció de mobilitat per decisió empresarial. Així mateix, un 35% han rea-
litzat també estades en seus internacionals de l’empresa o bé en centres de 
recerca internacionals d’interès per al projecte amb una durada mitjana entre 3 
i 6 mesos, només en un cas la durada ha estat superior a 6 mesos. Els principals 
països de destí on s’han realitzat les estades són els següents: Alemanya, Bèlgi-
ca, França, Noruega, Suècia i Suïssa del continent europeu i Estats Units d’Amè-
rica del continent nord-americà.

El Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya estableix que el 
doctorand o doctoranda industrial ha de distribuir el seu temps entre l’entorn 
empresarial i l’entorn acadèmic. Des del punt de vista dels doctorands i docto-
randes industrials, el seu temps s’ha dedicat el 61% a l’entorn empresarial i el 
39% a l’entorn acadèmic i els motius n’han sigut principalment dos: a) per ubi-
cació de les infraestructures i recursos necessaris per a la recerca i b) per deci-
sió empresarial.

La dedicació al projecte de recerca i a la tesi doctoral ha estat superior al 75% 
del temps laboral setmanal en el 70% dels enquestats. La no dedicació en exclu-
siva al projecte de recerca s’ha originat perquè el doctorand o doctoranda ha 
hagut de realitzar tasques no relacionades amb el projecte de recerca.

En relació amb l’assoliment dels objectius inicialment establerts, tant pel propi 
doctorand o doctoranda i pel grup de recerca, s’han assolit amb escreix (3,3 i 
3,4 sobre 4, respectivament), mentre que el grau d’assoliment per part de 
l’empresa, segons la seva visió, ha estat menor (de 2,9 sobre 4).

Un dels objectius del Pla de Doctorats Industrials (vegeu apartat 1) és situar els 
estudiants de doctorat en condicions de desenvolupar projectes d’R+D+I en 
entorns empresarials. En aquest sentit, es va introduir la necessitat de realitzar 
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un mínim de 60 hores de formació en competències transversals per desen-
volupar la futura carrera professional en entorns empresarials, 30 hores co-
munes organitzades per la Generalitat de Catalunya i 30 hores addicionals a 
proveir per la universitat o l’empresa.

En aquest sentit, els doctorands i doctorandes industrials han valorat positiva-
ment la formació comuna rebuda amb una nota mitjana de 5,1 sobre 7 i la for-
mació addicional amb una nota mitjana de 4,8 sobre 7. Els aspectes de millora 
estan centrats principalment en què la formació és molt introductòria i que, 
potser, caldria aprofundir més per no esdevenir un requisit a complir i sí a apor-
tar valor.

A continuació, presentem els resultats més destacats en relació amb la inser-
ció laboral dels doctorands i doctorandes industrials i la satisfacció amb la fei-
na que estan desenvolupant:

a) Tots els participants de l’enquesta actualment estan treballant: el 50% 
continuen en l’empresa on van desenvolupar el projecte de doctorat in-
dustrial; el 35,7% treballa en una empresa diferent i el 14,3% restant tre-
balla en l’entorn acadèmic. Per tant, el 86% es manté vinculat a l’entorn 
empresarial, mentre que només el 14% continua el seu desenvolupa-
ment professional dins de l’entorn acadèmic.

b) El 57% tenen un contracte amb durada indefinida, mentre que el 43% 
tenen un contracte temporal, d’interinatge o bé per projectes (obra i 
servei).

c) El 57% té un salari brut anual entre 30.000 i 40.000 euros; el 29% entre 
18.000 i 30.000 euros i el 14% restant més de 50.000 euros.

d) El grau de satisfacció general amb la feina actual és alt, 5,8 sobre 7; es-
sent l’aspecte més valorat el contingut de la feina (6,1 sobre 7) i l’aspec-
te menys valorat la connexió entre la formació doctoral i les tasques 
desenvolupades (4 sobre 7).

Finalment, la valoració general de la seva experiència del Pla de Doctorats In-
dustrials és positiva, amb una valoració mitjana de 5,6 sobre 7.
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4. Conclusions

Fins al 2017, 50 doctorands i doctorandes han finalitzat el seu projecte de re-
cerca i de doctorat industrial amb l’obtenció del títol de doctor. En aquest sen-
tit, contribuint a les línies estratègiques del Pla de Doctorats Industrials per al 
període 2018-2020 que volen posar en valor l’impacte generat pel Pla i generar 
notorietat d’aquesta experiència a partir dels resultats obtinguts, s’ha desen-
volupat la primera avaluació de l’impacte centrada en els 17 primers projectes 
pilot que es van iniciar a finals de 2012, involucrant 12 empreses diferents, 3 
universitats públiques i una mostra poblacional total d’estudi de 51 persones 
(directors i directores de tesi, responsables d’empresa i doctorands i doctoran-
des industrials).

Els resultats d’aquesta primera avaluació permeten concloure que el Pla de 
Doctorats Industrials ha esdevingut una estratègia sòlida per a la generació i 
transferència de coneixement i de creació de ponts estables de col·laboració 
entre els entorns empresarials i acadèmics.

Aquesta primera avaluació també ha permès identificar alguns aspectes a mi-
llorar per les properes edicions, a mesura que es disposin d’una mostra major 
de graduats i graduades del Pla.

La valoració general de totes les parts implicades en el Pla és molt positiva, 
amb una puntuació mitjana de 5,8 sobre 7. Aquesta bona valoració es tradueix, 
també, en la voluntat del 75% dels directors i directores de tesi i del 63% dels 
responsables d’empresa de desenvolupar nous projectes de doctorat indus-
trial i en el manteniment de la col·laboració dels partenariats universitat-em-
presa.

Aquesta valoració general i la voluntat de continuïtat està motivada pels princi-
pals elements de valor afegit i per l’impacte que han identificat les parts impli-
cades en un projecte:

Grup de recerca (entorn acadèmic)

1. Consolida la relació amb l’entorn empresarial, creant coneixement i 
apropant-lo al mercat.

2. Incrementa el valor acadèmic dels projectes d’R+D:

– Direcció tesis doctorals.
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– Mitjana 3-4 publicacions per projecte.

– 25% projectes han protegit resultats (patents, models d’utilitat...).

3. Facilita el desenvolupament de posteriors projectes d’R+D amb l’em-
presa.

4. Incrementa l’atractiu del grup de recerca per a la captació de talent.

5. Disposa d’un ajut públic flexible per al grup de recerca.

Entorn empresarial

1. Estratègia de captació i formació de talent amb metodologia científica i 
de recerca.

2. Permet l’accés a coneixement i infraestructures acadèmiques.

3. Fomenta les col·laboracions amb entorns acadèmics.

4. Té un impacte directe en l’activitat de l’empresa.

5. El 25% dels resultats dels projectes han sigut objecte de protecció mit-
jançant patents, models d’utilitat o altres mecanismes de protecció.

6. El 38% dels projectes s’han beneficiat de bonificacions i incentius fiscals 
a l’R+D.

Doctorand o doctoranda industrial

1. Formació en un entorn dual: empresarial i acadèmic.

– En mitjana, un 54% a l’entorn empresarial i un 46% a l’entorn acadè-
mic.

2. Creació de xarxa de contactes professionals i acadèmics.

3. Desenvolupament d’una recerca propera a mercat.

4. Gaudi d’experiències internacionals: congressos, seminaris, estades...

5. Alta inserció laboral en l’entorn empresarial a la finalització de la forma-
ció doctoral, amb una retribució bruta mitjana de 35.000 euros anuals.

6. Elevat grau de satisfacció general amb la feina actual, amb una valora-
ció mitjana de 5,8 sobre 7.
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D’altra banda, però, també hi ha alguns aspectes de millora per tal d’incremen-
tar la valoració general dels agents implicats envers el Pla de Doctorats Indus-
trials:

1. El finançament públic associat al desenvolupament del projecte de doc-
torat industrial, tant per l’entorn empresarial com per l’entorn acadè-
mic.

2. La definició d’objectius comuns i compartits, de tal manera que no impli-
qui la prevalença o renúncia d’un dels dos entorns implicats en el projec-
te.

3. L’adequada distribució del temps de treball del doctorand o doctoranda 
industrial amb la finalitat de facilitar la seva integració efectiva tant al 
grup de recerca com a l’empresa. Si la integració del doctorand o docto-
randa és adequada i efectiva, podrà esdevenir un referent i un nexe 
d’unió clar entre ambdós entorns.

Finalment, aquesta primera avaluació pot esdevenir el punt de partida per fu-
tures línies de recerca adreçades a identificar el valor afegit del personal doc-
tor en els entorns empresarials (no acadèmics), les diferències en la formació 
doctoral quan es desenvolupa en el marc d’un projecte de doctorat industrial o 
bé en el marc d’altres beques de personal investigador en formació (per exem-
ple, beques predoctorals de la Generalitat de Catalunya, FI o beques del Minis-
teri d’Educació, Cultura i Esports, FPU i FPI) i, amb una població mostral d’estu-
di superior, quins són els elements de valor afegit, l’impacte i els aspectes de 
millora dels involucrats en un projecte de doctorat industrial.
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Annex I – Qüestionaris

A. Directors i directores de tesi

Bloc 1. Visió global

El primer bloc té com a finalitat identificar els elements de valor de desenvolu-
par un projecte de doctorat industrial. En aquest sentit, a continuació, li propo-
sarem un seguit d’enunciats i ens hauria d’indicar si hi està d’acord o no, en una 
escala que va de totalment en desacord (1) a totalment d’acord (5). També ens 
pot indicar alguna altra qüestió rellevant que consideri que no s’hagi contem-
plat.

1. En quin grau creu vostè que els enunciats següents es corresponen amb 
elements que caracteritzen un projecte de doctorat industrial?
(Resposta: Totalment en desacord, Parcialment en desacord, Indiferent, Parcial-
ment d’acord, Totalment d’acord, i NS/NC)

• Consolida la relació amb l’empresa.

• Facilita el desenvolupament d’altres projectes amb l’empresa.

• El finançament públic per al grup de recerca és suficient - import total 
atorgat.

• El finançament per al grup de recerca és flexible (despeses elegibles).

• La borsa de mobilitat del doctorand/a fomenta la internacionalització del 
grup de recerca.

• Permet valorar l’aplicabilitat de la recerca desenvolupada en el si del 
grup.

• Incrementa el valor acadèmic dels projectes amb l’empresa (direcció de 
tesis doctorals, publicacions, patents i llicències, entre d’altres).

• Implica renunciar a objectius acadèmics perquè són diferents als em-
presarials.

• Permet disposar en el grup de recerca de Personal Investigador en For-
mació (PIF) qualificat i vinculat amb el món empresarial.

• La total integració en el grup de recerca és difícil perquè ha de distribuir 
el seu temps a l’empresa i al grup.
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Bloc 2. Desenvolupament del projecte di

El segon bloc té com a finalitat avaluar els principals aspectes relacionats amb 
el seu projecte de doctorat industrial: seguiment, relació amb les altres perso-
nes involucrades (responsable empresarial i doctorand), distribució del temps i 
publicacions, entre d’altres.

2. El projecte s’ha desenvolupat d’acord amb la planificació prevista
(Resposta sí/no)

En el cas d’haver indicat no en la pregunta anterior, indiqueu-ne el motiu princi-
pal:
(Resposta de selecció múltiple: Abast del projecte i concreció dels objectius, Pro-
blemes sobrevinguts motivats per l’empresa, Problemes sobrevinguts motivats 
per la universitat o centre de recerca, Problemes sobrevinguts motivats pel doc-
torand/a, Manca de recursos, equipaments... i Altres)

3. En relació amb el seguiment del projecte DI entre el responsable empresa-
rial i el responsable acadèmic

3a. El projecte de doctorat industrial és fruit d’una relació prèvia entre el grup 
de recerca i l’empresa?
(Resposta sí/no)

3b. Amb quina freqüència s’han realitzat accions de seguiment (presencials o 
a distància)
(Resposta: elevada freqüència, mensualment, trimestralment, semestralment, 
anualment, sota demanda d’una de les parts implicades)

3c. Aquestes accions de seguiment han aportat valor al projecte DI (solució de 
problemes sobrevinguts, redefinició dels objectius en funció dels resultats 
obtinguts, etc.)?
(Resposta sí/no)

En el cas que la resposta anterior sigui negativa, per què?
(Resposta descriptiva llarga)

3d. Després de finalitzar el projecte, hi ha hagut una continuïtat en la col·labo-
ració entre la empresa i el responsable acadèmic, universitat o grup de recerca
(Resposta sí/no)
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En cas que la resposta anterior sigui positiva, ens pot aportar alguna dada addi-
cional o si es negativa, per què?
(Resposta descriptiva llarga)

4. En relació amb el seguiment del projecte DI entre el director/a de tesi i el 
doctorand/a (treballador/a de l’empresa)
(Resposta descriptiva breu)

4a. Amb quina freqüència s’han realitzat accions de seguiment (presencials o 
a distància) (Resposta: elevada freqüència, mensualment, trimestralment, se-
mestralment, anualment, sota demanda d’una de les parts implicades).

4b. Aquestes accions de seguiment han aportat valor al projecte DI (solució 
de problemes sobrevinguts, redefinició dels objectius en funció dels resultats 
obtinguts, etc.)?
(Resposta sí/no)

En el cas que la resposta anterior sigui negativa, per què?
(Resposta descriptiva llarga)

5. Segons la seva experiència, la distribució del temps del doctorand/a entre 
l’empresa/institució i la universitat/centre de recerca ha estat...
(Resposta: indicar en forma de percentatges la dedicació a cada entorn)

5a. Creu que la proporció de distribució del temps entre ambdós entorns ha 
estat adequada
(Resposta: La proporció ha estat l’adequada per al projecte DI, La proporció del 
temps hauria d’haver sigut major en l’empresa, La proporció del temps hauria 
d’haver sigut major en la universitat o centre de recerca, NS/NC)

6. Creu que la durada del projecte (3 anys) és suficient per assolir els objectius 
plantejats inicialment?
(Resposta sí/no)

7. En relació amb les publicacions, s’han acomplert els requisits que designa el 
programa de doctorat en el qual s’ha matriculat el doctorand/a?
(Resposta sí/no)

7b. En relació amb les publicacions, heu identificat alguna dificultat per realit-
zar-les en col·laboració amb una empresa?
(Resposta descriptiva llarga)
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8. Els resultats del projecte de doctorat industrial han estat objecte d’una pa-
tent, models d’utilitat, llicència, marques o altres mecanismes de protecció?
(Resposta sí/no)

Bloc 3. Impacte en el grup de recerca

El tercer bloc té com a finalitat analitzar quin ha estat l’impacte en el seu grup 
de recerca del desenvolupament d’un projecte de doctorat industrial.

9. El desenvolupament del projecte de doctorat industrial ha contribuït a 
avançar en l’estat de l’art? Com hi ha contribuït en el si del grup de recerca?
(Resposta descriptiva llarga)

Bloc 4. Després del projecte

El quart bloc vol conèixer la voluntat de continuar proposant projectes de doc-
torat industrial, amb la mateixa empresa o amb una de diferent.

10. Té previst (en el mitjà termini) desenvolupar un nou projecte de doctorat 
industrial?
(Resposta sí/no)

En cas afirmatiu, quin és el principal motiu o benefici de desenvolupar-ne un?
(Resposta descriptiva llarga)

En el cas que no vulgui realitzar un nou projecte de Doctorat Industrial, en po-
dria explicar el perquè?
(Resposta descriptiva llarga)

Bloc 5. valoració final

11. Des del seu punt de vista, s’han assolit els objectius definits per al projecte
(Resposta de l’1 al 5 i NS/NC)

• Per part del grup de recerca
•· Per part del doctorand/a
• Per part de l’empresa

12. Valoreu globalment l’experiència del Doctorat Industrial
(Resposta de l’1 al 7)

001-328 ponenciasEIX8.indd   128 17/07/2018   10:39:08



129

Dr. Albert Sangrà, Joan Francesc Córdoba, Jordi Alba i Laia Barandica

B. Doctorands i doctorandes industrials

Bloc 1. Visió global

El primer bloc té com a finalitat identificar els elements de valor de desenvolu-
par un projecte de doctorat industrial. En aquest sentit, a continuació, li propo-
sarem un seguit d’enunciats i ens hauria d’indicar si hi està d’acord o no, en una 
escala que va de totalment en desacord (1) a totalment d’acord (5). També ens 
pot indicar alguna altra qüestió rellevant que consideri que no s’hagi contem-
plat.

1. En quin grau creu vostè que les afirmacions següents es corresponen amb 
elements de valor d’un projecte de doctorat industrial?
(Valoració: totalment en desacord, parcialment en desacord, indiferent, parcial-
ment d’acord, totalment d’acord i NS/NC)

• La formació en un entorn dual: empresarial-acadèmic

• Crear xarxa de contactes empresarials i acadèmics

• La Retribució econòmica (sou com a treballador/a)

• La formació addicional en competències transversals

• Afavoreix la internacionalització i accions de mobilitat gràcies a la dota-
ció econòmica

• Es desenvolupa una recerca més propera al mercat

• Facilita l’assoliment tant dels objectius empresarials com dels acadèmics

• Contribueix a integrar el futur personal doctor en l’empresa

Bloc 2.Desenvolupament del Projecte Di

El segon bloc té com a finalitat avaluar els principals aspectes relacionats 
amb el seu projecte de doctorat industrial: seguiment, relació amb les altres 
persones involucrades (responsable empresarial i acadèmic), distribució del 
temps, publicacions, mobilitat, formació en competències transversal, entre 
d’altres.

2. El projecte s’ha desenvolupat d’acord amb la planificació prevista.
(Resposta sí/no)
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En el cas d’haver indicat no en la pregunta anterior, indiqueu-ne el motiu principal
(Respostes: Abast del projecte i concreció dels objectius, Problemes sobrevinguts 
per l’empresa, Problemes sobrevinguts per la universitat o grup de recerca, Man-
ca de recursos, equipaments... i altres)

3. Valoreu la relació professional i el seguiment que ha dut a terme el vostre 
director o directora de tesi
(Resposta de l’1 al 7)

4. Valoreu la relació professional i el seguiment que ha dut a terme el vostre 
responsable d’empresa
(Resposta de l’1 al 7)

5. Ja formava part de la plantilla de l’empresa abans de començar el projecte 
de Doctorat Industrial?
(Resposta sí/no)

En el cas de resposta afirmativa, el projecte de doctorat industrial estava rela-
cionat amb les tasques que feia anteriorment?
(Resposta sí/no)

6a. En el marc del projecte DI, s’han realitzat un nombre total de publicacions
(Resposta descriptiva breu)

6b. On s’han realitzat aquestes publicacions
(Resposta: revistes indexades, revistes no indexades, Ponències a congressos, se-
minaris, conferències... i Informes d’ús intern de l’empresa)

7. Durant el desenvolupament del projecte de doctorat industrial, ha realitzat 
accions de mobilitat?
(Resposta: Sí, participació en congressos, seminaris, conferències..., Sí, en altres 
entorns acadèmics (universitats, centres de recerca...), Sí, en altres seus/oficines 
de l’empresa; i No)

En el cas d’haver fet una estada en un altre entorn acadèmic o seu de l’em-
presa, indiqueu-ne la durada
(Resposta: <1 mes, 1-3 mesos, 3-6 mesos, >6 mesos)

Ens pot indicar, si us plau, on ha realitzat l’estada (o estades)?
(Resposta descriptiva breu)
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8. Segons la vostra experiència, quina ha estat la distribució del temps entre 
l’entorn empresarial i l’entorn acadèmic?
(Resposta: indicar els percentatges de dedicació a cada entorn)

8a. En el cas que la resposta anterior no hagi sigut 50%-50% (o equilibrada), 
quin ha sigut el motiu?
(Resposta: Per ubicació de les infraestructures i materials, Per qüestions contrac-
tuals, Per decisió empresarial, Per decisió del grup de recerca, i NS/NC)

9. Creu que la durada del projecte (3 anys) és suficient per assolir els objectius 
plantejats inicialment?
(Resposta sí/no)

10. La dedicació al desenvolupament de la tesi doctoral ha estat:
(Resposta: < 50% de la dedicació total setmanal, 50-75%, 75-85%, i >85%)

En el cas que no sigui de més del 85%, a què ha dedicat el percentatge del 
temps?
(Resposta: Feines de l’empresa no relacionades amb la recerca, Feines de la uni-
versitat no relaciones amb la recerca i Altres)

11. Quin és el seu grau de satisfacció en relació amb les 30 hores de formació 
comuna del Pla de Doctorats Industrials?
(Resposta de l’1 al 7)

En el cas que la valoració sigui inferior a 4, indiqui’n els motius
(Resposta descriptiva breu)

12. Quin és el seu grau de satisfacció en relació amb les 30 hores addicionals 
de formació del Pla de Doctorats Industrials?
(Resposta de l’1 al 7)

En el cas que la valoració sigui inferior a 4, indiqui’n els motius
(Resposta descriptiva breu)

Bloc 3. Inserció laboral i satisfacció amb la feina

El tercer bloc vol analitzar, d’una banda, la inserció laboral després de la finalit-
zació del projecte de doctorat industrial i, d’altra banda, la satisfacció amb la 
feina desenvolupada.
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13. Situació laboral actual
(Resposta: Ja era treballador a l’empresa/institució abans del projecte DI i hi con-
tinua., Continua com a treballador a l’empresa on ha desenvolupat el projecte DI, 
Treballador en una altra empresa/institució, Investigador a l’entorn acadèmic 
(universitat, centre de recerca), En cerca activa de feina (en entorns empresari-
als, acadèmics, a Catalunya, internacional...), No he finalitzat el projecte de docto-
rat industrial/tesi doctoral (responeu a la pregunta següent, si us plau) i Altres

En el cas que no hagi finalitzat el projecte de doctorat industrial/tesi doctoral, 
indiqui una data prevista de finalització i si disposa d’alguna informació addici-
onal sobre la seva destinació professional.
(Resposta descriptiva llarga)

En el cas que no continuï en la mateixa empresa i estigui treballant en una altra 
empresa o institució, indiqueu-ne la nova.
(Resposta descriptiva llarga)

14. Quines són les vostres responsabilitats actuals?
(Resposta descriptiva llarga)

14a. Considereu que esteu desenvolupant tasques relacionades amb el vostre 
nivell educatiu (doctor)?
(Resposta sí/no)

15. Quin tipus de contracte teniu?
(Resposta: Fix/indefinit, Temporal, Autònom o Altres)

16. Quina és la vostra dedicació?
(Resposta: Temps complet, Temps parcial o altres)

17. Quina és la vostra retribució bruta anual?
(Resposta: Menys de 9.000 €, Entre 9.000 i 12.000 €, Entre 12.001 i 18.000 €, Entre 
18.001 i 24.000 €, Entre 24.001 i 30.000 €, Entre 30.001 i 40.000 €, Entre 40.001 i 
50.000 €, i Més de 50.000 €)

18. Quina és la vostra satisfacció amb la feina actual?
(Resposta de l’1 al 5)

• Contingut de la feina

• Perspectiva de desenvolupament professional
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• Retribució

• Connexió entre la formació doctoral i les tasques desenvolupades

• General

Bloc 4. Comunitat doctorats industrials

El quart bloc vol identificar el potencial interès dels participants del Pla en la 
creació d’una Xarxa Alumni.

19. Participaria en una xarxa Alumni dels Doctorats Industrials?
(Resposta sí/no)

En cas afirmatiu, quins serveis esperaria en aquesta xarxa Alumni?
(Resposta en caselles de selecció: Borsa de treball, Publicació d’esdeveniments 
d’R+D+I, Projectes de recerca/estades postdoctorals, Xarxa de contactes amb la 
comunitat Alumni, i Altres)

Bloc 5. Valoració final

20. Des del seu punt de vista, s’han assolit els objectius definits per al projecte
(Resposta de l’1 al 7, sent 1 totalment desacord i 7 totalment d’acord)

• Per part del grup de recerca

• Per part de l’empresa

• Per part del doctorand/a

21. Valoreu globalment l’experiència del doctorat Industrial
(Resposta de l’1 al 7)

C. Responsables d’empresa

Bloc 1. Visió global

El primer bloc té com a finalitat identificar els elements de valor de desenvolupar 
un projecte de doctorat industrial. En aquest sentit, a continuació, li proposarem 
un seguit d’enunciats i ens hauria d’indicar si hi està d’acord o no, en una escala 
que va de totalment en desacord (1) a totalment d’acord (5). També ens pot indi-
car alguna altra qüestió rellevant que consideri que no s’hagi contemplat.
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1. En quin grau creu vostè que les afirmacions següents es corresponen amb 
elements de valor d’un projecte de doctorat industrial?

• Té un impacte directe en l’activitat principal de l’empresa

• Incrementa la capacitat d’atreure finançament per a l’R+D

• Permet crear o consolidar un departament específic d’R+D

• Fomenta les col·laboracions amb universitats/centres de recerca

• Obre nous mercats a l’empresa (béns o serveis)

• Afavoreix la internacionalització de l’empresa

• Permet l’accés a coneixement i infraestructures acadèmiques

• El finançament per a l’empresa és suficient (import total atorgat)

• El finançament per a l’empresa és flexible (despeses elegibles)

• Implica renunciar a objectius empresarials (a curt termini) perquè són di-
ferents als acadèmics

• La total integració en l’empresa és difícil perquè ha de distribuir el seu 
temps entre l’empresa i el grup

Bloc 2. Desenvolupament del Projecte Di

El segon bloc té com a finalitat avaluar els principals aspectes relacionats amb 
el seu projecte de doctorat industrial: seguiment, relació amb les altres perso-
nes involucrades (responsable acadèmic i doctorand), distribució del temps i 
publicacions, entre d’altres.

2. El projecte s’ha desenvolupat d’acord amb la planificació prevista
(Resposta sí/no)

En el cas d’haver indicat no en la pregunta anterior, indiqueu-ne el motiu prin-
cipal
(Resposta: Abast del projecte i concreció dels objectius, Problemes sobrevinguts 
motivats per l’empresa, Problemes sobrevinguts motivats per la universitat o 
centre de recerca, Problemes sobrevinguts motivats pel doctorand/a, Manca de 
recursos, equipaments... Altres)

3. En relació amb el seguiment del projecte DI entre el responsable empresa-
rial i el responsable acadèmic
(Resposta descriptiva llarga)
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3a. El projecte de doctorat industrial és fruit d’una relació prèvia entre el grup 
de recerca i l’empresa?
(Resposta sí/no)

3b. Amb quina freqüència s’han realitzat accions de seguiment (presencials o 
a distància)
(Resposta: elevada freqüència, mensualment, trimestralment, semestralment, 
anualment, sota demanda d’una de les parts implicades).

3c. Aquestes accions de seguiment han aportat valor al projecte DI (solució de 
problemes sobrevinguts, redefinició dels objectius en funció dels resultats 
obtinguts, etc.)?
(Resposta sí/no)

En cas que la resposta anterior sigui negativa, per què?
(Resposta descriptiva llarga)

3d. Després de finalitzar el projecte, hi ha hagut una continuïtat en la col·la-
boració entre l’empresa i el responsable acadèmic, universitat o grup de re-
cerca?
(Resposta sí/no)

En cas que la resposta anterior sigui positiva, ens pot aportar alguna informa-
ció addicional o si és negativa, per què?
(Resposta descriptiva llarga)

4. En relació amb el seguiment del projecte DI entre el responsable empresa-
rial i el treballador/a (doctorand/a)
(Resposta descriptiva llarga)

4a. El doctorand/a ja formava part de la plantilla de l’empresa abans de co-
mençar el projecte de recerca?
(Resposta sí/no)

4b. Amb quina freqüència s’han realitzat accions de seguiment (presencials o 
a distància)
(Resposta: elevada freqüència, mensualment, trimestralment, semestralment, 
anualment, sota demanda d’una de les parts implicades).
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4c. Aquestes accions de seguiment han aportat valor al projecte DI (solució 
de problemes sobrevinguts, redefinició dels objectius en funció dels resultats 
obtinguts, etc.)?
(Resposta sí/no)

En cas que la resposta anterior sigui negativa, per què?
(resposta descriptiva llarga)

4d. El doctorand/a després de finalitzar el projecte de recerca continua dins la 
plantilla de l’empresa?
(Resposta sí/no)

En el cas que la resposta anterior sigui negativa, ens pot indicar el motiu?
(Resposta descriptiva llarga)

5. Segons la seva experiència, la distribució del temps del doctorand/a entre 
l’empresa/institució i la universitat/centre de recerca ha estat...
(Resposta: indicar en forma de percentatges la dedicació a cada entorn)

Creu que la proporció de distribució del temps entre ambdós entorns ha estat 
adequada?
(Resposta: La proporció ha estat l’adequada per al projecte DI, La proporció del 
temps hauria d’haver sigut major en l’empresa, La proporció del temps hauria 
d’haver sigut major en la universitat o centre de recerca, NS/NC)

6. Creu que la durada del projecte (3 anys) és suficient per assolir els objectius 
plantejats inicialment?
(Resposta sí/no)

Bloc 3. impacte a l’entorn empresarial

El tercer bloc té com a finalitat analitzar quin ha estat l’impacte en la seva 
empresa o institució del desenvolupament d’un projecte de doctorat indus-
trial.

7. El doctorand/a ha estat o serà el primer treballador amb estudis de docto-
rat a l’empresa/institució?
(Resposta sí/no)
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En el cas d’haver respost no en la pregunta anterior, ens pot indicar el percen-
tatge aproximat de personal doctor a l’empresa/institució?
(Resposta descriptiva breu)

8. Els resultats de la recerca s’han pogut aplicar en la dinàmica empresarial?
(Resposta sí/no)

En cas de resposta afirmativa, ens pot aportar algun exemple?
(Resposta descriptiva llarga)

En cas de resposta negativa, ens pot indicar quina és la dificultat de la seva im-
plementació?
(Resposta descriptiva llarga)

9. Els resultats del projecte de doctorat industrial han estat objecte d’una pa-
tent, models d’utilitat, llicència, marques o altres mecanismes de protecció?
(Resposta sí/no)

10. Durant el desenvolupament del projecte de doctorat industrial s’han apli-
cat incentius fiscals a l’R+D+I (bonificacions a les quotes de la Seguretat Social 
o deduccions a l’impost de societats)?
(Resposta: Sí, No, NS/NC)

Bloc 4. Després del projecte

El quart bloc vol conèixer la voluntat de continuar proposant projectes de doc-
torat industrial, amb la mateixa universitat o centre de recerca o amb un de di-
ferent.

11. Té previst (en el mitjà termini) desenvolupar un nou projecte de doctorat 
industrial?
(Resposta sí/no)

En cas afirmatiu, quin és el principal motiu o benefici de desenvolupar-ne un?
(Resposta descriptiva llarga)

En el cas que no vulgui realitzar un nou projecte de Doctorat Industrial, en po-
dria explicar el perquè?
(Resposta descriptiva llarga)
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Bloc 5. Valoració final

12. Des del seu punt de vista, s’han assolit els objectius definits per al pro-
jecte
(Resposta de l’1 al 5 o NS/NC)

• Per part del grup de recerca

• Per part de l’empresa

• Per part del doctorand/a

13. Valoreu globalment l’experiència del Doctorat Industrial
(Resposta de l’1 al 7)

Annex 2 – Actes dels focus group

A. Directors i directores de tesi

Data: Barcelona, 22 de novembre de 2016. 9:00-11:00

Principals conclusions de la sessió:

• Per tal de poder contribuir a assolir els objectius definits pel Pla i que tin-
gui un impacte real a Catalunya, és necessari que es mantingui l’actuació 
de manera sostinguda en el temps (encara que sigui amb menys pressu-
post), però que en cap cas sigui una actuació puntual. Fins i tot, s’hauria 
de mantenir amb el mateix nom.

• Un primer aspecte clau i diferencial és que l’empresa ha de ser el motor 
del projecte (és qui té l’interès estratègic de desenvolupar-ho), mentre 
que la direcció acadèmica ha de liderar i guiar aquest projecte cap a la 
meta desitjada.

• Un segon aspecte clau és que hi ha d’haver una relació estreta entre el 
responsable del projecte a l’empresa i el director/a de tesi, hi ha d’haver 
proactivitat, una comunicació fluida i una bona planificació que permeti 
fer el seguiment del projecte. Aquest binomi que exerceix la supervisió i 
la direcció del projecte, tant des del vessant empresarial com acadèmic, 
és clau per desenvolupar el projecte amb garanties d’èxit.
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– Cada projecte és diferent i el balanç que hi ha d’haver entre universitat 
i empresa és responsabilitat d’aquest binomi Director tesi – responsa-
ble empresa.

– Cal definir clarament els objectius que es volen assolir amb el projecte.

• El tercer aspecte clau és que ha de ser un projecte en què totes les parts 
hi guanyin, és a dir, que sigui d’interès per a l’empresa i per al grup de 
recerca, perquè hi haurà moltes hores de dedicació per als implicats.

• El quart aspecte clau és la selecció del candidat, l’empresa i la universitat 
han de ser curoses a l’hora de seleccionar la persona que desenvoluparà 
el projecte i que obtindrà el títol de doctor.

– No hi ha consens sobre si predominen els beneficis o els inconvenients 
quan el candidat ja estava treballant a l’empresa.

– D’una banda, s’ha identificat que és positiu perquè ja coneix els proce-
diments i la cultura de l’empresa, per tant, no hi ha costos addicionals 
d’integració i formació. Així mateix, en funció de la cultura de l’em-
presa, no necessàriament té una incidència negativa en la seva forma-
ció investigadora (ex.: publicació, patents, dedicació equitativa univer-
sitat-empresa...).

– D’altra banda, també s’ha identificat en alguns casos que ja estaven 
contractats prèviament a l’inici del DI, que fan tasques complementà-
ries que no tenen una rellevància científica per al seu projecte i, fins i 
tot, que no passen temps a la universitat.

• Pel que fa a les publicacions:

– Les empreses han de veure les publicacions com una oportunitat de 
donar visibilitat a l’organització, especialment internacional. Tenen 
una finalitat de “màrqueting”.

– Les publicacions, des de l’àmbit purament acadèmic, s’han de posar 
en rellevància al sector on s’està desenvolupant la recerca. Un exem-
ple concret és que hi ha publicacions que es fan en revistes que no són 
d’alt impacte o que estan indexades dins del Q1, però que en l’àrea de 
coneixement o sector econòmic sí que ho són. Per tant, tenen un alt 
valor en aquest context.

– Finalment, s’ha de definir una estratègia de publicació: quins articles 
se signaran des de l’empresa i quins des de la universitat.
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• En relació amb la selecció dels projectes a finançar i la qualitat dels pro-
jectes, s’ha instat a valorar especialment quin és el punt de partida de 
l’entorn en què es desenvoluparà el projecte (publicacions, patents rela-
cionades, etc.), els resultats previs al doctorat industrial i valorar tant els 
resultats tangibles com intangibles esperats.

• Altres aspectes positius que s’han tractat:

– Els resultats obtinguts són d’un nivell científic similar als resultats ob-
tinguts en les tesis tradicionals.

– Hi ha repetició per part de l’empresa així com per part del Grup de Re-
cerca.

– S’està incorporant el mètode científic en els entorns empresarials.

• Alguns aspectes de millora o punts febles identificats:

– 3 anys és un temps just per desenvolupar el projecte i la tesi doctoral, 
tenint en compte les dinàmiques empresarials.

– La incidència en la recerca quan el doctorand/a fa tasques comple-
mentàries que no tenen cap rellevància per al projecte.

– Dificultats d’integració del doctorand/a en l’equip del projecte.

– Incrementar el finançament a totes les parts implicades.

– Recuperar els programes de doctorat industrial “PRODI” com a fines-
treta única i garantia de qualitat.

– Incorporar a la formació en competències transversals aspectes relaci-
onats amb open innovation.

B. Doctorands i doctorandes industrials

Data: Barcelona, 23 de novembre de 2016. 9:00-11:00

Principals conclusions de la sessió:

• La distribució del temps entre la universitat i l’empresa depèn clarament 
del projecte i de les instal·lacions necessàries en cada moment. En con-
cret, pels casos presents:

– Jordi Bautista: 85% empresa – 15% universitat (cal tenir en compte la 
distància que hi havia entre la universitat (Tarragona) i l’Empresa (Cor-
nellà de Llobregat)
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– Jordi Barcons: 50% empresa – 50% universitat/centre de recerca. En el 
seu projecte, té molta importància el temps disponible de càlcul com-
putacional.

– Julio A. Carrero: 30% empresa – 70% universitat, ja que les instal·lacions 
necessàries per desenvolupar el projecte estan a la universitat.

• La definició de l’abast del projecte i dels resultats esperats és important 
per a poder desenvolupar correctament el projecte de recerca, sempre 
tenint en compte el tarannà i els interessos de l’empresa i de la universi-
tat.

– En el cas del projecte de METEOCAT, inicialment el projecte es va defi-
nir amb un abast molt ambiciós, però no factible tenint en compte els 
recursos disponibles.

– En el cas del projecte de GCR, la planificació inicial del projecte va per-
metre redefinir un projecte molt més ambiciós del que inicialment es-
tava concebut.

– En el cas del projecte d’ATEKNEA, aquest s’emmarcava en un projecte 
finançat per la Comissió Europea dins de l’FP7 i, per tant, tenia una pla-
nificació establerta de lliurables.

• Pel que fa a les publicacions:

– En el cas del projecte d’ATEKNEA, atès que estava emmarcat en un 
projecte FP7 i tenia un workpackage concret de disseminació, calia fer-
ho d’acord amb els procediments establerts i era necessari el vistiplau 
del consorci. Per fer front a aquesta dificultat, es va proposar fer publi-
cacions en el marc d’un altre projecte relacionat, on no era necessari el 
vistiplau del consorci. Les publicacions principalment van ser en con-
gressos.

– Un cas radicalment diferent a l’anterior és el de GCR, que té una cultu-
ra més oberta quant a publicar els resultats, amb la condició que prèvi-
ament hi hagi hagut una revisió.

• Quant a les accions de mobilitat:

– Principalment s’han centrat en l’assistència a congressos o a accions 
formatives en matèries transversals, principalment per decisió pròpia 
del doctorand o bé per falta d’oportunitats de col·laboració amb un 
altre centre.
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– No obstant, en Jordi Bautista, gràcies a la borsa de mobilitat del DI, va 
poder fer una estada el 2n any de desenvolupament de la tesi doctoral 
a l’École Politechnique Fédérales de Lausanne (EPFL). El Grup de Re-
cerca no tenia relació prèvia, però el doctorand sí, per tant, gràcies a 
això va haver-hi l’oportunitat que l’EPFL i la URV col·laboressin i esta-
blissin un primer contacte.

• En relació amb l’impacte del projecte de DI:

– El projecte de GCR sí que té un impacte directe en l’empresa ja que 
s’incorporarà la metodologia a la seva activitat ordinària.

– El projecte de METEOCAT també s’espera que tingui una aplicabilitat, 
però on serà realment rellevant és al centre de recerca BSC, que per-
met aplicar l’eina desenvolupada a altres situacions.

– En el cas d’ATEKNEA, l’impacte és incert pel marc en el qual s’ha de-
senvolupat.

• Els motius principals per fer un doctorat industrial són:

– L’interès en projectes d’R+D amb una component clarament aplicada i 
tangible.

– El finançament clarament diferenciat i finalista per a cadascuna de les 
parts.

– La Retribució econòmica per als doctorands, que és superior a les be-
ques predoctorals tradicionals.

• La Formació transversal és interessant, perquè és necessària en l’entorn 
que desenvolupen la recerca i perquè permet incrementar el coneixe-
ment d’àmbits relacionats amb l’R+D i per “posar nom a metodologies i 
pràctiques” que habitualment es fan.

• La Xarxa Alumni:

– Ha d’esdevenir un punt de networking entre tots els doctorands i doc-
torandes industrials, no només amb actes presencials (com l’Acte DI), 
sinó també no presencial, on poder buscar i identificar vies de col·la-
boració.

– També ha de ser un espai on oferir llocs de feina de qualitat, adients al 
nivell formatiu.
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– Finalment, també hauria de donar informació sobre oportunitats de 
finançament per etapes postdoctorals, per finançar projectes d’R+D 
en entorns empresarials, etc.

• Una reflexió final, des del DI, s’hauria de contribuir a fer que el teixit em-
presarial de Catalunya acompanyés la inversió realitzada en la formació 
doctoral (dins del marc DI). És a dir, que s’hauria d’estendre l’acció a eta-
pes postdoctorals, ja sigui amb noves oportunitats o bé fent que les em-
preses valorin el títol de doctor i les seves capacitats.

C. Responsables d’empresa

Data: Barcelona, 30 de novembre de 2016. 9:00-11:00

Principals conclusions de la sessió:

• En termes generals, la valoració del desenvolupament dels projectes de 
doctorat industrial és positiva i els resultats que s’han obtingut són apli-
cables i d’utilitat per a l’empresa, ja sigui per incorporar una nova meto-
dologia, per capacitar i consolidar un nou departament/àrea a l’empresa 
com per disposar d’una primera versió d’un software.

• És un programa que recomanarien a altres empreses, encara que en la 
seva pròpia organització veuen poques possibilitats de repetir a curt ter-
mini.

• El Pla de Doctorats Industrials és una bona estratègia per a l’empresa de 
captació i incorporació de talent.

• Pel que fa a la relació prèvia entre el grup de recerca i l’empresa, s’han 
identificat dos situacions clarament diferenciades:

– La primera, en la qual no hi havia experiència prèvia de col·laboració

– La segona, en la qual sí hi havia experiència prèvia de col·laboració o 
relació, ja sigui perquè l’empresa és una spin-off d’un centre de recer-
ca o bé perquè l’actual director de la tesi havia sigut treballador (amb 
certa responsabilitat) de l’empresa.

• En relació amb la durada del projecte de recerca i dels estudis de docto-
rat, cal tenir en compte la naturalesa, l’abast, la relació prèvia entre la 
Universitat i el Grup de Recerca, els recursos disponibles, entre d’altres, 3 
anys de durada (d’acord amb el marc vigent dels estudis de doctorat) 
pot ser un temps just per completar i assolir els objectius que s’establei-
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xin. Una proposta seria disposar d’un termini flexible (entre 2 i 4 anys, 
per exemple) per al desenvolupament del projecte.

• Un aspecte clau que garanteix l’èxit del projecte és una bona alineació 
de la doble direcció i una clara definició dels objectius a assolir que satis-
facin les necessitats de l’empresa i de la universitat. Aquesta direcció ha 
d’estar coordinada i és imprescindible que hi hagi una interacció contí-
nua, així com una comunicació fluida.

• Els aspectes de millora que s’han identificat són els següents:

– La importància de les publicacions en l’entorn acadèmic. D’una ban-
da, és necessari que el doctorand/a industrial faci publicacions, però 
no necessàriament ha de ser en revistes indexades d’alt nivell científic 
(Q1). Des de la universitat s’ha de trobar mecanismes per flexibilitzar 
aquest requeriment, ja que la recerca que es realitza pot ser de molta 
utilitat i rellevància per a l’empresa, però pot no ser suficient per publi-
car-se en aquelles revistes d’excel·lència del sector.

– L’impacte del projecte de recerca per a les parts i la valoració d’aquest 
impacte. El projecte DI no només ha de tenir un impacte acadèmic (en 
format de publicacions, aportacions a congressos, etc.), sinó que tam-
bé ha de tenir un clar impacte en l’empresa i en la societat. Per tant, 
s’han de redefinir els esquemes d’incentius i de valoració d’aquest im-
pacte per a què tots els vessants siguin interessants.
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Abstract

Com Estònia -un país relativament petit i amb escassos recursos- ha assolit un èxit 
sense precedents mundials en l’àmbit de la innovació? La resposta a aquesta pre-
gunta, que no és simple, és l’objectiu principal d’aquesta contribució acadèmica.
Molts són els elements i les actuacions, tant interns com externs, que, combinats, 
han permès uns processos econòmics més eficients i equitatius. Malgrat que l’ocu-
pació soviètica no donava molts motius per a l’esperança, actualment Estònia es re-
fereix orgullosament a si mateixa com a Innovation Hub.
Per tal de desenvolupar tot el potencial dels ecosistemes d’innovació i start-up, 
nombrosos estudis internacionals identifiquen la combinació de les iniciatives del 
govern així com el suport del sector privat com a elements clau del procés. En el cas 
estonià, un país petit i relativament nou (Independència, 1991), iniciatives públiques 
com l’e-government, els processos de digitalització de les agències públiques, 
l’e-Residency, la identitat digital, i les possibilitats de constituir companyies on-line 
amb seguretat, han estat molt ben rebudes per la comunitat start-up.
El sector privat, per la seva banda, també ha estat molt actiu. Programes d’accelera-
ció, espais de co-working, i una creixent comunitat inversora són potents introduc-
tors de know-how i capital a l’ecosistema. Les start-ups estonianes han mirat des del 
primer moment al mercat global. Així, una intensa internacionalització ha permès 
l’èxit de l’enorme repte col·lectiu plantejat.
Cal considerar també, elements culturals endògens com l’obertura a l’exterior i una 
influència d’idees transnacionals, afavorida per les ganes de sortir de models pas-
sats de control soviètics, i la referència d’un veí també d’èxit en innovació com és 
Finlàndia. La political self-awareness dels estonians permet provar noves coses i 
prendre riscos sense el cost o les penalitzacions europees habituals. També cal tenir 
en consideració les especificitats lingüístiques i culturals del país.
L’anàlisi detallat dels motius cabdals de l’èxit de la cultura nacional d’innovació d’Es-
tònia i la seva òptima combinació poden servir com a models a seguir per a d’altres 
països amb característiques socioculturals, polítiques i econòmiques comparables.

Paraules clau: Ambició; Col·laboració; Especialització intel·ligent; Innovació enfo-
cada; Internacionalització; Intraprenedoria; Transversalitat

Una cultura nacional d’innovació, el cas d’Estònia
Dr. Marc Guerrero i Tarragó
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Ponència

La República d’Estònia és un país relativament petit format per una regió con-
tinental i un conjunt de 2.222 illes i illots dins del marc Bàltic. El seu territori co-
breix un total de 45.228 km, amb una població aproximada d’1,3 milions d’habi-
tants que la fan un dels països menys poblats del conjunt de la Unió Europea 
(28 hab./km2). Estònia és un país amb escassos recursos que ha assolit un èxit 
sense precedents mundials en l’àmbit de la innovació. Molts són els elements i 
les actuacions, tant interns com externs, que, combinats, han permès uns pro-
cessos econòmics i socials més eficients i equitatius. Malgrat que l’ocupació 
soviètica, amb la conseqüent col·lectivització forçada i milers de deportats i 
emigrants, no donava molts motius per a l’esperança, actualment Estònia es 
refereix orgullosament a si mateixa com a Innovation Hub.

Ens trobem davant d’una economia petita en el si de la Unió Europea (el seu 
ingrés a la UE fou l’any 2004 i l’adopció de l’euro l’1 de gener de 2011) que, des 
de 2009, ha patit diverses contraccions econòmiques degut a la crisi financera 
global. Tot i amb això, en els darrers anys l’economia d’Estònia té un dels ma-
jors creixements de la Unió Europea. Segons l’Organització per a la Cooperació 
i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) la seva previsió de creixement econò-
mic per l’any 2019 és del 3% (OCDE Economic Outlook, Vol. 2017). Estònia segueix 
sent, avui en dia, com descriu el Fons Monetari Internacional “destacada entre 
les economies de transició”, un país amb un creixement fort i estable, amb pa-
gaments internacionals, estabilitat monetària i transparència econòmica.

El model e-Estonia és central per a comprendre l’Estònia moderna. A comença-
ments dels anys vuitanta, l’Estònia soviètica va començar a ser l’epicentre del 
progrés tecnològic i desenvolupament de software a la URSS, així com capda-
vantera en les polítiques educatives de la regió. Amb el col·lapse soviètic a inicis 
dels noranta, Estònia es va moure molt ràpidament per agafar avantatge de la 
seva proesa tecnològica. Joves líders polítics es van tornar referents intel·lectu-
als i socials a l’Europa central i de l’est. Dos dels líders més destacats de la inno-
vació a Estònia, Toomas Hendrik Ilves, qui fou primer ministre amb 31 anys, i 
Taavi Roivas, primer ministre amb 34 anys, foren, al mateix temps, dues de les 
més destacades figures polítiques del país. Aquest és un fet molt rellevant per 
a comprendre l’abast de l’emprenedoria política del país. Des de la seva inde-
pendència Estònia ha estat l’avantguarda en innovació, encoratjada en gran 
part pel que ha estat una estratègia política: els líders estonians van decidir 
que aquest seria un país conegut per fer coses noves. Així, el país ha creat des 
d’aleshores una cultura nacional centrada en la innovació on és destacable com 
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a marca el model e-Estonia. En definitiva, es va implementar una potent empre-
nedoria política. Estònia s’anomena a ella mateixa com a innovation hub.

Entre aquestes primerenques innovacions polítiques una de les més impac-
tants fou l’adopció de l’impost pla flat tax l’any 1994, sent el primer país d’Eu-
ropa en rebutjar el tradicional sistema impositiu. El nou impost pla fou un avís a 
la resta de països que Estònia seguiria el seu propi camí en els reptes econò-
mics i socials. En els anys següents fou el primer país en emprar la votació elec-
trònica a distància, incloent el vot des de la llar en ordinadors personals via in-
ternet l’any 2005 i incloent exitosament codis per missatge de text SMS per 
permetre votar l’any 2011. Estònia ha estat, i és actualment, líder de l’e-govern-
ment. La premissa del govern rau en què les tasques del govern poden fer-se 
més eficientment, més sosteniblement, i més democràticament si es fan on-
line. El model és possible gràcies a l’especificitat de la seva tarja d’identitat 
electrònica (e-ID card), que connecta els estonians en una base de dades nacio-
nal, fent possible des de pagar impostos fins a votar en un entorn on-line.

Dades macroeconòmiques

Quines són les dades macroeconòmiques més destacades del país? La següent 
taula ens mostra els canvis i les previsions dels principals indicadors econòmics 
estonians.

Taula 1. Canvis i previsions de diversos indicadors macroeconòmics (%)

2016 2017* 2018* 2019* 2020* 2021*

Creixement real PIB 1,6 2,4 3,1 2,8 2,7 2,7

Índex preu consum 0,1 3,3 2,7 2,5 2,5 2,0

Creixement ocupació 0,6 0,5 0,2 0,1 0,0 0,1

Creixement real salari 7,2 2,5 2,3 2,9 3,0 3,0

Font: Ministeri de Finances i Oficina del Govern (primavera 2017).

A nivell governamental s’han publicat nombrosos plans d’actuació fonamen-
tats en l’anàlisi estratègic previ, a nivell sectorial i del conjunt del país, que tots 
junts de manera coordinada, i connectats amb l’estratègia d’innovació a nivell 
de la UE (Horitzó 2020), ens marquen els grans objectius d’Estònia, i són junta-
ment amb la iniciativa privada i la cultura nacional d’innovació les claus per a 
entendre el seu actual èxit econòmic.
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Plans i programes estratègics governamentals

Un dels elements més destacats en el cas d’Estònia és la voluntat de coordina-
ció i enllaç de tots els diversos plans i programes estratègics, alineats amb 
l’estratègia Europa 2020, basada en cinc objectius principals:

1) Ocupació del 75% de la població entre 20-64 anys.
2) Inversió en Recerca i Desenvolupament del 3% del Producte Interior Brut 

(PIB).
3) Les emissions de gas amb efectes hivernacle han de ser reduïdes en un 

20% comparat amb el 1990; la proporció de fons d’energia renovable en 
el consum final d’energia ha de ser del 20%, i la eficiència energètica ha 
de créixer un 20%.

4) El percentatge de joves que abandonen l’escola i joves amb nivells bai-
xos d’educació ha d’estar per sota del 10% i almenys un 40% de les noves 
generacions han de completar l’educació terciària.

5) El nombre de persones vivint amb risc de pobresa, amb privacions mate-
rials severes o sense llar ha de ser reduït en 20 milions.

Entre els nombrosos documents estratègics, amb visió 2020 o posterior, elabo-
rats per les autoritats estonianes, cal esmentar els següents pel que fa al seu 
impacte sobre l’objecte d’anàlisi d’aquesta ponència:

1) National Reform Programme “Estonia 2020”
2) Estonian Research and Development and Innovation Strategy 2014-

2020 “Knowledge-based Estonia”
3) Estonian Entrepreneurship Growth Strategy 2014-2020
4) Competitiveness Strategy “Estonia 2020” 2016-2020
5) Information Society Developement Plan 2014-2020
6) Estonia Lifelong Learning Strategy 2014-2020
7) Estonia Tax and Custom Board
8) National Defense Strategy Estonia
9) Development Plan “Integrating Estonia 2020”
10) Estonian Rural Development Plan (ERDP) 2014-2020
11) The Estonian Environmental Strategy 2030
12) Estonia’s Regional Development Strategy 2014-2020
13) Estonian Tourism Development Plan 2014-2020
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Anàlisi específic de 4 plans i programes estratègics:

1) National Reform Programme “Estonia 2020”:

El programa nacional de reforma fou aprovat pel govern l’any 2011, i descriu els 
objectius, i les actuacions requerides, per millorar la competitivitat en el perío-
de 2015-2020. Els dos objectius centrals del programa són l’increment de la 
productivitat i de l’ocupació a Estònia. El focus principal d’actuació en els pro-
pers anys és l’educació i l’ocupació, amb un especial èmfasi per la integració 
dels joves, els aturats de llarga durada, i el desenvolupament de les seves habi-
litats (skills), així com les mesures per a promoure la productivitat i les millores 
en l’entorn empresarial.

El govern actualitza anualment el programa, a finals del mes d’abril, d’acord 
amb el seu pla d’actuacions, l’estratègia pressupostària i el seu programa d’es-
tabilitat.

Taula 2. Escenari positiu per a la implementació de l’estratègia “Estònia 
2020” comparat amb els nivells base de l’any 2011

% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Creixement real 
PIB

4,0 4,0 3,7 3,7 3,6 3,5 3,5 3,6 3,7 3,8

Creixement 
productivitat

1,8 2,1 2,5 2,7 2,7 3,4 3,6 3,6 3,5 3,5

Increment taxa 
d’ocupació

2,2 1,9 1,1 1,0 0,9 0,0 -0,2 0,0 0,2 0,3

Taxa d’atur 13,5 11,4 9,9 8,6 7,7 7,5 7,4 7,2 7,0 6,9

Creixement real 
exportacions

15,9 5,5 8,2 9,1 9,7 9,3 9,2 9,2 9,1 9,0

Productivitat % 
del nivell EU-27

69,6 70,1 70,7 71,6 72,4 73,8 75,4 76,9 78,4 80,0

Taxa d’ocupació 
20-64 anys

67,8 69,1 70,1 71,2 72,5 73,0 73,5 74,3 75,1 76,0

Percentatge 
sobre el comerç 
mundial

0,099 0,097 0,097 0,099 0,101 0,102 0,104 0,106 0,108 0,110

Font: Ministeri de Finances i Oficina del Govern (Primavera 2011).
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Objectius a llarg termini de la política econòmica

Els factors primaris que impacten en el creixement del PIB són: 1) els factors 
demogràfics, 2) fins a quin punt la força de treball és emprada en l’economia 
(majoritàriament descrita per la taxa d’ocupació i el nombre d’hores treballa-
des per la gent), i 3) la productivitat per hora. El creixement del PIB d’Estònia 
fins a l’any 2007 fou impactant, fonamentalment pels canvis en el nombre de 
persones ocupades i la seva productivitat. La influència més gran en el creixe-
ment del PIB abans de la crisi va venir del continuat creixement en productivi-
tat. Cal tenir en compte que el futur demogràfic del país és similar al de la resta 
de països europeus. Així, la reducció de la població local tindrà un gran impac-
te en la població de 15 a 64 anys. Segons l’Oficina Europea d’Estadística (Euros-
tat), Estònia tindrà 100.000 persones menys en edat de treballar en els propers 
20 anys. En conseqüència, per a mantenir l’economia al seu volum actual hi 
haurà una necessitat creixent de treballadors cada any. La mitjana de creixe-
ment real de productivitat a Estònia en els darrers 10 anys ha estat superior a la 
mitjana europea, encara que el PIB per càpita en comparació amb la UE conti-
nua sent baix i la raó principal és la seva relativa baixa productivitat.

Conseqüentment amb les dades anteriors, els dos reptes centrals en el context 
de prospectives de creixement continuat per Estònia són l’assoliment d’un crei-
xement ràpid en productivitat mitjançant productes i serveis amb major inten-
sitat de capital i major valor afegit, i el manteniment de l’alt nivell d’ocupació.

Per a l’any 2020 es marquen estratègicament els següents objectius i prioritats, 
en diversos eixos transversals:

Incrementar la taxa d’ocupació del grup d’edat 20-64 anys:

Nivell inicial l’any 2010 Objectiu d’Estònia per l’any 
2015

Objectiu d’Estònia per l’any 
2020

66,4% 72% 76%

Incrementar la productivitat per persona ocupada comparat amb la mitjana de 
la Unió Europea:

Nivell inicial l’any 
2009

Objectiu d’Estònia per a l’any 
2015

Objectius d’Estònia per a l’any 
2020

65,8% 73% 80%
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Persones ben educades i una societat inclusiva

Reduir la quantitat d’abandonaments escolars prematurs (dropouts), per 
exemple, el percentatge de joves adults (18-24) amb un màxim d’educació se-
cundària inferior i sense més educació o formació professional posterior:

Nivell inicial l’any 
2010

Objectiu d’Estònia per a l’any 
2015

Objectiu d’Estònia per a l’any 
2020

11,7% 11,0% 9,5%

Incrementar l’assoliment d’educació terciària, grup d’edat 30-34:

Nivell inicial l’any 
2010

Objectiu d’Estònia per a l’any 
2015

Objectiu d’Estònia per a l’any 
2020

39,7% 40% 40%

Reduir la taxa de risc de pobresa després de les transferències socials:

Nivell inicial l’any 
2010

Objectiu d’Estònia per a l’any 
2015

Objectiu d’Estònia per a l’any 
2020

17,5% 16,5% 15%

Incrementar la taxa de participació en activitats d’educació contínua entre 
adults (25-64):

Nivell inicial l’any 
2010

Objectiu d’Estònia per a l’any 
2015

Objectiu d’Estònia per a l’any 
2020

10,9% 15% 20%

Reduir el percentatge d’adults (25-64) sense cap educació o formació professional:

Nivell inicial l’any 
2010

Objectiu d’Estònia per a l’any 
2015

Objectiu d’Estònia per a l’any 
2020

32% 32% 30%

Reduir la taxa d’atur de llarga durada:

Nivell inicial l’any 
2010

Objectiu d’Estònia per a l’any 
2015

Objectiu d’Estònia per a l’any 
2020

7,7% 4% 2,5%
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Reduir la taxa d’atur juvenil (grup d’edat 15 - 24):

Nivell inicial l’any 
2010

Objectiu d’Estònia per a l’any 
2015

Objectiu d’Estònia per a l’any 
2020

32,9% 15% 10%

Incrementar la taxa d’activitat laboral (grup d’edat 15-64):

Nivell inicial l’any 
2010

Objectiu d’Estònia per a l’any 
2015

Objectiu d’Estònia per a l’any 
2020

73,4% 74% 75%

Les prioritats del govern en la qualitat, disponibilitat i efectivitat de l’educació 
són les següents:

1. Millorar la qualitat del sistema educatiu i adaptar-lo als canvis demogrà-
fics.

2. Emparellar la formació i l’educació professional amb les necessitats del 
mercat laboral modern (incloent fent un millor ús del potencial del mer-
cat interior de la UE i d’altres polítiques) i incrementar la proporció de 
gent amb educació professional a formació professional o nivell educa-
tiu superior.

3. Incrementar la competitivitat internacional de l’educació superior.

Oferta laboral

4. Incrementar l’impacte de les polítiques actives del mercat laboral i la 
sostenibilitat del seu finançament.

5. Incrementar els anys de vida saludable tot millorant les conductes relaci-
onades amb la salut i reduint el nombre d’accidents, així com desenvolu-
pant infraestructures d’atenció sanitària.

Negoci competitiu

Incrementar el nivell d’inversió en Recerca i Desenvolupament:
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Nivell inicial l’any 
2009

Objectiu d’Estònia per a l’any 
2015

Objectiu d’Estònia per a l’any 
2020

1,42% 2% 3%

Incrementar el percentatge de les exportacions estonianes sobre el comerç 
mundial:

Nivell inicial l’any 
2009

Objectiu d’Estònia per a l’any 
2015

Objectiu d’Estònia per a l’any 
2020

0,085% 0,100% 0,110%

L’increment dels costos laborals no ha d’excedir la taxa de creixement de la 
productivitat:

Nivell inicial l’any 2011 Objectiu d’Estònia per a l’any 
2015

Objectiu d’Estònia per a l’any 
2020

-2,8% 0% 0%

Prioritats del govern:

6. Formular una política que faciliti un increment a llarg termini en la com-
petitivitat internacional de les companyies.

7. Crear un context apropiat per atraure més inversió estrangera directa 
en sectors amb gran potencial exportador i valor afegit.

8. Crear precondicions per incrementar el volum de Recerca i Desenvolu-
pament en el sector privat i incrementar la qualitat dels ouputs de la in-
novació.

9. Un ús més ampli del potencial de les indústries creatives, les tecnologies 
de la informació i la comunicació (TIC) i altres tecnologies claus per tal 
d’incrementar el valor afegit d’altres sectors.

10. Desenvolupar recursos humans compromesos amb la recerca i assegu-
rar una oferta futura d’enginyers i especialistes d’alt nivell.

11. Atreure transports, TIC i altres infraestructures públiques, entorns vius 
(laboratoris socials vius) i institucions que donin suport als negocis cap a 
un nivell internacional.
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Economia mediambiental sostenible i sector energètic

Nivell de gas amb efecte hivernacle comparat amb els nivells de 2005 (aquest ob-
jectiu s’aplica a sectors fora del sistema Europeu de comerç d’Emissions (EU ETS)):

Nivell inicial l’any 
2005

Objectiu d’Estònia per a 
l’any 2015

Objectiu d’Estònia per a l’any 2020

6,286 milers tones 6,346 milers tones 6,467 milers tones (+11% comparat amb 
l’any 2005)

Increment del percentatge d’energia renovable fins al 25% del consum final 
d’energia:

Nivell inicial l’any 
2009

Objectiu d’Estònia per a l’any 
2015

Objectiu d’Estònia per a l’any 
2020

19,5% 23,6% 25%

Mantenir el nivell del consum final d’energia al nivell de l’any 2010:

Nivell inicial l’any 
2010

Objectiu d’Estònia per a l’any 
2015

Objectiu d’Estònia per a l’any 
2020

2,818 ktoe 2,986 ktoe 2,818 ktoe

Prioritats del govern:

12. Implementar canvis estructurals de llarg termini en el sector de l’energia 
d’acord amb els objectius de país en matèria d’energia i eficiència de se-
guretat/ Conservació energètica.

13. Reduir el recurs general i la intensitat energètica de la economia/Eficièn-
cia dels recursos.

Un sector públic adaptat i sostenible

Superàvit estructural del pressupost públic:

Nivell inicial l’any 
2010

Objectiu d’Estònia per a 
l’any 2015

Objectiu d’Estònia per a l’any 2020

0,1% 0,2% 0,0% o superàvit (d’acord amb l’State 
Budget Act)
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Prioritats del govern:

14. Assolir un superàvit del pressupost públic l’any 2014 i mantenir-lo en 
aquesta situació en el llarg termini.

15. Millora de la sostenibilitat de la despesa social en el sector públic en un 
escenari de disminució de l’edat laboral i d’envelliment de la població, 
garantint l’efectiva assistència sanitària i una ben orientada i eficaç polí-
tica social (incloent-hi els serveis de suport necessaris).

16. Seguir amb una política pressupostària compatible amb la competitivi-
tat (nivell alt de despeses productives, una major flexibilitat, control 
dels costos salarials del sector públic, planificació dels ingressos dels go-
verns locals en l’estratègia de pressupost estatal).

17. Continuar amb una reducció gradual dels impostos sobre el treball i els 
beneficis i un augment dels impostos sobre el consum i les càrregues 
ambientals.

18. Adaptar el sector governamental als canvis en l’entorn extern i intern.

2)  Estonian Research and Development and Innovation Strategy 2014-
2020 “Knowledge-based Estonia”:

Ens trobem davant del tercer document estratègic estonià sobre Recerca, 
Desenvolupament i Innovació (RDI). Fou aprovat pel parlament el 21 de gener 
de l’any 2014. L’objectiu general del desenvolupament d’RDI és crear les condi-
cions favorables per a un increment en la productivitat i en el nivell de vida, per 
la qualitat de l’educació i la cultura i per al desenvolupament global del país.

Aquesta estratègia parteix de quatre premisses fonamentals:

1) La recerca a Estònia és d’alt nivell i diversa.

2) La Recerca i Desenvolupament funcionen en l’interès de la societat i 
l’economia d’Estònia.

3) La Recerca i el Desenvolupament fan l’estructura de l’economia més in-
tensiva en coneixement.

4) Estònia és activa i visible en la cooperació internacional en Recerca, 
Desenvolupament i Innovació.
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Mentre les estratègies prèvies estaven enfocades principalment al desenvolu-
pament de la capacitat en RDI, l’objectiu de l’estratègia actual és emprar el po-
tencial creat pel desenvolupament i creixement econòmic d’Estònia. Les priori-
tats venen donades sobre la base d’un nou mètode d’especialització 
intel·ligent Smart.

Visió de conjunt de la Recerca, Desenvolupament i Innovació a Estònia

En diversos plans estratègics s’han publicat visions de conjunt sobre Recerca i 
Desenvolupament, amb els següents punts a destacar:

• Un cop restaurada la independència d’Estònia, el nou Estat ha millorat la 
qualitat i volum de la seva recerca acadèmica. Des de l’entrada a la Unió 
Europea, una proporció significativa de Fons Estructurals Europeus han 
anat directament al desenvolupament d’infraestructures de Recerca i 
Desenvolupament, capital humà i emprenedoria. Aquest fet ha ajudat a 
crear unes condicions modernes i un entorn atractiu per a la recerca, afe-
git al nombre d’investigadors i unes més grans oportunitats per a la coo-
peració internacional.

• Un sistema eficaç i en desenvolupament constant d’RDI basat en una 
competitivitat de qualitat. També s’ha creat una estructura de suport pel 
sector emprenedor. Reformes estructurals han estat implementades i 
s’ha creat un marc legislatiu apropiat.

• El volum d’RD s’ha incrementat més ràpidament que el PIB. A Estònia 
aquesta millora en activitat d’RD s’ha assolit atès el ràpid increment en 
l’RD del sector privat així com pel decidit suport del sector públic.

• L’estructura d’RDI en l’economia a Estònia ha estat formada, al llarg dels 
anys, per les interaccions d’un gran nombre de factors. Tot i amb això, en 
certs sectors, la productivitat de Finlàndia és més del doble que la d’Estò-
nia.

• Donada la eficiència de la recerca i l’increment en el seu volum, investiga-
dors d’Estònia han assolit lloc capdavanters en diversos camps, a nivell 
mundial. Mentre que a la UE el percentatge de publicacions incrementa 
anualment a un ritme del 5%, a Estònia ha incrementat en un 11%. Així ma-
teix, l’impacte dels resultats publicats també ha incrementat notable-
ment.
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• Alguns problemes detectats:

– Malgrat l’increment anual en nombre de doctorats, i l’increment 
en la proporció d’investigadors, no ha estat suficient per fer canvis 
en l’estructura de l’economia o per cobrir les necessitats de la so-
cietat.

– Lent llançament de programes específics d’RD. El rol dels ministeris en 
determinar les necessitats de la societat és generalment menor i l’acti-
vitat de coordinació entre els ministeris per comissionar l’RD requeri-
da per l’Estat ha estat insuficient.

– Els centres de competència han donat suport a la cooperació entre 
empreses i institucions de recerca, i el programa clúster ha donat su-
port a la cooperació entre empreses, però no ha donat suport a l’acti-
vitat d’RD.

– Les mesures RD estan fragmentades, ja que hi ha moltes fons de finan-
çament i actes legals. Això ha provocat un increment de la burocràcia 
administrativa i dificultats en les mesures de coordinació.

– Tot i que la internacionalització de la recerca ha estat activa durant els 
darrers anys, no totes les seves possibilitats s’han emprat de la mane-
ra més positiva.

Recomanacions que sorgeixen dels diversos estudis de valoració del sistema 
estonià d’RDI:

– Estònia ha de continuar els seus esforços actuals cap a la societat del co-
neixement (Knowledge-based), posant més atenció a les tasques directes 
en l’economia i la societat. Les polítiques d’RDI s’han de tenir en compte 
com un instrument per assolir els objectius socials i econòmics. Per canvi-
ar l’estructura de l’economia cal més atenció en l’increment del valor afe-
git en sectors tradicionals.

– Cal una conscienciació per combinar de manera innovadora sectors tec-
nològics ja existents al món en una oportunitat estratègica de desenvo-
lupar noves funcionalitats (per exemple, Mobile parking). Donada la di-
mensió petita d’Estònia i la facilitat i rapidesa de la cooperació entre 
sectors econòmics i les autoritats, Estònia té un avantatge significatiu en 
aquesta àrea enfront de països grans.

– S’ha d’establir un focus clar en la reducció del nombre de programes na-
cionals d’RDI i fer la seva implementació més eficient. D’acord amb 
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l’smart specialization concept, cal en el futur concentrar-se en un nombre 
reduït de camps de creixement. La preferència s’ha de donar al desenvo-
lupament d’aquests camps, en cooperació amb els ministeris, amb l’aju-
da de les mesures d’RDI i polítiques d’emprenedoria (R. Kattel, E. Karo, P. 
Tonurist, L. Looga, U. Varblane i T. Roolaht, 2012).

– La cooperació entre institucions de Recerca i de Desenvolupament, i en-
tre empreses, ha de millorar significativament. Les associacions professi-
onals i els emprenedors han d’estar involucrats més com a socis en el 
desenvolupament de polítiques i programes.

– El sistema per a la protecció legal de la propietat intel·lectual ha d’estar 
actualitzat per tal de proveir inclús un millor suport a la Recerca i Desen-
volupament i Innovació, especialment tenint en compte la petita dimen-
sió del país. Cal una especial atenció a la implementació de la política es-
toniana de protecció intel·lectual a nivell de la Unió Europea i 
internacional.

*The Estonian Patent Office: Segons informació facilitada per la mateixa Ofi-
cina, l’any 1940, després de l’ocupació i annexió d’Estònia, es va produir la li-
quidació de l’State Patent Office. Amb aquest fet tot el sistema de protecció 
legal fou destruït. Un cop assolida la independència, les autoritats del país 
van restablir ràpidament l’Oficina de Patents, amb l’aprovació de la regulació 
governamental núm. 254 de 3 de desembre de 1991. Actualment, l’Oficina és 
una Agència governamental dependent del Ministeri de Justícia. Les patents 
a Estònia tenen una vigència de fins a 20 anys. L’activitat de l’Oficina té com 
a finalitat ajudar a assolir cinc objectius nacionals importants: Construir la ri-
quesa nacional; Garantir la credibilitat internacional i els drets humans de 
l’Estat d’Estònia; fomentar la innovació; Incrementar la competitivitat dels 
negocis i les exportacions estonianes, i Garantir la protecció internacional 
dels descobriments científics estonians. L’Oficina es planteja sis objectius 
principals: Incrementar el nombre d’invencions protegides i marques comer-
cials a Estònia; Reduir els terminis administratius sense rebaixar la qualitat 
de les seves decisions; Transició total a serveis sense papers físics; Fer de 
l’Oficina de Patents un centre amb competències sobre tota la propietat in-
tel·lectual; Desenvolupar una xarxa internacional i intra-Estònia, i Assegurar 
la motivació dels seus treballadors.

– Una de les barreres més importants per al desenvolupament de l’econo-
mia i societat d’Estònia és el limitat capital humà. S’han de trobar oportu-
nitats per un millor compromís de la població actual, i millorar les seves 
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competències, així com portar especialistes estrangers al país. Estònia 
necessita una política d’immigració que doni suport a l’estudi i ocupació 
d’especialistes que calen per l’Estat i l’economia.

– D’acord amb la Constitució, la Recerca i el Desenvolupament en el camp 
de la llengua i cultura d’Estònia ha de continuar i desenvolupar-se. De-
senvolupar les humanitats, encoratjant la seva natura transversal, és ne-
cessari per a la comunicació i implementació del coneixement.

– Per tal d’assegurar educació superior knowledge-based i l’eficiència 
d’ambdós, recerca i el sistema superior d’educació, les prioritats de fi-
nançament de la recerca i de l’educació superior han d’estar més vincula-
des.

– La cooperació en recerca internacional entre l’Estat, institucions de Re-
cerca i Desenvolupament així com empreses ha de millorar. És important 
més connexió amb las iniciatives de l’Àrea Europea de Recerca i partici-
par en infraestructures d’RD paneuropees. Per millorar la Recerca i 
Desenvolupament intern és important emprar el potencial del Programa 
Europeu de Recerca i Innovació “Horitzó 2020”.

– S’ha de posar més atenció en la implementació de polítiques i el refor-
çament de la seva coordinació central. Els ministeris han d’estar més 
implicats en el desenvolupament i implementació de les polítiques 
RDI. El rol del Research and Development Council (Fundació governa-
mental establerta per a concentrar el finançament d’RD) ha de ser més 
específic.

– Per tal de desenvolupar l’organització i les infraestructures de Recerca, 
l’estructura de la recerca publica i institucions de desenvolupament ha 
de ser revisada. Cal implementar les mesures per assolir una infraestruc-
tura moderna, assegurar la sostenibilitat de la infraestructura i assolir el 
seu ús eficient, inclús obrint serveis per empreses.

– L’abast i la selecció dels instruments d’RDI ha de créixer. En el desenvolu-
pament del sistema de mesures d’RDI cal més atenció al potencial em-
presarial, especialment de les empreses que no contribueixen encara a 
activitats de desenvolupament. L’accés d’empreses a finançament per 
innovació ha de ser millorat, possiblement emprant una inversió basada 
en el sistema de mercat per tal de preservar un sistema de motivació en-
coratjador.
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– Cal una reducció de la fragmentació en el finançament de la Recerca i la 
Innovació, incloent examinar la possibilitat i necessitat d’una consolida-
ció de mesures.

– Un direcció estratègica efectiva requereix d’una reorganització de les es-
tadístiques i del sistema de seguiment per a finançar la Recerca i el 
Desenvolupament.

La visió 2020 de l’estratègia estoniana per a la Recerca, el Desenvolupament i 
la Innovació

La implementació ràpida i flexible dels resultats de recerca, i el coneixement 
per millorar la societat i l’economia del benestar a Estònia és acceptat com a 
natural i part de l’activitat diària. Els investigadors estonians han assolit global-
ment molt bons resultats, la recerca d’Estònia es internacionalment competiti-
va i una part natural de l’àrea de recerca europea i nòrdica. Estònia té bones 
condicions per a la creació d’emprenedoria d’alt valor afegit. Estònia és global-
ment coneguda i visible com a desenvolupadora i implementadora de noves 
solucions tecnològiques. Estònia es una societat innovadora, i comprèn la ne-
cessitat de la recerca i el desenvolupament, i valora el personal investigador 
altament qualificat.

Taula 3. Indicadors emprats en l’Estratègia RDI

Indicador Nivell objectiu de l’indicador

Objectiu general 2010 2011 2012 2020 Nivell UE

Nivell d’inversió en Recerca i Desenvolupament, % del PIB1; 2 1,62% 2,41 %1 3% UE2011: 2,03%

Incloent el nivell d’inversió del sector privat en RD % del 
PIB1;2

0,81% 1,52%1 2% UE2011: 1,26%

Productivitat de les empreses per treballador comparat 
amb la mitjana UE-27, %1;2

68% 80% UE2011: 100%

Posició en la “ Innovation Union Scoreboard3” 14 
(2013)

10

Objectiu I: La Recerca a Estònia és d’alt nivell i diversa

Nombre de Doctorats en l’any acadèmic 6 175 250 190 300

Percentatge d’articles d’alt nivell a Estònia entre el 10% dels 
articles de Recerca més citats del món 3;7

7,5%
(2008)

11% UE2008: 10,9%

Nombre d’articles d’alt nivell per milió de residents;8 1.125 1.174 1.191 1.600 UE2012: 1.310
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Objectiu II: La Recerca i el Desenvolupament funcionen en l’interès de la societat i l’economia d’Estònia

Percentatge dels costos de la Recerca i Desenvolupament 
del sector públic finançats pel sector privat ; 2

3,9% 3,1% 7% UE2010: 7,01%

Percentatge de les despeses destinades a aplicacions 1; 2 
(exceptuant estudis acadèmics studies) de les apropiacions 
RD previstes en el pressupost de l’estat

~ 30% 40% UE2008-2010: 
43,1-44,6%

Objectiu III: RD fa l’estructura de l’economia més intensiva en coneixement

Percentatge de productes i serveis d’alta tecnologia en les 
exportacions, %1;2

10,4% 14,9% 15% UE2011: 15,4%

Percentatge d’ocupació dels sectors d’alta i mitjana-alta-
tecnologia en l’ocupació total,  %1;2

6,0% 6,9% 9% UE2011: 8,3%

Objectiu IV: Estònia és activa i visible en la cooperació internacional RD

L’èxit d’Estònia en la Recerca i Desenvolupament de la UE, 
programa marc “Horitzó 2020”: volum de contractes 
guanyats per resident, % de mitjana de la UE, on mitjana de 
la UE = 1001; 9

87% 100% UE2013: 100%

Percentatge de Recerca coordinada internacionalment en 
l’RD finançada per l’Estat1

1,31% 3% UE2010: 3,8%

Font: 1 Eurostat; 2 Statistics Estonia; 3 Innovation Union Scoreboard; 4 Overviews of 
implementation of the “Europe 2020” strategy; 5 OECD; 6 Estonian Education Information 
System EHIS; 7 Scopus/Science Metrics; 8 Thompson Reuters Web of Science; 9 Horizon 2020 
database.

Taula 4. Finançament indicatiu de l’estratègia RDI, per mesura i any

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL

Assegurar un alt nivell i 
diversitat de la recerca

132.379.614 104.479.147 97.940.183 111.064.001 118.959.840 120.928.994 114.880.930 800.632.708

Ministeri d’Educació i 
Recerca

129.523.158 101.194.525 95.070.473 106.276.002 114.571.269 116.522.509 110.710.202 773.868.137

Ministeri d’Afers Socials 408.530 408.530 408.530 408.530 408.530 408.530 408.530 2.859.710

Ministeri d’Interior 2.447.926 2.876.092 2.461.180 4.379.469 3.980.041 3.997.955 3.762.198 23.904.861

Augmentar el benefici 
social i econòmic de 
l’RD

27.879.537 34.438.044 41.079.545 40.777.997 40.148.207 36.960.564 29.007.188 250.291.082

Ministeri d’Educació i 
Recerca

15.258.744 13.895.168 10.012.702 10.946.154 11.605.743 12.318.100 12.764.724 86.801.335
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL

Ministeri Afers 
Econòmics i 
Comunicacions

9.125.000 17.375.000 27.500.000 26.500.000 25.000.000 21.000.000 12.500.000 139.000.000

Ministeri d’Afers Socials 1.995.793 1.917.876 2.066.843 1.781.843 1.942.464 1.942.464 1.942.464 13.589.747

Ministeri de Defensa 1.350.000 1.100.000 1.350.000 1.400.000 1.450.000 1.550.000 1.650.000 9.850.000

Ministeri d’Interior 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 1.050.000

Especialització 
intel·ligent és la base 
per què RDI canviï 
l’estructura de 
l’economia

23.561.702 22.473.057 31.111.022 35.708.038 37.971.840 36.798.311 20.824.781 208.448.750

Ministeri d’Educació i 
Recerca

18.370.672 13.536.964 12.294.118 16.764.706 19.000.000 17.826.471 12.852.941 110.645.871

Ministeri d’Afers 
Econòmics i 
Comunicacions

2.000.000 6.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 5.000.000 77.000.000

Ministeri d’Afers Socials 3.191.030 2.936.093 2.816.904 2.943.332 2.971.840 2.971.840 2.971.840 20.802.879

Augmentar la visibilitat 
i la participació 
d’Estònia en 
cooperació 
internacional RDI

9.882.400 13.812.081 11.833.162 15.086.589 15.263.949 15.439.901 15.524.903 93.842.985

Ministeri d’Educació i 
Recerca

9.547.360 13.437.041 11.406.122 14.609.549 14.753.949 14.909.901 11.974.903 90.638.825

Ministeri d’Afers 
Socials

5.040 5.040 27.040 27.040 30.000 30.000 30.000 154.160

Ministeri de Defensa 330.000 370.000 400.000 450.000 480.000 500.000 520.000 3.050.000

TOTAL 193.703.253 175.2020.328 181.963.912 202.636.625 212.343.836 210.127.769 177.237.802 1.353.215.525

Font: Estonian Research and Development and Innovation Strategy 2014-2020 “Knowledge-
based Estonia”.

Anàlisi DAFO del sistema de Recerca, Desenvolupament i Innovació:

Punts Forts

• Un sistema d’RDI, que funciona i desenvolupa, basat en una competèn-
cia de qualitat, i una estructura de suport per al sector empresarial.

• Un entorn modernitzat.
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• Bones dinàmiques de desenvolupament, una capacitat substancial per a 
un ús i implementació d’èxit de les inversions.

• Una societat innovadora.

• Grups de recerca sòlids i en constant desenvolupament.

Punts Dèbils

• Nivell d’ingressos baix de l’economia d’Estònia. Per exemple, la seva po-
sició baixa en cadenes de valor internacionals.

• Capacitat desigual en la gestió i coordinació en l’àmbit específic d’investi-
gació i desenvolupament.

• Paper menor dels ministeris en la determinació de necessitats de la soci-
etat.

• Insuficient motivació i capacitat per a la cooperació entre universitats i 
empreses.

· Problemes de coordinació, manca d’unitat, les estadístiques de finança-
ment RD no admeten gestió específica a cada camp.

• Manca de massa crítica en molts camps, que es converteix en restrictiu.

• Molt domini basat en el projecte, no en els outputs o en la qualitat.

• Poc interès entre empreses amb capacitat de recerca (sobretot de propi-
etat estrangera) en la posada en marxa de projectes de desenvolupa-
ment a Estònia.

Amenaces

• Fuga de cervells.

• Problemes de cobertura específic a cada camp versus massa crítica, in-
clús per garantir els objectius d’educació i de cultura i llengua estoniana.

• Separació de la Recerca de l’economia i la societat, com a resultat que el 
benefici social (eficiència) d’RDI és baix. Excessiu focus en el sistema de 
recerca en diners públics, poc esforç per atraure diner privat.

• Centrar-se en problemes interns, poca atenció als problemes estrangers, 
incapacitat de consensuar els grans temes (decisions estratègiques).
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• L’estatus de l’estructura econòmica d’Estònia com un país de subcon-
tractació de poc valor afegit.

Oportunitats

• Considerar la política d’RDI com a mitjà per a la consecució dels objectius 
econòmics i socials. Inclús per canviar l’estructura de l’economia.

• Utilitzar recursos UE intel·ligentment.

• Assolir la massa crítica i una major competència mitjançant la cooperació 
internacional. Incloent-hi les iniciatives de l’espai europeu de recerca i 
programes de recerca comuna i infraestructura dels països bàltics.

• Utilitzar la tecnologia mundial a Estònia d’una manera nova, buscar i im-
plementar oportunitats de nínxol.

• L’Estat ha de ser intel·ligent en la seva posada en servei de la recerca i 
com a usuari.

• Aprofitar les oportunitats creades per la política de migració d’una mane-
ra intel·ligent.

• Implementar reeixidament noves formes de recerca, e-infrastructure i in-
fraestructura dispersa, utilitzar dades de recerca d’accés i resultats 
oberts.

• Augmentar el capital privat (incloent-hi l’estranger).

3) Estonian entrepreneurship growth strategy 2014-2020:

El ministre d’Afers Econòmics i Comunicacions, Sr. Juhan Parts, indicava en el 
prefaci d’aquest document estratègic l’any 2013 que els grans reptes per incre-
mentar el benestar d’Estònia eren: “incrementar la productivitat, estimular 
l’emprenedoria i encoratjar la innovació”.

L’objectiu general de l’estratègia de creixement emprenedor es facilitar l’asso-
liment dels objectius del pla de competitivitat “Estònia 2020” per millorar la 
productivitat i l’ocupació.
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4)  El Pla de Competitivitat “Estònia 2020” (Competitiveness Strategy) té 
dos grans objectius:

1. Incrementar la productivitat per persona empleada fins al 80% de la mit-
jana de l’EU.

2. Fer créixer la ràtio de feina (employment) en la franja d’edat de 20-64 fins 
al 76%.

L’estratègia de creixement de l’emprenedoria busca assolir l’objectiu que els 
emprenedors d’Estònia guanyin ingressos més elevats mitjançant productes i 
serveis amb un valor afegit més alt. Per això, les polítiques d’innovació i empre-
nedoria s’han de tractar en un marc estratègic únic que asseguri la coherència 
entre les polítiques que s’han, fins ara, tractat a part del nivell estratègic, i amb 
això assegurar un millor rendiment.

Quins són els punts claus de la visió 2020?: Integració en l’entorn empresarial 
internacional; Especialització, credibilitat i adaptabilitat; Atractiu per a empre-
nedors audaços i actius i talent jove; Situar-se a l’encreuament dels negocis in-
ternacionals en una EU forta; i un sector públic solidari que gestioni de manera 
proactiva.

Col·laboració publicoprivada

Per tal de desenvolupar tot el potencial dels ecosistemes d’innovació i start-
up, nombrosos estudis internacionals identifiquen la combinació de les iniciati-
ves del govern així com el suport del sector privat com a elements clau del pro-
cés. En el cas d’Estònia, un país petit i relativament nou, iniciatives públiques 
com l’e-government, els processos de digitalització de les agències públiques, 
l’e-Residency, la identitat digital i les possibilitats de constituir companyies on-
line amb seguretat han estat molt ben rebudes per la comunitat start-up.

La innovació estoniana no ha estat limitada al sector públic. En el sector privat, 
els estonians han emfatitzat la innovació tecnològica i de les telecomunicaci-
ons. El país fou un dels primers ha disposar de wifi accessible i arreu del territo-
ri, subministrat en cooperació amb els negocis privats, incloent restaurants, lli-
breries i cafeteries. La interrelació del sector públic i privat en la creació d’un 
entorn per la innovació no pot ser infraestimada.
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El sector privat ha estat molt actiu. Programes d’acceleració, espais de co-
working, i una creixent comunitat inversora són potents introductors de know-
how i capital a l’ecosistema. Les start-ups estonianes han mirat des del primer 
moment al mercat global. Així, una intensa internacionalització ha permès 
l’èxit de l’enorme repte col·lectiu plantejat.

L’entorn empresarial a Estònia es generalment business-friendly. El sistema fis-
cal ha resultat beneficiós pels empresaris oferint oportunitats per un desenvo-
lupament futur. Hi ha també una estructura potent en suport de l’emprenedo-
ria. Per a Estònia és important incrementar la seva reputació internacional per 
tal d’atreure la inversió necessària per a un continuat creixement econòmic.

Les mancances estratègiques de la comunitat empresarial d’Estònia que a llar-
ga escala impedeixen més productivitat i el creixement del benestar nacional 
provenen del fet que hi ha masses operadors amb poca ambició en termes de 
desenvolupament de producte així com amb poques aspiracions cap el mercat 
exterior. També poden millorar en la qualitat de la gestió i l’eficiència. Un altre 
punt clau és la manca de cooperació entre operadors en l’exportació que, con-
siderant el baix volum de les exportacions, és sovint essencial per a l’èxit. Els 
recursos humans o el coneixement i l’expertesa dels treballadors és una altra 
àrea de preocupació. L’element clau és la conformitat del contingut de l’educa-
ció amb les demandes del mercat laboral, que és un factor crític per millorar 
l’ocupació i incrementar el valor afegit i la productivitat.

Atès que l’economia estoniana està molt integrada amb la de la Unió Europea, 
així com amb la mundial, també està lògicament molt influenciada per l’entorn 
empresarial exterior. Canvis en l’economia mundial, especialment amb els so-
cis principals, són avui en dia un greu risc. Aquest fet es pot minimitzar amb 
mesures orientades a l’exportació. Al mateix temps, el veïnatge dels països 
nòrdics posa el creixement dels salaris en tensió, fet que força als emprene-
dors a l’eficiència. A més, el veïnatge amb països rics es un avantatge competi-
tiu clar.

Especialització intel·ligent

L’estratègia smart specialisation d’Estònia es basa en concentrar-se en activi-
tats que prioritzin el desenvolupament en àrees amb el major potencial. L’anà-
lisi realitzat per l’Estonian Development Fund mostra que les àrees amb més 
potencial són:
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1. Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) transversalment en 
tots els sectors (per exemple, cyber-security, software development, Au-
tomation and Robotisation).

2. Tecnologies i serveis de la salut (per exemple, biotechnology i e-health).

3. Ús més eficient dels recursos (per exemple, smart-house, Health-promo-
ting food i chemical industry).

Un cop detectades les àrees de major potencial, l’Estat ha de formular reptes 
mentre les solucions són treballades en col·laboració amb les empreses i el 
sector acadèmic.

L’Estat implementa aquestes activitats amb tres instruments principals:

1. Desenvolupament de xarxes de cooperació (incloent-hi xarxes internaci-
onals).

2. Desenvolupament de polítiques de demanda.

3.1Foment de l’emprenedoria start-up.

Connexions de l’estratègia de creixement amb altres plans de desenvolupa-
ment:
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Elements culturals:

Cal considerar, també, elements culturals endògens com l’obertura a l’exterior 
i una influència d’idees transnacionals, afavorida per les ganes de sortir de mo-
dels passats de controls soviètics, i la referència d’un veí també d’èxit en inno-
vació com és Finlàndia. La political self-awareness dels estonians permet pro-
var noves coses i prendre riscos sense el cost o les penalitzacions europees 
habituals. També cal tenir en consideració les especificitats lingüístiques i cul-
turals del país.

Els estonians són emprenedors i empresaris ambiciosos. El nombre d’empre-
ses establertes amb facturació de més de 125.000 euros, segons Business Regis-
ter, van ser l’any 2011 de 1.150. El nombre objectiu per al 2020 és de 1.600. Se-
gons Statistics Estonia el nombre d’empreses amb almenys 20 treballadors fou 
al 2011 de 3.217 i l’objectiu 2020 és de 4.000. Principals reptes: Desenvolupa-
ment de coneixement emprenedor; emergència d’empreses innovadores i de 
ràpid creixement; per a emprenedors, començar un negoci és més un movi-
ment de força que d’explotar les oportunitats del mercat; la capacitat de ges-
tió/management dels estonians és baixa i el seu horitzó de planificació de curt 
termini. Com respondre a aquests reptes exposats anteriorment: creació de 
condicions favorables per la creació i desenvolupament de noves empreses; 
millorar l’entrada d’idees empresarials ambicioses; la promoció de la creació i 
implementació de models empresarials ambiciosos; assegurar estudis em-
presarials d’alta qualitat i integrats; incrementar la disponibilitat de capital per 
a començar un negoci; promoure la creació d’empreses spin-off, i la millora de 
la qualitat del management/gestió.

Costos estimats de l’estratègia de creixement d’Estònia:

Objectiu 1:  Les empreses estonianes són competitives en àrees de creixement 
global. 2014-2020: 77.000.000 €

Objectiu 2:  Els estonians són emprenedors i les empreses ambicioses. 
54.750.000 €

Objectiu 3:  Les empreses estonianes produeixen eficientment i amb estalvi de 
recursos productes i serveis d’alt valor afegit. 75.000.000 €

Objectiu 4:  Les empreses estonianes són exportadores actives. (Vegeu objec-
tiu 3)

Objectiu 5:  L’entorn empresarial estonià és competitiu comparat amb la resta 
del món. 175.600.000 €

TOTAL pel període 2014-2020: 382.350.000 €
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L’emprenedoria i la digitalització a Estònia:

Estònia és citada sovint com a model de política orientada a l’emprenedoria. 
Això no és per casualitat. Des de la seva independència, el govern ha passat 
d’un model econòmic planificat a un de liberal, basat en les polítiques innova-
dores com la digitalització dels serveis governamentals. Una de les accions 
més visibles en aquest marc és el mundialment conegut e-programa e-Residen-
cy, que el país ofereix a qualsevol persona que vulgui tenir un negoci en xarxa 
des de la base digital estoniana. Actualment consten 33.438 peticions per re-
gistrar-se en el programa, provinents de 154 països, que sumen un total de 
5.033 noves empreses establertes a Estònia. A banda de les polítiques empre-
nedores impulsades pel govern, el report del World Economic Forum (2016) 
destaca tres elements d’èxit per a explicar a nivell cultural el rànquing 1 d’Estò-
nia en emprenedoria:

1. Estònia ha tingut una llarga història i cultura de dependència i persistèn-
cia.

2. Com a resultat del punt primer, els estonians estan orgullosos de la seva 
habilitat de persistir i d’inventiva siguin quines siguin les condicions. En 
la darrera dècada trobem múltiples exemples d’històries d’èxit que han 
inspirat les noves generacions d’emprenedors que volen seguir el camí 
d’Skype, com TransferWise, Jobbatical, TSolutions, Erply, PipeDrive, etc.

3. En ser d’un país petit, els emprenedors estonians amb objectius ambici-
osos estan forçats a pensar internacionalment des del començament. Al 
mateix temps, la dimensió petita pel que fa a volum de població ajuda al 
networking, fent del handicap inicial un avantatge.

Interactuant amb l’Estonian Entrenpreneurship Growth i els altres plans estratè-
gics, el pla Information Society Development amplifica la reputació internacio-
nal d’Estònia com a país d’e-solucions així com ajuda a promoure el desenvolu-
pament de l’emprenedoria digital. El programa StartUp Estonia prioritza tres 
línies d’actuació:

– Distribució de mòduls d’aprenentatge relatius a emprenedoria start-up, 
equips interdisciplinaris i spin-offs;

– Contribuir a un ràpid prototyping i una introducció al mercat de produc-
tes mínimament viables;

– Suport a la inclusió i desenvolupament de competències de gestió en 
start-ups.
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Com hem pogut observar al llarg d’aquesta ponència, un element significatiu a 
esmentar és el gran esforç fet a Estònia per a promoure e implementar col·la-
boració entre la recerca universitària, el desenvolupament comunitari i les em-
preses. Aquest esforç ha donat lloc, per exemple, a solucions com “Adapter”, 
que dona resposta a les preguntes de les empreses en un màxim de cinc dies 
laborables.

Donades les característiques culturals d’Estònia, fins i tot, se li ha aplicat el con-
cepte Intraenterpreneur, és a dir, que tenen mentalitat i conducta emprenedo-
ra tot i treballar en grans empreses. Intrapreneurship és conegut com la pràcti-
ca d’un estil de gestió corporatiu que integra enfocs d’innovació i risk-taking, 
que són més tradicionalment ubicats en el món emprenedor.

Cyber-Seguretat:

Per la innovació estoniana és de vital importància desenvolupar mesures de 
seguretat on-line. Després de patir diversos cyber-attacks, Estònia va invertir 
de manera intensa en mesures preventives per reforçar la seguretat on-line. 
Tenint present el seu lideratge, l’any 2008, l’OTAN va establir el seu Center for 
Cyber Defense a Tallin. A meitat dels 90, la Tiger Leap Fondation fou establerta a 
Estònia. La fundació assigna diners al pressupost del govern per a crear i millo-
rar xarxes d’informàtica per tot Estònia, especialment en el sector educatiu. La 
seguretat d’internet, eficiència i llibertat són part prominent de la història mo-
derna d’Estònia.

Estònia, un model a seguir?

Estònia fou molt ràpida en la seva obertura al món després de la caiguda de la 
Unió Soviètica. Va donar la benvinguda a nombrosos intel·lectuals, líders em-
presarials i experts polítics. Estònia sempre ha mirat a l’exterior, sent un imant 
per a idees i visionaris d’arreu del món. La influència de les idees transnacionals 
sempre ha estat present en la política i economia d’Estònia. A més, els seus ve-
ïns finlandesos han servit d’inspiració. La seva influència no pot ser desestima-
da, atesa la narrativa pròpia en innovació d’aquest país. I finalment Estònia ha 
tingut una transició democràtica relativament suau i pacífica, fet que no és 
comú a d’altres Estats postsoviètics com Moldova, Bielorússia o Ucraïna.

Com indica Joseph M. Ellis (2016), la innovació estoniana ha portat a més inno-
vació. Estònia ha solidificat una cultura nacional d’innovació. Els seus ciuta-
dans i representants governamentals estan orgullosos a nivell internacional de 
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dir-se “primers” o innovadors. Aquesta autoconsciència política continua in-
fluint als líders polítics estonians que no tenen por de ser penalitzats pels vo-
tants per provar noves coses i assumir riscos.

En l’anàlisi detallat dels motius cabdals de l’èxit de la cultura nacional d’innova-
ció d’Estònia, i la seva òptima combinació, en destaca el sòlid suport del go-
vern, l’emprenedoria política, el paper decidit de la iniciativa privada, l’especia-
lització intel·ligent, la transversalitat, la col·laboració publicoprivada i una visió 
global del conjunt de la societat, juntament amb una ambició i assumpció de 
riscos alta, poden servir com a models a seguir per a d’altres països amb carac-
terístiques socioculturals, polítiques i econòmiques comparables.

En el cas català es pot afirmar que, a banda dels factors endògens més psico-
socials o vinculats al caràcter general del país i aquells elements característics 
de l’economia catalana com la seva obertura exterior, els motius exògens que 
expliquen l’èxit del model analitzat d’e-Estonia poden ser aprofitats per tal de 
situar el nostre país en un nivell de lideratge global en la societat del coneixe-
ment. Així, una reforma del sistema públic per tal d’introduir el concepte d’in-
traprenedoria, una forta aposta per la digitalització dels serveis governamen-
tals, un canvi de fiscalitat que afavoreixi l’emprenedoria i els business angels, 
un increment de la massa crítica i la flexibilitat de la Recerca per tal de ser més 
potents en la gestió de la competència en recursos i finançament a nivell inter-
nacional, una estratègia política clara i decidida juntament amb un marc estra-
tègic únic de les polítiques d’innovació i d’emprenedoria, actualitzar el sistema 
de protecció legal de la propietat intel·lectual amb la creació d’una Oficina Ca-
talana de Patents amb competències sobre tota la propietat intel·lectual, con-
siderar la política d’RDI com a mitjà per a la consecució dels objectius econò-
mics i socials, implementar oportunitats de nínxol a nivell mundial amb la 
tecnologia que tenim disponible al país, i una conscienciació social de l’impacte 
positiu en el benestar col·lectiu de la innovació i els seus resultats pràctics, són 
accions que poden situar Catalunya i la seva innovació en un nivell superior 
d’excel·lència.
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Abstract

Según la opinión de los actores del sistema de innovación catalán, existen varias dificul-
tades aún por resolver para poder alcanzar el nivel de actividad y resultados en transfe-
rencia tecnológica de otros países europeos.
En este trabajo de investigación se han identificado varios aspectos que dificultan la 
puesta en valor del enorme potencial científico y de recursos humanos existente en 
Cataluña, y con el propósito de visualizar posibles vías para mejorar la transferencia 
tecnológica de las instituciones catalanas, se han elaborado 5 recomendaciones fruto 
de esta investigación, así como de la interacción con los actores del ecosistema.

Fortalezas del Sistema de Investigación, Desarrollo e Innovación Catalán

El sistema de investigación catalán comprende centros de investigación, hospi-
tales, grandes infraestructuras compartidas y parques tecnológicos, entre 
otras estructuras variadas, además de 12 universidades públicas y privadas 
(Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona, Universitat de 
Girona, Universitat de Lleida, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat 
Pompeu Fabra, Universitat Rovira i Virgili y Universitat Oberta de Catalunya). 
Las universidades privadas en Cataluña son la Universitat de Vic, Universitat 
Internacional de Catalunya, la Universitat Abat Oliba CEU i la Universitat Ra-
mon Llull.

La producción científica dentro del marco universitario de Cataluña está enca-
bezada por las universidades públicas catalanas, y representa el 0,7% de la pro-
ducción científica mundial (ACUP, 2014). El 43% de la producción científica de 
las universidades públicas catalanas es realizada en colaboración con grupos 
internacionales en el marco de proyectos de investigación financiados por la 
Unión Europea (ACUP, 2014). Además, el ecosistema de investigación catalán 
cuenta con un extenso sistema de centros de investigación de excelencia, 
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como los centros CERCA, que contribuyen de una forma relevante en la pro-
ducción científica del país.

La calidad de la producción científica catalana se refleja en el impacto medio 
de sus publicaciones, las cuales se encuentran posicionadas en un 60% por en-
cima de la media mundial, situando a las universidades catalanas en las prime-
ras posiciones del ranking de universidades españolas y en posiciones destaca-
das en el mapa de universidades europeas y mundiales. El sistema de 
investigación catalán se sitúa, junto con Gran Bretaña y Bélgica, dentro del gru-
po reducido de países que presentan alto impacto de producción con un bajo 
nivel de gasto en I+D, en relación con su PIB. Asimismo, la producción científica 
de las universidades catalanas en relación con la población y su PIB están bien 
posicionadas en la Unión Europea (ACUP , 2015) (ACUP, 2014).

La Producción Científica de las Universidades Catalanas

Las Universidades Catalanas publicaron más de 123.000 publicaciones cien-
tíficas en el período 2003-13, representando el 22% de la producción a nivel 
estatal en ese período. Durante este mismo período, universidades públi-
cas catalanas solicitaron 747 patentes nacionales entre 2003-13 y 246 solici-
tudes PCT entre 2006-13 (CyD, 2014).

La Universidad líder en producción científica en Cataluña y en España fue la 
Universitat de Barcelona (Fundación Conocimiento y Desarrollo, 2014). De 
hecho, la Universitat de Barcelona ocupa la posición 132 en producción 
científica universitaria mundial (Fundación Conocimiento y Desarrollo, 
2015). A continuación de la Universitat de Barcelona (21.441 publicaciones 
en el período 2009-13), le siguen la Universitat Autònoma y la Universidad 
Politécnica de Cataluña con 17.758 y 14.343 publicaciones, respectivamen-
te.

Además de tener en cuenta la cantidad de publicaciones realizadas, es 
también importante cuantificar el impacto de estas a nivel global. Para eso, 
la variable impacto normalizado mide la relación entre el impacto científico 
medio de una institución y la media mundial. La Universitat Pompeu Fabra 
(1,68) se posiciona como la universidad líder en ese período (2009-13).

La presencia en revistas científicas de primer nivel se mide con el porcenta-
je de artículos publicados en revistas científicas del primer cuartil. La pri-
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mera institución en esta dimensión es la Universitat de Barcelona con un 
62,29% de sus publicaciones en revistas científicas de excelencia.

Otro indicador que refleja no solo la alta visibilidad de la producción cientí-
fica, sino la capacidad de protagonismo de los investigadores de una insti-
tución, es el porcentaje de excelencia y liderazgo, que cuantifica las citacio-
nes de los artículos científicos publicados por investigadores españoles 
(10% publicaciones más citadas). La Universitat Rovira i Virgili, con un 11,52%, 
es quien ocupa el primer lugar.

Figura 1 Ranking de Universidades principales, resultados según la base 
de datos Scopus de publicaciones científicas 2009-13. 59 Universidades 

españolas con más de 100 documentos en Scopus
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Fuentes: (Fundación Conocimiento y Desarrollo, 2014).

Otro pilar del sistema de I+D+i de Cataluña lo constituyen los centros de inves-
tigación, que contribuyen de forma sustancial a su producción científica. Los 
centros de investigación de Cataluña se encuentran agrupados según su vincu-
lación en: sistema de centros CERCA (Generalitat de Cataluña), centros CSIC 
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas) y EURECAT (agrupación de 
centros tecnológicos comprendida por Ascamm, BDigital, Barcelona Media y 
CTM). Asimismo, existe una red desarrollada por la Generalitat de Catalunya a 
través de ACCIÓ, denominada red TECNIO, que más allá de sus afiliaciones es-
pecíficas, agrupa a entidades desarrolladoras de tecnología y entidades facili-
tadoras de tecnología en Catalunya, entre ellos LEITAT, CTNS, CTQC, Ecopol-
tech, Intelligent Pharma y StarLab.
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Debilidades del sistema de innovación y transferencia catalán

Evolución de los parámetros agregados

En la opinión de los actores principales del sistema de innovación catalán, exis-
ten dificultades varias y muchos problemas aún por resolver para poder alcan-
zar el nivel de actividad y de resultados en transferencia tecnológica de otros 
países europeos.

Cuando España en su totalidad, y Cataluña en particular, se compara con paí-
ses como Inglaterra, Francia, Suiza, Bélgica, Alemania o Suiza, los indicadores 
clásicos de transferencia tecnológica del ecosistema español son muy inferio-
res a los de estos países y al promedio europeo.

Figura 2. Numero de Universidades en la dimensión de transferencia 
tecnológica

 Fuente: Propia (Fundacion Conocimiento y Desarrollo, 2015).

El detallado y profundo informe de La Fundación Conocimiento y Desarrollo 
del año 2015 muestra que en el período 2012-2014 la cifra de empresas españo-
las innovadoras que cooperaron con universidades disminuyó en un 9% con 
respecto al período anterior (2011-2013). Asimismo, los ingresos de las universi-
dades españolas, tanto a través de la contratación de I+D, como de otros servi-
cios contratados por empresas privadas, que habían alcanzado la cifra pico de 
704 M€ en el año 2008, disminuyeron a partir del año 2009 situándose en una 
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cifra de ingresos de 445 M€ en el año 2014, lo que constituye una notable dis-
minución en comparación con años anteriores.

No obstante, en el período estudiado por este informe de CYD, se constata 
que los resultados relacionados a la cantidad de solicitudes de patentes solici-
tadas por las universidades, asimismo como el número de licencias firmadas, 
indican una tendencia positiva.

Figura 3. Evolución de las solicitudes de patentes nacionales realizadas por 
las universidades y el porcentaje sobre el total español

Fuente: Propia (Fundación Conocimiento y Desarrollo, 2015).

De acuerdo con los datos procedentes de varias encuestas de la RedOTRI, en 
el año 2013 el número de licencias firmadas en las universidades españolas si-
guió creciendo, situándose en 238. En particular, se observa una tendencia cre-
ciente en estos contratos desde el año 2008 hasta el 2013, aunque en el año 
2014 se firmaron menos licencias que en el anterior año (233).

Figura 4. Evolución del número de contratos de licencia

Fuente: Propia (Fundación Conocimiento y Desarrollo, 2015).
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Sin embargo, los ingresos obtenidos por concepto de estos contratos de licen-
cia son muy reducidos. Entre los años 2010 y 2014, los ingresos provenientes de 
contratos de licencias de todas las universidades españolas crecieron de 2,3 
M€ en el año 2010 a 2,5 M€ en 2014. Estos ingresos son muy inferiores a los in-
gresos de las universidades norteamericanas y al promedio de las universida-
des europeas.

Y aunque se puede percibir una evolución positiva en el número de licencias 
firmadas en los últimos años, un análisis del volumen de ingresos procedente 
de estos contratos nos muestra una tendencia contraria, pasando de 11.300 eu-
ros generados por contrato en el 2010 a 11.000 euros en el año 2014.

Figura 5. Ingresos procedentes de licencias

Fuente: Propia (Fundación Conocimiento y Desarrollo, 2015).

Un benchmarking internacional en el mundo de la transferencia tecnológica 
son los parámetros de actividad de comercialización de tecnologías de las Aso-
ciación de Gestores Universitarios de Tecnologías AUTM. Y aunque una com-
paración con los parámetros de actividad de transferencia de las universidades 
norteamericanas no es adecuada -considerando las diferencias de tamaño en-
tre España y EE. UU.-, nos permite, sin embargo, comprender a qué aspiran las 
instituciones catalanas.
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AUTM (AUTM, 2016) reporta en su encuesta anual para el año 2015 que el siste-
ma universitario norteamericano generó 15.953 solicitudes de patentes y 6.680 
patentes concedidas, en dicho año. Las instituciones norteamericanas firma-
ron en el mismo año 7.942 acuerdos de licencia y opciones a licencia. Asimis-
mo, el sistema universitario ha recibido 2,5 miles de millones de dólares por 
concepto de ingresos por licencias, un incremento de casi un 25% comparado 
con el año anterior. Todo ello sin contar que en el mismo año se crearon 1.012 
startups basadas en tecnologías universitarias estadounidenses.

A raíz de nuestra experiencia durante nuestro trabajo en transferencia tecno-
lógica y de las opiniones recogidas por expertos en el ecosistema de investiga-
ción e innovación catalán, hemos identificado varios aspectos que dificultan la 
puesta en valor del enorme potencial científico y de recursos humanos existen-
te. A continuación, destacamos siete puntos que consideramos de gran impor-
tancia:

1. Escasez de recursos e irregularidad en los planes de financiación

Uno de los problemas mencionados por los actores del sistema es la falta de 
entendimiento a nivel político, nacional y regional, del profundo impacto posi-
tivo que la transferencia tecnológica puede tener en la economía del país. Esta 
incomprensión por parte de las máximas autoridades públicas, se traduce en 
escasez de recursos o, en algunos casos, en políticas irregulares de financia-
ción de programas de apoyo a la transferencia tecnológica entre universidad, 
instituciones científicas y el sector productivo e industrial.

Los recursos de agencias públicas destinados a la promoción de actividades de 
transferencia tecnológica, al fortalecimiento de las oficinas y unidades que rea-
lizan esta tarea, y a la financiación de actividades de relación universidad-em-
presa, son insuficientes y se adjudican con una planificación irregular y discon-
tinua. Esta irregularidad en el apoyo público a la innovación empresarial, a la 
transferencia tecnológica y a la relación universidad-empresa, resulta en la ero-
sión del capital humano que trabaja en este sector. En muchos casos, un sínto-
ma de esta disfunción se puede ver en la alta rotación laboral del personal en 
las oficinas de transferencia tecnológica de las instituciones científicas y acadé-
micas catalanas. La rotación está relacionada con una contratación inestable 
basada en recursos temporales de ayudas externas, asimismo como en un ni-
vel salarial poco competitivo, que promueve en el personal la búsqueda de 
nuevas oportunidades.
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Figura 6. Personal en funciones de transferencia tecnología

Fuentes: Propia (Fundación Conocimiento y Desarrollo, 2015).

Los datos del gráfico proceden de la RedOTRI y muestran que el personal dedi-
cado a la transferencia en las universidades españolas ascendió a 1.514 en 2012 y 
a 1.518 en 2013. Estas cifras suponen un decremento significativo con respecto a 
la cifra observada en la encuesta de 2011, que se situó en 1.707. (Fuente: Capítulo 
3, Investigación y transferencia en las universidades españolas, Informe CYD 2015.)

En la opinión de algunos actores, el compromiso al más alto nivel político se 
debe traducir en políticas continuas y planes de apoyo a las actividades de 
transferencia tecnológica. Esta adjudicación de recursos es esencial para gene-
rar en un futuro la formación de profesionales expertos y experimentados, ca-
paces de recoger los frutos de la investigación y transferirlos al sector produc-
tivo, para que se transformen en productos y soluciones innovadoras para el 
beneficio del público en general. Y de esta forma generar un retorno económi-
co en forma de royalties u otros ingresos a las universidades y centros de inves-
tigación para beneficio de todo el sistema de innovación.

2. Recursos insuficientes para la Innovación Industrial

En la opinión de alguno de los entrevistados, una deficiencia importante del 
sistema de Transferencia Tecnológica en Cataluña es la disparidad en los ins-
trumentos de financiación. Por un lado, la investigación científica catalana 
cuenta con instrumentos de investigación sofisticados, sin embargo, los instru-
mentos para la investigación aplicada y colaborativa academia-empresa son 
rudimentarios e insuficientes.
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Por tanto, los instrumentos de financiación para apoyar la innovación tecnoló-
gica (I+D Industrial) en el sector industrial catalán no han tenido continuidad y 
dependen de complejas negociaciones a nivel político acentuando su falta de 
estabilidad.

Los instrumentos de financiación provenientes del estado, para el I+D empre-
sarial, han sido hasta ahora de tipo préstamo y no subvención, dirigidos a la 
empresa y no a la investigación aplicada colaborativa. Estas herramientas no 
generan proyectos colaborativos de investigación entre la empresa y la univer-
sidad, y no fomentan la demanda de investigación aplicada por parte de la in-
dustria catalana. En este sentido, algunos agentes mencionan la necesidad de 
contar con recursos específicos para cruzar etapas críticas en el desarrollo de 
las nuevas tecnologías. Por ejemplo, tanto en las áreas de biotecnología, como 
en el sector high-tech hardware, si se desea competir a nivel global, es necesa-
rio una inversión muy importante tanto de tiempo como de recursos para con-
seguir prototipos avanzados, solicitudes de patentes que protejan la inven-
ción, fomentar la dedicación del equipo de investigación, y realizar estudios 
que hagan escalar el TRL de la innovación.

Los recursos públicos y privados en España son muy escasos en comparación 
con otros países de Europa, EE. UU. y países asiáticos, dificultando así la intro-
ducción de nuevas tecnologías. En la opinión de varios de los actores del eco-
sistema de innovación, los recursos para la realización de pruebas de concep-
to y maduración de las tecnologías son escasos e insuficientes en Cataluña, 
perjudicando las opciones de éxito de llegar al mercado, ya que, sin recursos, 
los proyectos no madurados son abandonados o son “mal vendidos” prematu-
ramente por una compensación inferior a su valor real de mercado.

3. Sistema coordinado y eficiente de innovación universidad-empresa

Algunos actores han mencionado, entre las debilidades de la transferencia tec-
nológica, la falta de un sistema coordinado y eficiente de innovación a nivel 
de instituciones académicas y empresas en Cataluña, como existe en otras re-
giones de Europa. Por tanto, se genera una brecha entre la excelente ciencia 
que se desarrolla en varias de las instituciones académicas y científicas catala-
nas, y los resultados de transferencia y relación con el sector productivo local. 
De hecho, existen mecanismos más accesibles y redituables para financiar la 
investigación aplicada con fondos públicos, como los proyectos europeos en el 
marco de Horizonte 2020, que los existentes para el desarrollo de un proyecto 
entre un grupo académico y una empresa local.
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El modelo de innovación de Israel se ha estudiado como un modelo a seguir, ya 
que allí el Estado tiene mecanismos separados y equitativos de apoyo a la cien-
cia básica, y de subvenciones a la I+D competitiva en el entorno privado, que 
tiene como principal objetivo la generación de competitividad y la explotación 
comercial.

A diferencia de Israel, Cataluña es una de las regiones de Europa que dedica 
más recursos a la investigación pública, sin embargo, los recursos públicos con 
los que se compensa la coinversión privada son sustancialmente menores. En 
este sentido, se ha sugerido que, sin mermar los recursos públicos requeridos 
por la investigación científica en las instituciones públicas catalanas, los orga-
nismos del estado deberían asignar nuevos recursos al I+D competitivo empre-
sarial y a la coinversión empresarial en proyectos colaborativos con las univer-
sidades.

Esta falta de mecanismos de incentivo a la cooperación entre universidad y 
empresa no afecta solamente a los académicos, sino también a las empresas. 
Estas no encuentran mecanismos públicos accesibles y subvencionados para 
el desarrollo de la investigación colaborativa con las instituciones científicas, 
y prefieren realizar sus desarrollos internamente o a través de subcontratación 
a centros tecnológicos, como Eurecat o LEITAT.

En este sentido, centros tecnológicos como Eurecat o LEITAT, para los cuales 
la investigación y la publicación de resultados no es una finalidad, se encuen-
tran más cercanos a la cultura del sector productivo. Estos centros tecnológi-
cos ofrecen desarrollos tecnológicos a las empresas catalanas en un sistema 
de externalización de servicios, que no plantea conflictos de titularidad sobre 
la propiedad intelectual, protegiendo, por lo tanto, la estricta confidenciali-
dad exigida por las empresas privadas. Es por esta razón que las empresas ca-
talanas encuentran el diálogo con estos centros tecnológicos más accesible y 
la contratación de proyectos más rápida y simple de implementar.

4. Políticas institucionales para fomentar la innovación en el sector público

En la opinión de algunos de los actores del sistema, uno de los mayores desa-
fíos del sector son las normas y regulaciones que limitan al sector público. Es-
pecíficamente, se mencionan las dificultades en la negociación de licencias 
cuando el estado es copropietario de la propiedad intelectual.
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Por ejemplo, la ley de la ciencia en Cataluña no permite que personas emplea-
das en el sector público, como son los investigadores y clínicos de los hospita-
les públicos, tengan participación accionaria de más de un 10% en una empresa 
basada en innovación generada por estos empleados. Esta limitación desmoti-
va a los investigadores médicos y enfermeras involucrados en innovación. Y en 
algunos casos genera la desvinculación de los hospitales, lo que en sí mismo no 
es positivo, ya que, en el sector salud, la vinculación del emprendedor con el 
hospital es de suma importancia y aporta mucho al desarrollo tecnológico.

Una de las formas de solucionar este problema es creando una legislación que 
permita la incorporación de personal hospitalario en spin-offs de las institu-
ciones, con menores limitaciones en temas de involucración y propiedad en la 
empresa, cuidando que todo el proceso sea transparente y los involucrados 
declaren cualquier conflicto de interés posible.

Otro problema mencionado por los actores en el sector público es el recelo 
que todavía genera a nivel de muchos investigadores públicos, la generación 
de ingresos a través de la innovación. En ese sentido, se necesita una política 
de divulgación interna que permita a los investigadores, médicos y enfermeras 
entender que la riqueza originada por la transferencia no solo llega a la cuenta 
bancaria del inventor, sino que se revierte también en el hospital y en el depar-
tamento, generando riqueza para todos, incluyendo a los pacientes que son 
atendidos por esos departamentos.

5. Brechas culturales entre el mundo académico y el sector productivo

En la opinión de alguno de los actores, una de las fallas más importantes en la 
transferencia de tecnología del mundo académico a la empresa es la falta de 
relación y comunicación entre ambos mundos. El mundo académico y científi-
co se basa en parámetros de evaluación académica (publicaciones en revistas 
científicas de alto impacto, participación en grandes consorcios europeos y 
captación de fondos competitivos para investigación básica). Sin embargo, no 
se han desarrollado aún una serie de parámetros de evaluación académica pa-
ralela que promuevan la generación de tecnología aplicada que sea transferi-
ble al sector productivo e industrial.

Algunos actores enfatizan que, a pesar de que la ciencia en Cataluña es de ex-
celente nivel, no está diseñada para ser comercializada, sino para ser publica-
da, ya que las instituciones priorizan los índices de impacto de las revistas cien-
tíficas.
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Otra brecha cultural de importancia la constituye la misma mentalidad de los 
académicos, especialmente en las universidades públicas. Parte del mundo 
académico catalán sigue teniendo una actitud negativa a la transferencia de 
tecnología de la universidad a la empresa. Este hecho es debido a varias razo-
nes, entre las cuales se enumeran la necesidad de mantener la libertad acadé-
mica de investigación y la dedicación total a las misiones básicas universitarias 
de educación e investigación básica.

Pero, sobre todo, los académicos contrarios a la transferencia consideran que 
la misma promueve actividades de lucro con la ciencia y distorsiona la misión 
de la universidad, afectando su cultura de difusión del conocimiento para el 
desarrollo de la ciencia, el bienestar de la sociedad y de la humanidad. Esta ac-
titud que todavía sigue arraigada en algunas universidades catalanas, ha co-
menzado a cambiar recientemente, en parte motivada por políticas universi-
tarias favorables a la transferencia y promovidas por una nueva generación 
de jerarcas universitarios que ven en la universidad emprendedora un motor 
de desarrollo económico regional y local; la transferencia tecnológica debe, 
por tanto, incorporarse a la misión de la universidad.

Influye asimismo, en este cambio de actitud, la movilidad de los académicos 
más jóvenes de la academia a la industria, desarrollando carreras tecnológicas 
en la empresa, y el interés de algunos académicos de abordar sus propios em-
prendimientos tecnológicos. En este sentido es notable el potencial de estu-
diantes de doctorado y postdoctorado, para participar en la creación de spin-
offs universitarias, muchas veces apoyados por los académicos más sénior, 
pero sin las limitaciones de una carrera académica más rígida y exigente.

6.  Nuevos mecanismos de Transferencia Tecnológica orientados al mundo 
financiero y empresarial privado

Algunos de los actores del ecosistema no creen en la efectividad del modelo clá-
sico de transferencia tecnológica, ya que en su opinión lograr que una innova-
ción tenga impacto en el mercado va mucho más allá de la calidad de la ciencia y 
las características tecnológicas. El éxito de un emprendimiento tecnológico de-
pende de numerosos factores relacionados con el modelo de negocio, el entor-
no económico y otros temas netamente empresariales. Es por ello por lo que 
muchos actores promueven activamente la creación de spin-offs, para la incu-
bación de la tecnología en un marco empresarial, ya que este mecanismo per-
mite que el investigador o la persona que desee desarrollar la tecnología para 
llevarla al mercado esté profundamente implicada en el proceso empresarial.
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El mecanismo clásico de transferencia tecnológica, que consiste en el licencia-
miento de la propiedad intelectual de la academia a la empresa para su desarro-
llo y comercialización, es un mecanismo que ha tenido amplio éxito en el sector 
químico-farmacéutico. Sin embargo, no ha dado tan buenos resultados en otros 
sectores, como son las tecnologías de información y comunicaciones, tanto en 
sus aspectos software como hardware y la industria de electromecánica.

Las tecnologías académicas están generalmente en etapas sumamente tem-
pranas de desarrollo, o han completado solo pruebas de concepto iniciales. 
Esto significa que no pueden ser transferidas al mercado sin pasar por un pro-
ceso de transferencia que incluye el desarrollo de la tecnología en un entorno 
empresarial o industrial. Este desarrollo incluye no solo aspectos tecnológicos, 
sino también el diseño de detallados planes de negocios, inversión de recursos 
muy importantes en el registro o certificación de los productos y campañas de 
comercialización intensivas, para poder introducir un nuevo producto en el 
mercado con éxito. Este desarrollo largo, costoso y de mucho riesgo es asumi-
do por la empresa y se rige por reglas del mercado y no por políticas públicas. 
Es por esta razón que se considera necesario que las normativas instituciona-
les y las políticas públicas permitan la participación de la universidad y los 
centros de investigación como accionistas en sus spin-offs, pero siempre con-
templando que las instituciones deberán invertir y participar en las mismas 
condiciones que cualquier otro inversor financiero y jugando según las reglas 
del mercado privado.

Otros actores opinan que, a la hora de decidir cuáles son los mecanismos más 
apropiados de transferencia tecnológica, se tiene que tener en cuenta la natu-
raleza de los distintos sectores industriales. Por lo tanto, difícilmente el mode-
lo que se pueda usar en un área tecnológica para llegar al mercado es aplica-
ble para una tecnología de otra área, pues los clientes objetivo, los inversores 
y los procesos para llegar al mercado son totalmente distintos.

Aquellas instituciones que vean como esencial la transferencia de sus tecnolo-
gías y opten por el mecanismo de creación de spin-offs deben comprometerse 
decididamente a acompañar a su spin-offs en todo el proceso de incubación. 
Asimismo, el Estado debe acompañar este mismo proceso, proporcionando 
los mecanismos de apoyo público que permitan a las spin-offs sobrevivir las 
etapas del valle de la muerte, complementando la inversión privada y permi-
tiendo de esta manera crear vehículos híbridos de inversión publicoprivada. 
Entendiendo por estos mecanismos un híbrido entre la rigurosidad del inver-
sor financiero y el conocimiento profundo del socio científico o universitario.
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La experiencia de algunos actores recomienda la generación de fondos de in-
versión para tecnologías universitarias incipientes, cogestionados por inverso-
res privados e instituciones científicas. La colaboración de los diferentes cen-
tros de investigación en la generación de un fondo de inversión publicoprivado 
de esta clase puede generar enormes sinergias que beneficien la financiación 
de tecnologías incipientes en diferentes sectores.

7. Profesionalización de la transferencia tecnológica

Las oficinas de transferencia tecnológica de Cataluña necesitan funcionar 
como traductores entre dos entornos, el entorno científico-académico y el en-
torno privado. En la opinión de algunos de los actores de este ecosistema, es 
necesario profesionalizar e internacionalizar la transferencia tecnológica en 
Cataluña. Por ello se entiende la introducción de capacidades a nivel de los di-
rectores y gestores de las oficinas de transferencia y licenciamiento, que per-
mitan a las instituciones vincularse con el entorno productivo y con el capital 
privado de forma proactiva y eficiente, para lograr concretar la realización de 
negocios de transferencia exitosos.

La profesionalización de la transferencia tecnológica comprende la implemen-
tación de procesos de tomas de decisiones similares a los que se utilizan en el 
mundo corporativo y de las inversiones privadas. Estos procesos pueden influir 
positivamente en la evaluación de tecnologías, selección de proyectos, distri-
bución de recursos para protección de la propiedad intelectual y el desarrollo 
de pruebas de concepto, entre otros. A su vez, permitirá desarrollar un lengua-
je común que sea comprensible por el mercado empresarial y financiero.

Esta profesionalización deberá contemplar también el desarrollo de metodolo-
gías de market pull, es decir, conocer las necesidades de los diferentes secto-
res productivos y llevar estas necesidades al laboratorio del investigador para 
generar una transferencia tecnológica centrada en las necesidades del merca-
do, en vez de las metodologías de market push -desarrollos tecnológicos inicia-
dos en el laboratorio del investigador y que buscan aplicaciones comerciales-, 
que es lo más común en la transferencia tecnológica universitaria actual. En 
este sentido, se ha sugerido crear un programa similar al iCREA, pero en este 
caso, en vez de aplicarse al fichaje de investigadores de alto nivel, se aplicará 
para buscar la incorporación de directores y gestores profesionales experi-
mentados en transferencia tecnológica a nivel internacional.
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Propuestas para impulsar la transferencia de tecnología y la innovación

Con el propósito de visualizar posibles vías para mejorar la transferencia tecno-
lógica de las instituciones catalanas, presentamos a continuación una selec-
ción de 5 recomendaciones que hemos ido elaborando en el transcurso de 
nuestra experiencia e investigación, así como a través de la rica interacción con 
los actores del ecosistema.

Recomendaciones para mejorar la transferencia de las innovaciones y 
tecnologías catalanas a la región y al mundo

I.  Aumento de la masa crítica de proyectos tecnológicos a través de la 
colaboración entre entidades del mismo sector

Varios de los actores del sistema han recomendado la conjunción de esfuerzos 
para poder lograr masa crítica a la hora de transferir la tecnología desarrollada 
en las instituciones catalanas. Ya sea tanto a través de la agrupación de cen-
tros de investigación para compartir experiencias e identificar sinergias, como 
a través de la creación de redes de innovación bajo una marca común que per-
mita disfrutar de una mayor difusión y mejor relación con las empresas y la in-
dustria catalanas.

Esta agrupación podría incluso llevarse a las universidades públicas catalanas, 
que podrían fusionar sus oficinas y unidades de transferencia tecnológica en 
una sola organización. Esa unión convertiría la organización de transferencia 
tecnológica resultante en un verdadero líder en transferencia tecnológica aca-
démica a nivel mundial. Podría pensarse en una fórmula similar a la que llevan a 
cabo varias universidades públicas de EE. UU., como la universidad pública de 
California o la de Massachusetts. La University of California, por ejemplo, tiene 
oficinas de transferencia tecnológica en sus 10 campus (UC Berkeley, UC Da-
vies, UCLA...) concentrando toda su oferta tecnológica bajo una misma estruc-
tura y organización.

Asimismo, se ha recomendado la organización de todas las oportunidades tecno-
lógicas del sistema de innovación catalán en sectores específicos, como es el sec-
tor salud, por ejemplo, para crear un punto de contacto unificado para las grandes 
corporaciones internacionales que buscan tecnologías avanzadas y competitivas 
en Cataluña. Y de esta forma ofrecer una oferta tecnológica amplia, posicionando 
la tecnología catalana a nivel internacional, no confinándola al nivel local.
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Es interesante notar que este proceso comenzó ya en el período del 2009 al 
2015, a través de la fusión y concentración de centros de investigación y cen-
tros tecnológicos como son el BIS, Barcelona Institute of Sciences and Techno-
logy, que ocupa a seis de los centros de investigación más destacados de Cata-
luña y a Eurecat, que agrupa a cinco centros tecnológicos de reconocido nivel. 
Aunque esta tendencia nos parece muy positiva, cabe mencionar que, a la hora 
de escribir este artículo, aún es difícil apreciar la contribución que han tenido 
estas fusiones en los resultados de la transferencia tecnológica de estas insti-
tuciones.

II. Actividades proactivas de Transferencia Tecnológica

La transferencia tecnológica de las instituciones académicas y de los centros 
de investigación debe ser más proactiva. Durante el estudio de la actividad rea-
lizada por las instituciones para la transferencia de sus tecnologías, hemos ob-
servado que es necesario refrescar el enfoque de las oficinas y unidades de 
transferencia, implementando nuevas estrategias que incluyan actividades 
proactivas hacia el plantel de investigadores de las instituciones (actividades 
internas), así como estrategias de relación con la industria y las empresas del 
entorno catalán (externas).

Entre las iniciativas proactivas que pueden emprender las instituciones acadé-
micas y de investigación, cabe destacar la generación de investigación contra-
tada con la industria en el marco de ayudas proporcionadas por entes públicos 
como ACCIÓ y CDTI, así como colaboraciones variadas y flexibles a la medida 
de los requerimientos de las empresas.

Las actividades de servicios, colaboraciones e investigación contratada, más 
allá de generar un ingreso económico sustancial a las instituciones académicas, 
constituyen un excelente mecanismo de generación de confianza entre las em-
presas y las instituciones, permitiendo el desarrollo de relaciones estrechas 
que pueden culminar en desarrollos compartidos, alianzas o emprendimientos 
conjuntos (joint ventures). Asimismo, permiten acercar al investigador a las ne-
cesidades reales del mercado, a través de la interacción estrecha con el sector 
productivo (market pull).

Entre las actividades de relación, destacan los eventos de dating entre investi-
gadores y emprendedores, para la creación de equipos de desarrollo tecnoló-
gico conjunto que generen nuevas empresas spin-off de base tecnológica. Es 
recomendable extender la práctica de creación de Consejos Consultivos de Ne-
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gocio (Business Advisory Boards) por las instituciones académicas y centros de 
investigación para poder contar con el asesoramiento directo de representan-
tes de la industria, la empresa y el capital privado cercano al sector.

En el marco de este tipo de actividades, se recomienda la organización de 
eventos de transferencia tecnológica, como son conferencias y exhibición de 
tecnologías en un lenguaje apropiado para el público empresarial y financiero, 
que pueda facilitar la captación de nuevas tecnologías por la industria, el levan-
tamiento de capitales en etapas incipientes y el desarrollo de mejores técnicas 
de comunicación por parte de los investigadores.

III. Acercamiento entre la Universidad y la Empresa

Las empresas catalanas que desean innovar en producto para competir global-
mente tienen a su alcance un importante vivero de creatividad y capacidades 
cientificotecnológicas en los centros académicos catalanes. Es por ello por lo 
que deben centrarse esfuerzos en acercar las empresas catalanas a las institu-
ciones académicas a través de actividades de relación directa o indirectamente 
a través de centros tecnológicos como EURECAT o LEITAT. Y por “acercar” no 
solo nos referimos a compartir información sobre las actividades de cada parte 
y a establecer relaciones formales o informales entre las empresas y los investi-
gadores (tal como se ha descrito en el punto anterior). Deben también levan-
tarse puentes y mecanismos para facilitar la colaboración fluida entre los dos 
mundos: la universidad y la empresa.

Una fórmula utilizada con éxito en países como Israel o el Reino Unido es esta-
blecer un interlocutor único entre las empresas y los grupos académicos. por 
ejemplo, cada centro –o grupo de centros- podría tener su propia empresa de 
transferencia como nexo comercial con el mercado, es decir, las industrias in-
teresadas en incorporar know how. De esta manera, los centros tendrían equi-
pos comerciales y administrativos con mentalidad empresarial y las empresas e 
industrias locales podrían colaborar fluidamente con centros de investigación, 
como lo harían con otra empresa. Muchas de las instituciones internacionales 
con mayor éxito en transferencia tecnológica se organizan de esta forma, 
como la Universidad Hebrea de Jerusalén, que, a través de Yissum, su empresa 
de transferencia, tiene unos ingresos anuales más de 60 millones de dólares en 
colaboraciones con la industria y licencias.

Esta estrategia tiene un beneficio doble para la sociedad: por una parte, dota 
de mayores recursos y competitividad a la investigación de los centros públi-

001-328 ponenciasEIX8.indd   189 17/07/2018   10:39:10



190

Fortalezas y Debilidades del Sistema de Innovación y Transferencia Catalán

cos, y por otra pone al alcance de la industria local una cantera de ciencia y 
tecnología de primer nivel, que puede mejorar la competitividad internacional 
de sus productos. Es el llamado círculo virtuoso, en el que todas las partes ga-
nan y negocian sus colaboraciones entre iguales, sin que una parte se sienta 
expoliada por la otra.

Sin embargo, un marco exitoso de colaboración Universidad-Empresa debe ir 
más allá de la creación de un interlocutor único en las instituciones con menta-
lidad empresarial. El acercamiento Universidad-Empresa no se limita a “acercar 
la empresa a la universidad”, también consiste en acercar a los investigadores 
al sector empresarial. Es para ello fundamental continuar invirtiendo esfuerzos 
en divulgar la importancia de la transferencia tecnológica entre los investiga-
dores, desmitificando tópicos tales como “o públicas o patentes”, “las univer-
sidades no se deben lucrar con la ciencia”, que no contribuyen al progreso 
científico, ni a la transferencia del conocimiento y la tecnología a la sociedad.

Y, más aún, consideramos crucial que las instituciones académicas modifiquen 
sus parámetros de evaluación para premiar también las actividades de transfe-
rencia realizadas por los investigadores. La experiencia internacional muestra 
que la normativa interna de una institución puede conseguir una verdadera 
transformación reconociendo al investigador los logros en transferencia, y dis-
tribuyendo equitativamente los ingresos generados (entre el investigador, el 
grupo y la institución). Se trata, en suma, de alinear los incentivos de los agen-
tes implicados hacia un interés social común: que la ciencia llegue a la calle en 
forma de productos y servicios de valor. Con los incentivos adecuados, los in-
vestigadores se acercan a las necesidades del mercado, a veces incluso crean-
do sus propios emprendimientos tecnológicos, y la empresa apuesta por la in-
novación apalancándose en las capacidades tecnológicas de su ecosistema.

IV.  Mecanismos de transferencia tecnológica flexibles que incluyan la 
creación de empresas de base tecnológica (spin-offs)

Una recomendación clave es la de seguir impulsando la creación de spin-offs 
-empresas de base tecnológica basadas en la innovación de las instituciones 
académicas y de los centros de investigación. Estas spin-offs cumplen una mi-
sión doble en el entorno académico y científico: permiten la relación de empre-
sas e industrias locales con el capital privado, y crean fuentes de trabajo para 
los jóvenes investigadores graduados de las instituciones.
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Las unidades de transferencia tecnológica de las instituciones académicas y cen-
tros de investigación pueden fomentar la creación de spin-offs generando las 
condiciones óptimas para estimular a los investigadores a abordar nuevos em-
prendimientos. Estas condiciones incluyen entre otras facilitar la creación formal 
de las empresas, desarrollo de las pruebas de concepto, preparación de planes 
de negocio y asistencia en la vinculación con socios estratégicos y potenciales 
inversores, por ejemplo, a través de vehículos como aceleradores e incubadoras.

Por su parte, el Estado puede contribuir a la creación de spin-offs de institucio-
nes públicas, como universidades y hospitales, a través de la legislación de nor-
mas que agilicen los procesos de toma de decisiones en las instituciones, y per-
mitan que los investigadores puedan ser propietarios de capital accionario en 
las spin-offs y ejercer roles en sus consejos directivos. Todo ello, tomando las 
debidas precauciones para proteger la propiedad intelectual y los derechos 
económicos de las instituciones públicas, y creando mecanismos para evitar 
conflictos de interés que se puedan generar a los investigadores en su rol do-
ble de académicos y emprendedores.

Es importante señalar, que las instituciones académicas y los centros de inves-
tigación interesados en crear empresas spin-offs deben tener en cuenta que el 
período de maduración de estas empresas es muy largo, y que la institución 
que las crea debe estar dispuesta a acompañarlas en ese largo recorrido dispo-
niendo de recursos y brindando asistencia en el desarrollo tecnológico y co-
mercial de las mismas.

En este sentido se ha ofrecido como una posible solución, generar coinversión 
publicoprivada en las spin-offs tecnológicas, así como una mayor involucración 
de las instituciones públicas, a través de la creación de vehículos de inversión 
para tecnologías incipientes, que sean cogestionados por inversores del sector 
privado y por instituciones científicas.

V. Prioridad estratégica de país y financiación

Una vez obtenidos altos niveles educativos y académicos, como los consegui-
dos en España, y especialmente en Cataluña, un país tiene la obligación de 
aprovechar todo el potencial de riqueza que puedan generar los recursos pú-
blicos invertidos en educación e investigación. Es por ello por lo que, más allá 
de verla solo como una palanca de competitividad industrial, la transferencia 
tecnológica debe entenderse como un elemento clave en la estrategia de de-
sarrollo de un país.
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Para que la transferencia alcance la relevancia que le corresponde, recomenda-
mos que esta se debata en el Parlamento, y que los poderes legislativos y eje-
cutivos fijen objetivos plurianuales que requieran seguimiento parlamentario 
regular. Los poderes públicos y el conjunto de la sociedad deben estar al co-
rriente del progreso y resultados de los esfuerzos del país.

Asimismo, es clave contar con recursos financieros suficientes y mecanismos 
acertados para que estos recursos lleguen a los proyectos adecuados en el mo-
mento apropiado. A continuación, nos detenemos en dos vías de financiación 
pública que consideramos adecuadas para el desarrollo tecnológico:

a)  Creación y ampliación de marcos de financiación publicoprivados para el 
desarrollo de innovación conjunta universidad-empresa

Algunos de los actores han mencionado la escasez de recursos para el fomen-
to de la relación universidad-empresa, o la coinversión empresarial en proyec-
tos colaborativos con las universidades y centros de investigación. Estos recur-
sos son imprescindibles para poder mitigar el riesgo de la inversión privada en 
I+D, así como para mitigar el riesgo de las inversiones privadas de capitales de 
riesgo en empresas spin-offs.

Los recursos que dedica la administración pública, tanto a nivel nacional como 
a nivel regional, son insuficientes y no generan la motivación necesaria en las 
empresas para emprender desarrollos colaborativos con las universidades y 
los centros de investigación. El rol de estas ayudas públicas no es solo mitigar 
el riesgo, sino también motivar al sector empresarial e industrial a emprender 
desarrollos tecnológicos punteros junto al sector académico para dotar a la in-
dustria catalana de ventajas competitivas en base a tecnología propia.

Por su parte, el capital privado debe acompañar el desarrollo de estos instru-
mentos de financiación pública creando vehículos de inversión de impacto 
que, con un riesgo mitigado por las ayudas públicas, les permita invertir en tec-
nologías tempranas de alto riesgo y con un proceso de maduración largo.

b)  Ampliación de los recursos públicos dedicados a la innovación tecnológica 
competitiva

Tanto a nivel empresarial industrial, como en el entorno académico, se ha men-
cionado repetidamente la escasez de recursos públicos destinados a la innova-
ción tecnológica competitiva. Estos recursos tan necesarios para el desarrollo 
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de nuevas tecnologías se ven limitados a un grupo muy reducido de ayudas. 
Aun con el apalancamiento de ayudas públicas a través de los programas de la 
Unión Europea, las instituciones catalanas se ven compitiendo año tras año 
por los mismos recursos con una cartera cada vez más grande de proyectos. 
En este sentido, se han mencionado repetidamente ejemplos de otros países, 
incluyendo la experiencia de EE. UU., Reino Unido e Israel, y la necesidad de 
crear nuevos vehículos de financiación pública y publicoprivada que permitan 
realizar pruebas de concepto y otros desarrollos tecnológicos para cruzar el 
valle de la muerte.

En este contexto, durante las conversaciones con los principales agentes del 
ecosistema de innovación, suele mencionarse la introducción de figuras simila-
res a la del Jefe Científico del Ministerio de Industria y Comercio de Israel (que 
coordina la ayuda pública al desarrollo tecnológico), o de un fondo público de-
dicado a la financiación de la innovación a nivel industrial empresarial y acadé-
mico-empresarial.

Estos fondos públicos deberían estar destinados al desarrollo de tecnologías 
en etapas tempranas, y específicamente a temas como el desarrollo de prue-
bas de concepto, prototipos avanzados, solicitudes de patentes que permitan 
proteger la propiedad intelectual, y permitirles de esta forma madurar y valori-
zar la tecnología, paso previo al levantamiento de inversión en el mercado de 
capitales privados.

Asimismo, estos fondos públicos se deberían gestionar de manera que el Esta-
do pudiese recuperar su inversión a través de regalías, generando un flujo de 
ingresos que permita reembolsar al fondo por sus inversiones, e inclusive ge-
nerar un beneficio para ir incrementando las inversiones de año en año.

En conclusión, hemos podido constatar una deficiencia en los resultados de la 
transferencia tecnológica de las instituciones catalanas (y las instituciones es-
pañolas en general) en comparación con otros países europeos. Estas debilida-
des pueden explicarse en gran parte por la menor dotación de financiación pú-
blica en las fases iniciales de desarrollo tecnológico. Sin embargo, y tal como se 
estipula en las recomendaciones, la solución no consiste exclusivamente en el 
incremento de los presupuestos públicos. Cualquier solución que se desee im-
plementar debe ser sistémica a nivel de país, y consistir en acciones, ayudas y 
vehículos variados que involucren a todos los agentes tanto públicos como pri-
vados.
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Fortalezas y Debilidades del Sistema de Innovación y Transferencia Catalán

En nuestra opinión, la transferencia tecnológica es un elemento clave en la fi-
nanciación equilibrada y sostenible de las instituciones públicas de educación e 
investigación a través del licenciamiento y la creación de spin-offs que generen 
ingresos económicos recurrentes. Es, por lo tanto, esencial contar con meca-
nismos de transferencia tecnológica a nivel de toda Cataluña que alineen los 
incentivos de los diferentes agentes públicos y privados involucrados, y dote 
de los medios necesarios para llevar las tecnologías catalanas al mercado.
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És àmpliament reconegut el gap existent entre els resultats generats pel siste-
ma de recerca i el desenvolupament de productes que impactin en la societat. 
Les limitacions actuals són la fragmentació de la inversió, la reduïda retenció 
del talent, l’existència de microportafolis, el risc individualitzat, el posiciona-
ment fragmentat davant del client i del finançament de proves de validació i un 
marc legal que no accelera la transferència de coneixement al mercat. Per su-
perar els reptes anteriors es proposa la creació d’una Agència Nacional d’Eco-
nomia del Coneixement (ANEC), un vehicle integral en la professionalització de 
la transferència de coneixement a Catalunya.

1.  Context internacional. Polítiques d’innovació i estratègies en 
transferència de coneixement

La innovació, entesa com la capacitat de portar al mercat productes o serveis a 
partir del nou coneixement generat gràcies a la recerca i el desenvolupament 
(R+D), constitueix un element cabdal per a la competitivitat d’un territori. Els 
agents que fan possible aquesta connexió entre el sistema de recerca i les em-
preses són els que, en conjunt, conformen l’anomenat “ecosistema d’innova-
ció”.

En línies generals, la innovació comprèn un conjunt d’activitats que inclouen 
investigació i desenvolupament, conceptualització i desplegament tecnològic. 
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D’aquesta manera, la innovació tecnològica requereix tant de factors que asse-
gurin la seva disponibilitat, o en altres paraules factors que afecten la innova-
ció des del costat de l’oferta, com de la creació de mercats que es puguin sos-
tenir en el temps, o de factors que determinen la demanda. Els processos 
d’innovació són part d’un continuum i tant els factors que afecten l’oferta com 
la demanda estan estretament vinculats. El procés de formulació de polítiques 
públiques ha de tenir en compte aquestes etapes i vincles. D’aquesta manera 
cal definir i implementar estratègies que actuen en diferents moments de la 
cadena d’innovació, ja sigui per mitjà d’accions que empenyen l’oferta (les ano-
menades supply-push policies, com ajudes a la investigació, incentius fiscals per 
a l’establiment d’empreses i el desenvolupament de productes, etc.) o bé polí-
tiques o accions que atrauen la demanda (demand-pull policies, com ara la 
Compra Pública Innovadora o CPI, incentius tributaris o subsidis a l’ús o con-
sum, normes i canvis del marc legal, etc.). Una estratègia exhaustiva de trans-
ferència de coneixement ha de considerar la cadena d’innovació en tot el seu 
recorregut, possibilitant la conjugació i interacció de l’oferta i demanda de tec-
nologies des de diferents sectors econòmics.

Als Estats Units, amb l’objectiu d’enfortir la competitivitat de l’economia, les 
autoritats públiques varen estimular la transferència del coneixement generat 
a les institucions universitàries i la col·laboració entre els sistemes de recerca 
públics i les empreses privades. Destaquen alguns canvis legislatius que tingue-
ren lloc a la dècada dels 80. El 1980, es va modificar la legislació de patents 
mitjançant la University and Small Business Patent Procedures Act (coneguda 
usualment com a Bayh-Dole Act) i la Stevenson-Wydler Technology Innovation 
Act. En aquest nou marc, les universitats podien patentar i llicenciar invencions 
generades des de projectes finançats amb fons federals. D’altra banda, el 1984 
es va aprovar la National Cooperative Research Act de 1984, que va impulsar la 
formació d’aliances d’empreses orientades a la investigació (Matkin, 1990).

Els darrers anys, les institucions públiques han incidit en la importància que 
l’impacte social i econòmic de la investigació sigui més immediat; en definitiva, 
una major proximitat al mercat de la recerca (Dasgupta i David, 1994; Pavitt, 
1991 i 1998; Stephan i Levin, 1996; MacLean, 1998, i McMillan, 2000). A Europa, 
la detecció, cap a mitjans dels anys noranta, de l’anomenada “Paradoxa euro-
pea” i les actuacions resultants per part de la Comissió Europea exemplifiquen 
aquesta voluntat política d’una conversió més accelerada de la investigació pú-
blica en la creació de riquesa. Es coneix com a “Paradoxa europea” al fet que el 
continent europeu, tot i disposar d’una millor base científica en relació amb els 
seus competidors, no aconseguia traduir aquest esforç en nous productes i 
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serveis per al mercat. El Llibre verd sobre la innovació a Europa va posar de 
manifest aquesta situació i va formular propostes d’acció per incrementar la 
interlocució entre els sistemes nacionals de recerca i el sector privat. El Primer 
pla d’acció per a la innovació a Europa que se’n va derivar va establir, a partir 
d’aquests suggeriments, la necessitat de desenvolupar una visió estratègica i 
prospectiva de la recerca i les seves aplicacions: enfortir la recerca industrial, 
promoure la creació d’empreses de base científica (spin-offs) i intensificar la 
col·laboració entre universitat i empresa. (Condom, 2006).

En alguns camps de la ciència, s’ha produït una reducció del temps entre el 
descobriment i la seva aplicació, motivada no només per qüestions tecnològi-
ques sinó també financeres. Avui dia, hi ha una voluntat per part dels inversors 
de capital risc de donar suport a empreses intensives en tecnologia molt abans 
que puguin traslladar els seus productes al mercat (Stephan i Levin, 1996). 
Aquesta visió ajuda a explicar l’interès dels investigadors per activitats com la 
consultoria, la col·laboració amb les empreses en el terreny de l’R+D, la llicèn-
cia de patents o la creació d’empreses que exploten els seus coneixements i 
els resultats de la seva investigació (Stephan i Everhart, 1998). Per la seva ban-
da, l’entorn empresarial té interès per aprofitar els resultats generats en el sis-
tema públic d’investigació. El coneixement juga un paper fonamental en la de-
finició dels seus avantatges competitius. En definitiva, les empreses tenen 
també motius per aprofitar els resultats de la investigació pública (Rosenberg, 
1990 i 1992; Mansfield, 1991; Rosenberg i Nelson, 1994; Narin, 1997; Nightinga-
le, 1998, i Forbes i Wield, 2000).

2.  Anàlisi de la situació del sistema de recerca i innovació a Catalunya. 
Reptes i oportunitats

Els darrers anys, Catalunya s’ha posicionat com un dels pols de recerca i gene-
ració de coneixement més importants del sud d’Europa. La qualitat de la seva 
producció científica, la captació i retenció del talent investigador, una situació 
geogràfica privilegiada i la disposició d’infraestructures tecnològiques avança-
des han permès consolidar un pol d’innovació en procés de maduració. En el 
present treball ens proposem analitzar l’ecosistema innovador de Catalunya i 
plantejar  polítiques públiques que maximitzin l’impacte social i econòmic de la 
recerca generada al nostre país, a través del reforç i la integració dels proces-
sos i instruments de valoració o transferència tecnològica. L’ANEC constitueix 
una proposta experimental per a instaurar un vehicle integral i inclusiu en la 
professionalització de la transferència de coneixement a Catalunya.
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El sistema català de recerca i innovació es caracteritza per una elevada produc-
tivitat científica, una gran concentració d’infraestructures científiques i l’avan-
tatge competitiu de comptar amb la ciutat de Barcelona com a capital de ta-
lent i innovació.

1. Elevada productivitat científica. La producció científica catalana és 
aproximadament d’un 1% del total mundial (mesurada en quantitat i qua-
litat de publicacions), mentre que la població catalana representa un 
0,1% de la població mundial. El sistema català de recerca genera coneixe-
ment a una taxa 10 vegades superior a la mitjana. Catalunya executa el 
21% del total de la despesa en recerca i desenvolupament (R+D) d’Espa-
nya, registra el 33,7% de les seves patents i allotja el 22,5% de les empre-
ses considerades innovadores segons l’Instituto Nacional de Estadística 
(INE). Catalunya és ja un referent mundial d’excel·lència investigadora 
amb una elevada productivitat científica en àrees com la biomedicina, la 
fotònica o la nanotecnologia. Les publicacions del sistema de recerca ca-
talà tenen un impacte, en citacions científiques, un 54% superior a la mit-
jana mundial (ACUP, 2013) i és el segon país de la Unió Europea en la 
captació de fons competitius per càpita de les convocatòries del Consell 
Europeu de Recerca (ERC Grants). En el període 2008-2012 els investiga-
dors de les institucions de recerca catalanes (Rovira, 2013) van publicar 
111 articles a la revista Science, i 136 a Nature. Per davant de Catalunya, 
només tenen major taxa d’èxit científic Israel i Suïssa (no comunitaris), i 
Holanda. Els resultats dels centres de recerca són homologables als de 
les millors entitats europees de referència, i han demostrat un molt ele-
vat efecte multiplicador dels recursos públics invertits (finançament ba-
sal), especialment en l’atracció de nous recursos, per exemple, dels pro-
grames marc europeus. No obstant, aquesta multiplicació de recursos 
poques vegades es produeix a través de la mobilització d’inversions pri-
vades en R+D (contractes amb empreses), com és el cas dels Instituts 
Fraunhofer alemanys, on, amb un 30% de finançament públic basal, ob-
tenen el 70% dels seus recursos mitjançant projectes de recerca em-
presarials (Ferràs, 2015).

2. Alta concentració d’infraestructures cientificotècniques. Catalunya dis-
posa de 12 universitats, 25 parcs científics i tecnològics i 15 instituts de 
recerca hospitalària i centres del CSIC (Consell Superior d’Investigacions 
Científiques, depenent de l’Estat). L’escenari de la recerca catalana es 
completa amb algunes grans infraestructures científiques, com el Super-
computador Mare Nostrum, el Laboratori de Ressonància Magnètica 
Nuclear, el Laboratori Europeu de Biologia Molecular o el Sincrotró Alba. 
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Un element diferencial del sistema de recerca català ha estat la creació 
d’estructures públiques extrauniversitàries. Per tal de dotar de major 
flexibilitat i autonomia a la recerca, es van decidir apostar pel desplega-
ment de fundacions amb patronats formats majoritàriament per univer-
sitats i pel Govern de la Generalitat, que amb el temps van configurar la 
Xarxa de Centres de Recerca de Catalunya (CERCA). La creació de noves 
estructures amb sistemes de governança àgils, no limitats per procedi-
ments funcionarials, i la incorporació de científics internacionals d’elevat 
prestigi a les mateixes, explica en bona mesura els resultats aconse-
guits.

3. Barcelona, capital del talent i la innovació. Barcelona és el gran actiu de 
l’ecosistema innovador català. La disputa entre les ciutats per conver-
tir-se en la destinació de referència per a tots aquells que volen empren-
dre o invertir en sectors d’alt valor afegit és molt competitiva. Actual-
ment, Barcelona es consolida com el cinquè tech hub europeu per 
darrere de Londres, Berlín, París i Amsterdam i just per davant de Ma-
drid, segons els darrers informes publicats per Startup Ecosystem Over-
view i la European Venture Capital Association (EVCA) i el ràn-
quing EU-Startups.com. Així mateix, els fundadors de startups europees 
situen Barcelona com la 3a ciutat preferida segons l’Startup Heatmap 
Europe i el fons d’inversió britànic Atomico. Barcelona se situa en 3r lloc, 
després de Londres i París, en capacitat d’atracció d’estudiants d’MBA i 
concentra tres de les millors escoles de formació de directius del món: 
IESE, ESADE i EADA. Han estat recurrents, d’altra banda, les iniciatives 
de posicionament de Barcelona com a ciutat innovadora. El 2014, la Unió 
Europea va concedir a Barcelona la capitalitat continental de la innova-
ció, amb la concessió de l’European Capital of Innovation Award. Esdeve-
niments com el Mobile World Congress, la Smart City Expo, IOT, el Saló 
d’impressió 3D o Expoquimia completen l’escenari que impulsa la pro-
jecció global de la tecnologia i la innovació catalanes. Així mateix, exis-
teixen unes 30 acceleradores i venture builders com Incubio, Connector, 
Seedrocket o SHIP2B, el capital llavor de les quals mou anualment més 
de 400 milions d’euros i les adquisicions i sortides a borsa (exits) del sis-
tema català comencen a ser rellevants, superant els 500 milions d’euros 
anuals. Aquestes noves empreses de referència provenen majoritària-
ment dels entorns TIC i Internet, però també del sector biotecnològic. 
Aquest darrer va acumular inversions per valor de 153,1 milions d’euros 
el 2016, dada que suposa duplicar el volum generat en l’exercici anterior, 
segons Catalonia Bio.
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Malgrat els avenços dels darrers anys, l’ecosistema d’innovació català presen-
ta encara tres grans reptes: la caiguda en intensitat tecnològica, el pes creixent 
de la recerca pública en el mix de recerca del país, un sistema d’innovació frag-
mentat i una estructura productiva formada per pimes poc intensives en R+D.

1. Caiguda en la intensitat tecnològica del país: la recerca pública no esti-
mula inversions empresarials. Un factor central en el procés de traduc-
ció de l’R+D en desenvolupament econòmic és la protecció dels resul-
tats de la recerca generada a les entitats públiques. En el període 
2004-18, el nombre de sol·licituds de patents presentades per les univer-
sitats mostra una tendència creixent que no ha estat interrompuda per 
la crisi econòmica. La major part dels ingressos per transferència de co-
neixement de les universitats catalanes procedeixen dels contractes 
d’R+D i consultoria amb empreses o entitats, que representen més del 
75% del total. D’ençà de l’any 2009, però, s’observa una contínua davalla-
da del volum de col·laboració universitat-empresa. Catalunya continua 
sent la comunitat autònoma amb el percentatge més elevat d’empreses 
innovadores respecte a l’Estat, però des de l’inici de la crisi el nombre 
total d’empreses amb seu a Catalunya que manifesten fer innovació ha 
passat de quasi 11.000, en el trienni 2004-2006, a menys de 6.000 el 2011. 
Un altre canal de transferència, sovint també vinculat a l’explotació de 
patents de base tecnològica, és la creació d’empreses spin-off. Excepte 
en pocs casos, però, el creixement d’aquestes empreses sorgides de la 
universitats i dels centres de recerca ha estat limitat. La baixa taxa de 
capitalització, unida a una alta taxa de supervivència, posa de manifest 
que aquestes es creen en el marc d’un ecosistema de la innovació no 
prou madur. (Ferràs, 2015).

2. Pes creixent de la recerca pública en el mix de recerca del país. A Cata-
lunya cada cop hi ha més empleats públics que fan activitats d’R+D, i, 
proporcionalment, cada cop hi ha menys empreses que desenvolupen 
activitats d’R+D. La despesa pública en R+D al 2002 era de 516 M€, men-
tre que la privada era de 1.112 M€ . Deu anys més tard, la despesa pública 
ascendia a 1.308 M€, mentre que la privada era només de 1.682 M€. És a 
dir, mentre la despesa pública s’incrementava en un 250%, la despesa pri-
vada només ho feia en un 50%. La UE considera que un sistema d’innova-
ció està equilibrat quan la relació entre l’esforç públic i el privat guarda 
la proporció 1:3 (33% inversió pública, 66% inversió privada). Aquesta és 
la proporció que existia el 2002. El 2012, la proporció es trobava esbiaixa-
da a favor del sector públic fins a representar un 44% públic versus no-
més un 56% d’esforç empresarial. Val a dir que en els països de referèn-
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cia, la tendència és inversa: s’incrementa progressivament el pes del 
sector privat en l’R+D. Segons dades d’EUROSTAT, a Alemanya significa 
el 67%, a Dinamarca el 65%, a Estats Units el 71% i al Japó el 77%. Una de 
les finalitats de les polítiques públiques d’innovació és, precisament, es-
timular l’R+D empresarial.

3. Un sistema fragmentat i construït sobre dues realitats. La política cien-
tífica catalana va apostar per dividir les principals institucions del siste-
ma d’innovació en 2 xarxes, ja al 2008: la Xarxa de Centres de Recerca 
(CERCA) i la Xarxa de Centres Tecnològics (TECNIO). Els instruments de 
suport al sistema van quedar dividits en “centres d’excel·lència” i “cen-
tres de tecnologia”. Els centres de recerca requereixen d’incentius i ins-
truments que fomentin la seva transferència, i els centres tecnològics 
requereixen d’incentius i instruments que els permetin fer recerca. Cada 
centre ha de fer recerca i transferir-la, en proporcions variables depe-
nent del seu camp d’actuació. Però la divisió va fomentar que els pri-
mers s’enfoquessin bàsicament a la recerca, i els segons no tinguessin 
suport públic per fer-la. El sistema d’innovació va quedar polaritzat en 
centres de recerca d’alt nivell, sense instruments per transferir-la; i cen-
tres tecnològics molt propers a l’empresa, amb finançament públic ba-
sal molt inferior als referents internacionals, i sense capacitat de fer re-
cerca real pel món industrial (Ferràs, 2015).

4. Una estructura productiva formada per pimes amb baixa capacitat in-
novadora. La major part de l’activitat de recerca i desenvolupament pri-
vat és impulsada per poques empreses tractores en sectors d’alta tecno-
logia i en serveis relacionats amb la recerca i el desenvolupament. 
Aquesta capacitat de tracció encara és, doncs, molt dependent de la dis-
ponibilitat de fons públics i les seves connexions amb el sistema de re-
cerca, excepte per un encara petit volum de spin-offs sorgides dels pro-
pis centres o universitats.

3. Sistemes de transferència de coneixement

Des d’una visió general, les contribucions de la universitat i els centres de re-
cerca a la societat es concreten per dos camins (Torkomian, 1998). El primer és 
l’acadèmic, que, a través de la docència, comporta la preparació de recursos 
humans. El segon és l’emprenedor, que es materialitza a través de la recerca 
conjunta amb empreses, els serveis, la consultoria o la creació d’empreses. A 
les universitats i centres de recerca, la producció de coneixement recau en els 
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professors i investigadors, normalment agrupats en equips de recerca, i la res-
ponsabilitat de la promoció, la gestió i la comercialització d’aquest coneixe-
ment correspon a les anomenades oficines o centres de transferència de tec-
nologia. A Catalunya, atès que el sistema universitari investigador i l’entramat 
de suport a la transferència de tecnologia corresponent és de creació molt re-
cent, i presenta unes dimensions i activitat limitades, les tres etapes successi-
ves d’adopció de modalitats de transferència (investigació i desenvolupament, 
prova de concepte i desplegament tecnològic) no s’han dibuixat d’una manera 
tan clara. De fet, concretament, s’ha configurat la tercera etapa (spin-offs) sen-
se que a penes s’hagi esbossat la segona (patents).

Els centres de transferència de tecnologia són les oficines d’investigació i trans-
ferència de resultats d’investigació (OTRI). En general, són unitats amb un ampli 
espectre de funcions. D’una banda, administren la principal font de finançament 
de la recerca a les universitats: els ajuts procedents del Programa Marc europeu, 
del Pla nacional d’R+D espanyol, dels diferents programes d’investigació dels 
governs autònoms, de fundacions, etc. En aquesta funció, el paper de les OTRI 
és bàsicament informar l’investigador pel que fa a les oportunitats existents i les 
respectives convocatòries, assessorar-lo en el procés de sol·licitud i gestionar la 
despesa i la justificació posterior dels recursos obtinguts. Des d’aquest punt de 
vista, actuen com a oficines de gestió de la recerca. D’altra banda, les OTRI assu-
meixen també la promoció i la gestió de la transferència del coneixement i els 
resultats derivats de la recerca. Fins fa relativament poc temps, les universitats 
espanyoles s’havien dedicat únicament a la modalitat pull (contractes amb em-
preses). A poc a poc, els contractes de llicència de patents i la creació de spin-
offs va adquirint una rellevància més gran. La gestió de cada una de les dues 
modalitats de transferència de tecnologia té característiques i problemàtiques 
específiques. La funció pull implica bàsicament promoure i administrar la relació 
entre l’empresa i l’equip de recerca corresponent. En aquest canal, les oficines 
de transferència de tecnologia fan una activitat de difusió del potencial dels 
grups de recerca de la respectiva institució, promouen activitats de trobada en-
tre universitat i empresa i gestionen la relació que s’hi estableix: formalitzen 
contactes, sol·liciten ajudes públiques per als projectes concertats, etc.

El suport de les oficines de transferència de tecnologia és compensat econòmi-
cament aplicant un percentatge a la transacció entre l’empresa i el grup de re-
cerca. En el cas de contractes entre grups de recerca i empreses sol ser un per-
centatge de l’import del contracte, en el cas de la llicència de les patents és un 
tant per cent de les regalies (royalties) i en les spin-offs acostuma a ser una 
participació accionarial en l’empresa (Autio i Laamanen, 1995).
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3.1.  Arguments a favor d’un vehicle integral de transferència de 
coneixement

Un dels sistemes de transferència pública més eficients i eficaços del món, el 
del Regne Unit, proporciona un seguit de justificants en favor de les unitats 
centralitzades. El govern britànic va encarregar una revisió exhaustiva del sis-
tema (l’Informe Lambert) en el qual s’apuntava a la qualitat de les oficines de 
transferència com una de les barreres per comercialitzar tecnologia i identifica-
va l’absència de massa crítica com un dels reptes més destacats. S’indicava que 
fan falta uns ingressos d’uns 35 milions d’euros anuals per disposar d’una ofici-
na eficient de transferència de tecnologia. Només una quarta part de les uni-
versitats del Regne Unit tenen aquests ingressos. Per tant, no és sorprenent 
que l’activitat es concentri en poques institucions: el 65% de les universitats 
d’aquell país no van tenir cap patent durant l’any 2002, en canvi, 5 universitats 
en tenien més de 20 cadascuna. L’informe recomanava augmentar la col·labo-
ració entre universitats i promoure serveis compartits. (Condom, 2006)

Un cas paradigmàtic d’aquest model integral és Isis Innovation. Isis Innovation 
és una empresa pertanyent a la Universitat d’Òxford que gestiona, des de l’any 
1988, la transferència i comercialització de l’oferta investigadora de la universi-
tat. Presenta tres àrees principals de negoci:

1. Isis Technology Transfer ajuda als investigadors de la Universitat d’Òx-
ford a comercialitzar la propietat intel·lectual generada en les seves lí-
nies d’investigació. Principalment aquesta ajuda es focalitza en generar 
patents i acords de llicència i en la creació de noves spin-off.

2. Isis Enterprise aporta el coneixement i experiència en consultoria, forma-
ció i assessorament en transferència de tecnologia i gestió de la innova-
ció a clients de tot el món, inclosos governs, companyies i universitats.

3. Oxford University Consulting ajuda als investigadors de la Universitat 
d’Òxford a identificar i gestionar oportunitats en consultoria per a ter-
cers. També facilita la connexió entre potencials clients i experts de la 
universitat de primer nivell amb una base d’investigació multidisciplinar.

La Universitat d’Òxford compta, també, amb una oficina de serveis de suport a 
l’investigador (Research Services), la principal funció de la qual és la recerca de 
fons per als investigadors. També compta amb diferents centres de recerca, 
parcs científics, incubadores i centres d’emprenedoria... que generen un en-
torn adequat per a generar coneixement i permetre la seva posterior transfe-
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rència al mercat. El bon funcionament d’ISIS es deu, primordialment, a la dis-
ponibilitat de recursos i de personal altament qualificat, especialitzat en el 
camp de la transferència tecnològica. Tots els anys Isis Innovation rep, per part 
de la Universitat d’Òxford, 2,5 milions de lliures i el govern manté, des de fa 
més de deu anys, programes d’ajudes per transferir coneixement des de les 
universitats britàniques a les empreses. També des de fa més de 10 anys, de-
senvolupa programes de formació, la qual cosa implica donar solidesa i estabi-
litat a les estratègies i estructures del sistema. En relació amb els recursos hu-
mans, Isis Innovation compta amb agents que actuen com a gestors de projecte 
durant tot el procés de transferència. A diferència de les institucions espanyo-
les on hi ha una persona especialitzada en patents, una altra en contractes..., a 
Òxford tots els agents tenen una extensa formació en patents, llicències i crea-
ció de spin-offs. Aquests són els que acompanyen a l’empresa o l’investigador 
durant tot el procés i no hi ha un agent específic en cada fase. D’aquesta mane-
ra, es permet que la relació universitat-empresa sigui més estreta i basada en 
criteris d’excel·lència i confiança. No obstant, Isis Innovation també ofereix 
personal especialitzat que dona suport als Project managers en qüestions pun-
tuals sobre patents, llicències, contractes...

A Catalunya hi ha diverses unitats que actuen servint diversos clients. Les més 
remarcables són el Consorci de Transferència de Coneixement de Catalunya, 
promogut per la Generalitat i per totes les universitats catalanes, o el Knowled-
ge Innovation Market BCN (Kimbcn), una iniciativa de finals de 2007 creada con-
juntament per la Cambra de Comerç de Barcelona i el Centre Tecnològic Leitat. 
En qualsevol cas, malgrat l’existència de totes aquestes unitats, encara no es 
disposa d’una activitat centralitzada de suport a la transferència de tecnologia.

4. L’Agència Nacional d’Economia del Coneixement (ANEC)

4.1. Diagnosi dels reptes en transferència de coneixement a Catalunya

És àmpliament reconegut el gap existent entre els excel·lents resultats gene-
rats pel sistema català de recerca i el desenvolupament de productes o serveis 
que impactin en la societat. Reforçar i integrar els processos i instruments de 
valoració o transferència tecnològica és quelcom prioritari en una economia 
amb projecció global i basada en el coneixement. El diagnòstic del gap existent 
en transferència de coneixement respon a diferents causes resumides en els 
següents punts:
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– Fragmentació de la inversió nacional en transferència. Els centres de re-
cerca i les universitats compten amb unitats de transferència de tecnolo-
gia amb una inversió no alineada amb la capacitat de generació de conei-
xement dels centres. Existeix un nombre relativament baix de 
professionals dedicats a la formació dels investigadors, la identificació i 
valoració de projectes de recerca, però també a l’adquisició d’una llicèn-
cia o la cerca d’inversors i col·laboradors industrials.

– Retenció del talent en transferència. Els professionals de les oficines de 
transferència estan centrats en la identificació, protecció i definició de 
fulls de ruta i estudis de viabilitat, on han mostrat, al llarg d’aquests dar-
rers anys, resultats prometedors. No obstant, la seva dedicació en la co-
mercialització dels projectes no s’apropa als millors referents del nostre 
entorn. Entre altres aspectes, aquest dèficit és degut al tipus de perfil 
dels professionals que integren aquestes unitats, però també a la incapa-
citat de desenvolupar accions comercials, en gran part fruit de les restric-
cions pressupostàries per aquesta funció. Per altra banda, la mida limita-
da de les unitats de valoració de la recerca i la necessitat de compatibilitzar 
aquesta tasca amb la resta d’activitats de l’oficina impliquen que el 
temps destinat a les accions comercials sigui molt limitat.

– Existència de microportafolis. Els resultats del sistema nacional de re-
cerca comporten l’excel·lència en projectes de transferència de tecnolo-
gia. Tanmateix, existeix encara en l’actualitat un volum molt reduït de 
projectes que es troben, al mateix temps, fragmentats en diferents insti-
tucions.

– Risc individualitzat. La cobertura del gap entre els resultats d’R+D i la 
seva explotació comercial per part de les empreses suposa un risc molt 
elevat. Els centres de recerca no compten amb el finançament necessari 
per invertir en els projectes, els inversors s’enfronten a un marc legal que 
no presenta instruments fiscals favorables i els projectes es troben en 
una fase massa primerenca (seed o llavor) per crear una empresa. Aquest 
context obstaculitza la inversió privada si el projecte de recerca es troba 
dins del portafoli del centre de recerca, però encara no ha donat lloc a la 
creació d’una spin-off.

– Posicionament fragmentat davant el client. Alguns centres de recerca 
més avançats en innovació han vist augmentar notablement els seus 
acords de codesenvolupament amb la indústria de l’entorn aquests dar-
rers anys. No obstant, els acords als quals s’arriben són significativament 
menys favorables pel que fa a la quantia econòmica i altres condicions, 
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en relació amb els acords tancats per projectes similars en centres de re-
cerca fora de l’Estat espanyol.

– Finançament de proves de validació i la posterior prova de concepte. A 
Catalunya es planteja una necessitat prèvia a la fase de prova de concep-
te (conegut com a death valley o “vall de la mort”) i correspon al finança-
ment de les proves de validació. Es tracta d’una necessitat quantitativa-
ment baixa en termes monetaris, però sovint la seva cobertura suposa la 
cessió de tots els drets per part de la institució propietària dels resultats 
de recerca per falta d’inversió o estratègies de finançament alternatives.

– Marc legal. La titularitat dels resultats de recerca i el sistema de gover-
nança de les institucions de recerca fan poc atractiva la inversió en inicia-
tives empresarials que tenen com a propòsit la valoració dels projectes 
d’investigació.

4.2. L’ANEC. Plantejament inicial

Partint de les necessitats no cobertes mencionades, es proposa la creació 
d’una Agència Nacional d’Economia del Coneixement (ANEC) amb la missió 
d’optimitzar el gap entre els resultats del sistema de recerca català i la seva 
transferència al mercat.

La proposta de l’ANEC és un projecte experimental per impulsar un canvi de 
model en la transferència de coneixement a Catalunya. L’ANEC constitueix un 
vehicle professional per a la valoració i comercialització dels resultats de recer-
ca del sistema públic a Catalunya. Es tracta d’un projecte obert i inclusiu per a 
totes les persones de l’ecosistema d’innovació català amb voluntat de debatre 
i reflexionar sobre un canvi de model. El projecte ANEC no està vinculat a cap a 
organització política, institució pública o privada.

Les estructures actuals als centres proveïdors de coneixement estarien focalit-
zades en la identificació i generació de projectes de transferència de coneixe-
ment. Els professionals del centres treballarien en coordinació amb ANEC per 
transferir la responsabilitat del desenvolupament de negoci i la comercialitza-
ció dels projectes. Paral·lelament, caldria dissenyar un nou marc legal que per-
metés una major llibertat per alinear el funcionament dels centres i universi-
tats amb les dinàmiques de la potencial ANEC.
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4.3. Objectius

– Definir i implementar una única estratègia de transferència de coneixe-
ment per Catalunya a través de l’ANEC.

– Desfragmentar la inversió en transferència de coneixement mitjançant la 
professionalització d’un vehicle integral i inclusiu per a tot el sistema de 
recerca i innovació de Catalunya (ANEC).

– Optimitzar els processos i les activitats de valoració de coneixement. Im-
plementar eines de finançament i prova de concepte amb una gestió in-
tegral i independent.

– Generar un portafoli de projectes i oportunitats en transferència de co-
neixement a nivell nacional.

– Accelerar el creixement econòmic i social basat en el coneixement i, més 
concretament, en la transferència de la ciència, la tecnologia i el coneixe-
ment a la innovació.

– Atraure inversió i indústria estrangera per a la dinamització de la innova-
ció i potenciar el creixement de les empreses basades en el coneixement 
a Catalunya.

– Afavorir la retenció i atracció de talent a Catalunya que contribueixi a la 
millora de la valoració de la recerca, així com a la seva internacionalitza-
ció.

4.4. Eixos clau

a) Retenció i atracció de talent. Crear sistemes d’atracció i retenció de 
professionals en transferència de coneixement. Potenciar la creació 
d’un equip ANEC professionalitzat en el desenvolupament de negoci 
basat en el coneixement.

b) Orientació a client. (1) Incrementar la cultura de l’orientació al mercat, 
enfocant la recerca i els serveis de transferència al potencial client. (2) 
Adequar el nivell de resposta al de l’empresa i complint amb les exigèn-
cies i estàndards a nivell internacional. (3) Augmentar el nombre de col-
laboracions amb la indústria a fi i efecte d’enfocar la nostra recerca al 
mercat i de garantir la seva transferència i explotació.

c) Incrementar el volum i la qualitat de transferències augmentant el seu 
valor econòmic.
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d) Creació de models de negoci i estructures que facilitin l’explotació d’un 
portafoli integrat de coneixement.

e) Establir un portafoli integrat de coneixement amb estratègies de 
desenvolupament de negoci en base als sectors/especialitats prioritza-
des a Catalunya (salut, agroalimentari, etc.).

f) Optimització de processos interns i acceleració de projectes de valora-
ció i prova de concepte.

g) Finançament de proves de validació i concepte a partir d’una valoració 
en termes d’oportunitat de mercat i viabilitat tecnicoeconòmica.

h) Desenvolupament d’actuacions i instruments de risc compartit.

i) Creació d’un marc legal que possibiliti un augment de la competitivitat 
en el sector de la recerca i la innovació.

5. Conclusions

Un sistema d’innovació efectiu és aquell que genera sistemàticament nou co-
neixement i el converteix ràpidament en creixement econòmic en la proximi-
tat. Assolir una dinàmica de creixement econòmic basada en el coneixement 
requereix de massa crítica, una densitat suficient d’agents i un marc d’incen-
tius públics i privats que catalitzin la transició de la recerca al mercat. Partint 
d’aquesta base, l’ecosistema d’innovació català necessita una visió sistemàtica 
i polítiques compensades en oferta (generació de coneixement) i demanda 
(absorció i transformació del mateix en nous productes i serveis). La ciència, 
finançada amb recursos públics, ha de revertir en creixement econòmic i ri-
quesa per la població que la paga mitjançant els seus impostos.

Fruit d’aquesta necessitat, s’està produint una evolució en el concepte de les 
estructures gestores de la transferència de tecnologia en el sector públic. El 
procés ha partit d’unes oficines dedicades a la gestió de l’R+D contractada per 
les empreses, ha passat per unes unitats de contractes de llicència de patents i 
es troba actualment en les unitats de comercialització de tecnologia. (Con-
dom, 2006)

Tanmateix, és àmpliament reconegut el gap que encara existeix a Catalunya 
entre els excel·lents resultats generats pel sistema català de recerca i el desen-
volupament de productes o serveis que impactin en la societat. Reforçar i inte-
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grar els processos i instruments de valoració o transferència tecnològica és 
quelcom prioritari en una economia amb projecció global i basada en el conei-
xement. Les limitacions del sistema actual són (1) la fragmentació de la inversió 
en transferència, (2) la reduïda retenció del talent en aquest àmbit, (3) l’exis-
tència de microportafolis, (4) el risc individualitzat, (5) el posicionament frag-
mentat davant del client i del finançament de proves de validació i (6) un marc 
legal que no accelera la transferència de coneixement al mercat. Per tal de su-
perar els reptes anteriors, es proposa la creació d’una Agència Nacional d’Eco-
nomia del Coneixement (ANEC), amb la missió de definir i implementar una 
única estratègia de transferència de coneixement per a tot el sistema de recer-
ca i innovació de Catalunya. Els objectius principals d’aquesta estructura seri-
en: crear sistemes d’atracció i retenció de professionals en transferència de 
coneixement, generar un portafoli integrat amb estratègies de desenvolupa-
ment de negoci en base als sectors prioritzats a Catalunya, optimitzar els pro-
cessos interns i l’acceleració de projectes de valoració i prova de concepte, de-
senvolupar instruments de risc compartit i crear un marc legal que permeti 
millorar la competitivitat de la recerca i innovació catalanes. Les estructures 
actuals als centres proveïdors de coneixement estarien focalitzades en la iden-
tificació i generació de projectes de transferència i els professionals dels cen-
tres treballarien en coordinació amb l’ANEC per transferir la responsabilitat en 
el desenvolupament de negoci i comercialització dels projectes. En resum, 
l’ANEC constitueix un vehicle integral i inclusiu en la professionalització de la 
transferència de coneixement a Catalunya.
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Abstract

Els processos de transferència de coneixement en general i aquells adreçats a la 
transferència de tecnologia en particular són fluxos vitals per a la innovació. Per en-
cabir aquest fet, els models econòmics han migrat d’esquemes de producció basats 
en recursos cap a altres basats en coneixement.
Partim d’una hipòtesi crítica de que, tant per a la innovació com a per a l’economia 
del coneixement, els models actuals negligeixen les components cognitives subja-
cents. Passarem a continuació a una hipòtesi d’assaig en la qual defensarem que la 
introducció explícita d’aquests enfocaments cognitius als plans estratègics poden 
enfortir i fer més eficient el sistema d’innovació.

Introducció i motivació

El terme “innovació” fa temps que es va obrir via més enllà de l’argot de cer-
cles professionals especialitzats i va entrar a formar part del llenguatge quoti-
dià de pràcticament tots els àmbits socioculturals. Els mitjans i les xarxes soci-
als fan ús habitual, apareix als eslògans de campanyes de màrqueting, s’usa 
com apel·latiu de persones i entitats que volen marcar tendència i fins i tot 
com a divisa política. Lluny queden ja els seus orígens etimològics i no hi ha una 
clara intenció de rescatar-los. L’últim esforç oficial per definir la innovació pot-
ser el trobem a la tercera edició del Manual d’Oslo que l’Organització per a la 
Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OECD: Organisation for Economic 
Co-operation and Development) va publicar fa tretze anys (OCDE, 2005). Això 
sí, interpretacions alternatives, models i teories sobre el tema es publiquen de 
forma contínua i massiva des que Joseph Schumpeter va obrir les portes al nou 
ofici dels gurus de la innovació, sigui dit amb animus iocandi.
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Com la pedra filosofal, l’elixir de l’eterna joventut i d’altres pensaments onírics 
de la humanitat, trobar la fórmula de la innovació s’ha convertit en l’obsessió 
de molts i vendre-la, en el modus vivendi de molts altres. Fixem-nos per exem-
ple en aquesta introducció al llibre The Four Lenses of Innovation: A Power Tool 
for Creative Thinking publicat per Wiley al 2015 (Gibson, 2015): “Contrary to po-
pular belief, innovation is not some mystical art that’s forbidden to mere mor-
tals. The Four Lenses of Innovation thoroughly debunks this pervasive myth by 
delivering what we’ve long been hoping for: the news that innovation is systema-
tic, it’s methodical, and we can all achieve it. By asking how the world’s top inno-
vators Steve Jobs, Richard Branson, Jeff Bezos, and many others came up with 
their game-changing ideas, bestselling author Rowan Gibson identifies four key 
business perspectives that will enable you to discover groundbreaking opportu-
nities for innovation and growth”. És un dels milers de publicacions que fona-
menten el seu èxit de venda en l’esperançadora idea que tothom pot innovar 
si segueix una metodologia i una sistemàtica determinada. No volem entrar en 
el debat ètic de vendre continguts d’autoajuda, però aquest tipus de fórmules 
comercials aplicades a l’àmbit de la innovació no ajuden precisament a poten-
ciar-la, el que fan és més aviat fomentar un fals esperit o cultura innovadora, 
contribuint a banalitzar-la i tot amagant la realitat de la seva conditio sine qua 
non, la capacitat i la voluntat de pensament.

Acceptada la innovació com el catalitzador del creixement de l’actual model 
econòmic, el think tank dels països desenvolupats, l’OCDE, va haver d’idear i 
disseminar nous conceptes i models socioeconòmics per tal de facilitar-la. De 
tots ells potser el més rellevant és el concepte tan ben arrelat d’economia ba-
sada en el coneixement (OCDE, 1996). La knowledge-based economy o knowle-
dge economy va ser massivament disseminada i objecte de multituds d’enfoca-
ments per part d’un gran exèrcit internacional de gurus. Tal i com passa amb la 
innovació, per excés d’ús i per interessos lucratius d’autors oportunistes, s’ha 
anat generant un clímax de veneració i banalització alhora del concepte de co-
neixement i d’encobriment, voluntari o involuntari, de la seva conditio sine qua 
non, la capacitat i la voluntat de pensament.

Així que aquesta conditio sine qua non és el motiu que suscita als autors la pre-
sentació d’aquesta ponència, a meitat de camí entre un article de revisió crítica 
dels enfocaments usuals a la bibliografia de la innovació i l’economia del conei-
xement, basats en models d’estratègia i gestió, i un assaig de reenfocament 
dels mateixos conceptes des de l’òptica de les capacitats cognitives que per-
meten el pensament i que sovint queden obviades. Per tal de focalitzar tant la 
revisió com l’assaig dins l’àmbit d’expertesa dels autors, ens restringirem a una 
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única font d’innovació, aquella que prové de la generació de nou coneixement 
d’origen científic i/o tecnològic. Més endavant, es donaran arguments per de-
fensar aquesta tria, ja que possiblement és el flux d’innovació més rellevant.

Partim, doncs, d’una hipòtesi crítica de que, tant per a la innovació com per a 
l’economia del coneixement, han proliferat en excés els abordaments que ne-
gligeixen els models cognitius i que aquesta simplificació pot esdevenir perillo-
sa per a la salut del nostre sistema d’innovació. Passarem més endavant a una 
hipòtesi d’assaig en la qual defensarem que la introducció d’aquests enfoca-
ments cognitius poden enfortir i fer més eficient el sistema d’innovació català. 
No és pretén cap canvi de paradigma, més aviat és pretén discórrer sobre una 
subtil i nova percepció del model actual que contempli els recursos cognitius 
implicats a la innovació i l’economia del coneixement, percepció que podríem 
presentar com a “economia basada en el pensament”.

Breu recorregut pels conceptes cognitius inherents a la innovació

Cap economia avançada posa en dubte que la innovació és el motor del pro-
grés i un inesgotable estímul per a la prosperitat. El terme innovació significa 
genèricament activitats que creen nous productes materials i intel·lectuals va-
luosos, sense precedents, per a la civilització i el progrés de la humanitat (He, 
2007). A nivell més operatiu, el Manual d’Oslo (OCDE, 2005) ens descriu tant la 
innovació com la implementació d’un nou o considerablement millorat produc-
te (bé o servei), o procés, o nou mètode de màrqueting, o nou model de nego-
ci, o nou arranjament de l’espai organitzatiu o de les seves relacions externes. 
Aquesta definició tan àmplia comporta un ventall enorme de possibles tipus 
d’innovacions. Pel que fa a les finalitats de la present revisió i assaig, els autors 
es focalitzaran en aquelles activitats d’innovació d’origen científic i/o tecnolò-
gic que acaben provocant un nou producte, procés o servei.

Es tracta ineludiblement d’una peculiar concatenació de feines creatives, tan-
mateix ben gestionades i amb una clara orientació a negoci; o sigui que òbvia-
ment es necessita “talent creatiu”. També requereix d’una consciència de pro-
grés i d’una voluntat ferma per vèncer barreres socioculturals, el que 
acostumem a anomenar “esperit innovador”. La intersecció d’aquests dos 
conjunts hauria de ser l’objectiu primordial de qualsevol política que s’adreci a 
la innovació: s’han de cultivar el major nombre de talents creatius amb esperit 
innovador (que podríem anomenar “talent innovador” per abreujar).
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El talent creatiu revela el potencial del “pensament creatiu” i l’esperit innova-
dor posa de manifest la “consciència innovadora” i “l’habilitat per innovar”. El 
pensament creatiu respon a “com crear” idees, teories o dissenys. La consci-
ència innovadora respon a “per què innovar”. L’habilitat per innovar respon a 
“com transformar” les idees, teories i dissenys en nous productes físics o intel-
lectuals. Sense aquests tres ingredients de l’àmbit de les ciències cognitives, 
qualsevol discurs sobre innovació conté buits i qualsevol estratègia d’innova-
ció no encertarà el seu ple. Òbviament, aquests trets no tenen per què recaure 
en la mateixa persona, que seria l’òptim esperat, però el sistema els ha de culti-
var amb aquesta intenció. I aquest cultiu s’ha de fer a llarg termini i de forma 
persistent durant tota la vida acadèmica i professional de l’individu.

Figura 1. Components del talent innovador

Sense treure rellevància a cap altre ingredient ni desmerèixer cap model d’in-
novació, es vol posar èmfasi en el fet que el pensament creatiu és la base indis-
pensable per a produir tangibles intel·lectuals que engeguin el procés d’inno-
vació. El que això sembli una obvietat fa justament que sovint s’obviï tant en 
els discursos com en la posada en pràctica de polítiques, plans o estratègies 
d’innovació, essent possiblement la principal causa dels desencerts. Es propo-
sa, doncs, abordar la innovació amb un itinerari que comenci pel talent innova-
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dor i amb la humil intenció de donar arguments per tal d’emfatitzar i promoure 
la seva presència en aquestes esferes. No s’entrarà en cap enfocament econo-
mista de la innovació que des de la irrupció de Schumpeter (Schumpeter, 1989) 
ens ha anat deixant un gran ventall de models (tants com autors), tots ells in-
teressants, però que sovint obvien els continguts cognitius. Amb altres parau-
les, els autors d’aquesta dissertació creuen que conèixer, explicitar i difondre 
els processos cognitius que porten al descobriment i la invenció poden ser útils 
per augmentar la probabilitat de descobrir i inventar.

Si ens permeten la metàfora, el concepte d’innovació és prismàtic i s’acostuma a 
exhibir amb la cara cognitiva contra el tapet. Sabem que existeix, però mai surt 
clarament enquadrada a la foto. Anem doncs a girar el políedre oferint una pers-
pectiva no usual amb el talent innovador en el primer pla, en lloc dels habituals (i 
igualment importants): management, business, leadership, intellectual property, 
market, entrepreneurship, etc. Un breu recorregut per la literatura de la ciència 
cognitiva serà el petit preu a pagar per assolir aquesta nova perspectiva.

La ciència cognitiva respon a la necessitat vital d’entendre la ment humana, és 
doncs l’estudi del pensament, l’aprenentatge i els processos d’organització 
mental. Va néixer com a ciència als 1950, quan es va entendre finalment que les 
respostes a les grans incògnites que comportava el repte cognitiu provenien 
de múltiples disciplines i quan la psicologia va superar el període conductista. 
Es va anar forjant un camp interdisciplinari amb contribucions de la psicologia, 
la neurociència, la lingüística, la filosofia de la ment, la ciència computacional, 
l’antropologia, la sociologia i la biologia (Miller, 2003). Des de llavors, la biblio-
grafia sobre teories del pensament i classificacions de les formes bàsiques del 
pensament humà s’ha fet molt extensa: (Bruner et al., 1956), (Newell et al., 
1972), (Zhu et al., 1991).

El pensament l’hem d’entendre com una funció del cervell que ha evolucionat 
durant un llarg període de temps i que ha permès als humans generalitzar i in-
directament reflectir el món físic, l’essència de les coses que el constitueixen i 
la relació inherent entre elles. Per tal de sobreviure, enfrontar-se a la natura, 
transformar el món físic i assolir les diferents expectatives, el pensament humà 
esdevé una funció intel·lectual indispensable.

Esmentarem una categorització comunament acceptada de les formes bàsi-
ques de pensament segons quatre principis fonamentals, en termes de: abs-
tracció de continguts, intel·ligència aplicada al pensament, direcció del procés 
de pensament i profunditat de pensament.
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El nivell d’abstracció dels continguts ens pot portar a pensament simbòlic con-
cret o a pensament lògic abstracte. Segons el grau d’intel·ligència podem divi-
dir el pensament en reproductiu o creatiu. La direcció del procés de pensament 
ens classifica entre pensament divergent (multidimensional) o pensament 
convergent (focalitzat). D’acord a la profunditat, podem parlar de pensament 
conscient o pensament subconscient.

Figura 2. Categorització de les formes bàsiques de pensament segons quatre 
principis fonamentals

El llenguatge (tant parlat com escrit) és la matèria primera del pensament lògic 
en forma de seqüència lineal de símbols (tant sonors com gràfics) que repre-
senten els continguts del pensament (les relacions entre les coses i els atributs 
essencials de les coses). El llenguatge també fa de pont entre el pensament 
simbòlic de l’emissor (orador o escriptor) i el receptor (oient o lector). En trac-
tar-se d’un procediment lineal, està totalment restringit al temps, l’ordre i la 
continuïtat. Aquest fet el fa bastant ineficient i ple de limitacions. Però és el 
que tenim, i amb les seves ineficiències i limitacions hem arribat al corpus de 
coneixement actual que no és gens fútil (o potser sí ho veuen així altres for-
mes de pensament alienígenes); però de coneixement es parlarà més enda-
vant.

Continuant amb l’aproximació al pensament, és necessari mencionar els mèto-
des de processament del pensament simbòlic: anàlisi, síntesi, comparació, abs-
tracció, generalització, classificació i imaginació.
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L’anàlisi és l’operació mental que ens permet descompondre l’observació (i la 
seva representació simbòlica) en un conjunt de components observables (i 
amb les seves corresponents representacions simbòliques). La síntesi és justa-
ment el procés mental invers, el que permet combinar un conjunt d’observa-
bles (i les seves representacions simbòliques) per aconseguir un únic observa-
ble (i la seva representació simbòlica) complert.

La comparació estableix les similituds o diferències entre els fenòmens, objec-
tes o fets observats. L’abstracció és l’operació mental que extreu els atributs 
essencials de les coses triant els aspectes comuns dels fenòmens, objectes o 
fets observats en pluralitat, descartant els no essencials; aquests atributs obe-
eixen a un nivell de pensament lògic i surten del món dels observables. La ge-
neralització permet estendre els atributs fruit de l’abstracció a altres fenò-
mens, objectes o fets amb la mateixa natura. La classificació és l’operació 
mental que permet reunir objectes i conceptes en funció a atributs comuns.

I finalment la imaginació, que comporta el processament mental de múltiples 
observables (imatges o percepcions en general) mitjançant l’ajustament, inte-
gració i reconstrucció. A diferència de l’anàlisi i la síntesi, on els components 
observables no canvien, la imaginació “altera” els observables (i les seves re-
presentacions simbòliques) per formar un observable totalment nou. Per 
exemple, és el mecanisme que ens permet recrear mentalment un objecte que 
ja no es troba present dins el nostre camp d’observació (entesa l’observació en 
el seu ampli sentit sensorial). La imaginació s’alimenta d’elements prèviament 
percebuts i experimentats i els transforma en noves visualitzacions. Segons el 
grau de novetat d’aquestes visualitzacions, podem distingir entre imaginació 
reconstructiva o imaginació creativa. Amb la imaginació reconstructiva podem 
crear-nos imatges a partir del que altres ens han descrit sense haver-les experi-
mentat. Amb la imaginació creativa podem crear imatges sense inputs previs. 
Òbviament, la imaginació (tant reconstructiva com creativa) és una capacitat 
clau per a qualsevol activitat creativa, tant artística com científica.

Es comunament acceptat que el Hereditary Genius de Francis Galton al 1869 
(Galton, 1869) va suposar la primera publicació amb un enfoc científic sobre la 
creativitat. Però pel que fa al pensament creatiu, possiblement el primer inves-
tigador en abordar el tema va ser el psicòleg anglès Grahan Wallas amb The Art 
of Thought al 1945 (Wallas, 1926). Va ser un dels primers models del procés 
creatiu basant-se en quatre fases (que es continuen citant en els treballs aca-
dèmics sobre creativitat): preparació, incubació, il·luminació i verificació.
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Una altra fita acadèmica en teories de la creativitat la va marcar Joy Paul Guil-
ford al 1950 en la seva lliçó magistral al congrés anual de l’APA. De fet, Guilford 
pretenia crear un model per l’intel·lecte en conjunt, però en el seu intent ho va 
fer per a la creativitat en especial (Guilford, 1950, 1967). Parteix de la hipòtesi 
que qualsevol tasca mental té tres dimensions: contingut, operació i producte. 
Cada dimensió, a la seva vegada, es divideix en les següents parts:

1. Contingut: gràfics, símbols, semàntica i comportament.

2. Operació: cognició, memòria, pensament divergent, pensament conver-
gent i avaluació.

3. Producte: unitat, classificació, relació, sistema, transformació i implica-
ció.

Si fem el producte, obtenim 120 tipus de tasques mentals anomenats factors 
intel·lectuals. Per aquest gran ventall de variables pel pensament creatiu, Guil-
ford també va desenvolupar un conjunt de mètodes per poder-les mesurar.

Després de l’extens treball de Guilford, van venir altres autors prolífics, d’entre 
els quals destaca Robert J. Sternberg que va desenvolupar la triarchic theory of 
intelligence (Sternberg, 1988). Segons aquesta teoria, la intel·ligència gira en-
torn l’intercanvi de tres aspectes operatius de la ment: analític, pràctic i crea-
tiu. La intel·ligència analítica (o intel·ligència componencial) inclou el pensa-
ment abstracte, el raonament lògic, així com les habilitats verbals i 
matemàtiques. La intel·ligència pràctica (o intel·ligència contextual) es tracta 
de l’habilitat d’aplicar el coneixement al món real així com de triar o modelar 
l’entorn. La intel·ligència creativa (o intel·ligència experiencial) comporta el 
pensament creatiu fent servir pensament divergent (generar noves idees) i ha-
bilitat per afrontar situacions noves.

Epistemologia de la ciència i la tecnologia

Tancat el breu recorregut per les teories cognitives en general, voldríem fer al-
gunes apreciacions particulars sobre el procés de pensament creatiu a la cièn-
cia i la tecnologia (Gorman, 2004), ja que, recordem, és la font del talent inno-
vador a la qual es vol restringir aquest article. L’acoblament de ciència i 
tecnologia és analitzat per alguns autors (Goldman, 2007) i ocasionalment ano-
menat “tecnociència”. La ciència, les tecnologies que d’ella es deriven i les tec-
nologies que requereix pel seu exercici han suposat el principal motor de canvi 
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social des de finals del segle XIX, escampant, aprofundint i evolucionant l’im-
pacte de la Primera Revolució Industrial (McClellan III, 2015). Els fruits del pen-
sament científic afecten a la societat en primera instància per mitjans de les in-
novacions tecnològiques i en segona instància canviant com entenem el món i 
a nosaltres mateixos. Però de totes les idees científiques que han anat mode-
lant la vida moderna, potser cap ha estat més influent que la pròpia idea de ci-
ència tal i com es va engendrar al segle XVII.

El científic manega materials de pensament principalment basats en visualitza-
cions espacials i relacionals. La seva activitat creativa es focalitza en trobar l’es-
sència dels objectes de la natura, els seus atributs, les relacions entre ells i les 
lleis que regeixen els seus canvis i interaccions. Es tracta principalment de pro-
cessos de pensament no conscient que produeixen “visions” (no poden ser 
descrites amb llenguatge) i sovint apareixen sobtadament i de forma acciden-
tal (el clímax conegut com moment “Eureka”). Els resultats de valor afegit que 
persegueix el pensament científic són aquells que no han estat revelats amb 
anterioritat, els que donen peu a una nova teoria o metodologia. Però, malgrat 
aquesta gestació imaginativa, intuïtiva i subconscient, el procés de creació ci-
entífica és totalment inseparable del pensament lògic, al capdavall la cotilla 
que permet la validació dels seus resultats.

La paraula “ciència” prové etimològicament de “coneixement” en llatí. Però 
des de la revolució científica del segle XVII, entenem la ciència com una forma 
particular d’aproximar-nos a l’estudi de la natura. La paraula “tecnologia” pro-
vé del grec “art, tècnica o ofici”. Tot i que el concepte de tecnologia és molt 
més antic que el de ciència, no és fins al segle XIX on totes dues encaixen jun-
tes d’una forma tan “explosiva” i es converteixen en el “motor bicilíndric” de 
canvi i progrés que acaba dominant la condició humana.

Què és el que fa que ciència i tecnologia tinguin un emparellament tan produc-
tiu? Per poder donar resposta, és el moment d’associar inclusivament tecnolo-
gia a “saber com” (farem servir en endavant el terme anglès de know-how) i 
ciència a “coneixement’ (entenent sempre el coneixement sobre el món).

Des de 5.000 anys abans de la invenció de l’escriptura, la humanitat va anar 
acumulant know-how molt sofisticat i poderós en forma tecnològica (agricultu-
ra, ceràmica, tèxtil, metall, construcció) i no tan tecnològica (organització soci-
al, govern, comerç, religió). Aquest know-how es podia disseminar i transmetre 
de generació en generació sense necessitat d’escriptura per tal de no haver de 
“reinventar la roda”. El know-how és una forma de coneixement pragmàtic 
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que permet crear coses i processos, de fet el podem entendre com un coneixe-
ment “encastat” a aquestes coses i processos perquè la seva transferència 
està vinculada a ells.

Però el coneixement científic, entenent-lo com a fruit abstracte dels processos 
cognitius aplicats a l’explicació de la natura, és teòric, requereix ineludible-
ment d’una representació simbòlica, necessita de l’escriptura. El coneixement 
es captura en texts, que a la seva vegada són els recipients de les idees. Així 
doncs, l’escriptura és una condició necessària (però òbviament no suficient) 
per a la ciència. La ciència moderna, des del seu naixement al XVII, està vincula-
da a la textualitat, les seves afirmacions han de ser formulades i disseminades 
per escrit (llibres, assaigs, articles, reports, etc.).

Atorgarem al coneixement els atributs d’universal, necessari i cert, tal i com els 
van introduir Plató i Sòcrates. Eludim la disputa racionalista-empirista (puix en-
tenem que la font del procés cognitiu que ha produït el coneixement pot in-
cloure perfectament l’experiència) i no entrem en els postmodernismes que 
defensen la introducció de visions subjectives del món dins el concepte de co-
neixement. Des d’aquesta perspectiva pròpia del positivisme, la ciència, amb el 
seu mètode científic, es converteix en l’únic mecanisme intel·lectual existent 
que assegura els tres atributs (universalitat, necessitat i certesa) i és, per tant, 
la generadora de coneixement sobre el món.

La universitat es va inventar al segle XII no merament com una escola avança-
da, sinó com una comunitat d’acadèmics que perseguien aquest tipus de co-
neixement com a finalitat per se (Haskins, 1957). Aquestes universitats creades 
entre el XII i el XVI es van convertir en els instruments crucials per als funda-
dors de la ciència moderna.

En contrast a la universalitat del coneixement, tenim la pragmaticitat del know-
how, el saber com resoldre una situació concreta mitjançant una tecnologia o 
una metodologia. Podem dir que és l’enginyeria la que s’encarrega d’assolir 
aquesta fita. A diferència del coneixement, que és totalment explicitable, el 
know-how també contempla components tàcits, habilitats i destreses de difícil 
explicitació, només assolibles amb l’experiència. L’enfocament d’aquest as-
saig, que no vol ser pas cientista, parteix de la legitimitat i la necessitat d’amb-
dós fruits del pensament, knowledge i know-how, com a combustible d’un sis-
tema adreçat a la innovació. I és que aquí rau el gran potencial del binomi de la 
tecnociència. La generació de noves tecnologies és altament dependent dels 
resultats científics, és a dir, per disposar de nou know-how sovint, però no ne-
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cessàriament, necessitem nou coneixement científic. A la seva vegada, les ci-
ències experimentals requereixen d’equipaments tecnològics cada cop més 
sofisticats, és a dir, per generar coneixement és necessari disposar de molt 
know-how. Estem davant d’un binomi ja indissociable, possiblement el motor 
de progrés més important de la història de la humanitat, una simbiosi on cada 
cop les fronteres es fan més difoses.

No volem acabar aquest apartat sense tractar breument un detall important, 
l’aprenentatge. No ens podem reprimir parafrasejar Isaac Newton: “Si he po-
gut veure més enllà que els altres és perquè he estat dempeus sobre les espatlles 
de Gegants” (Westfall, 1980:274). Efectivament, a aquestes alçades de la histò-
ria de la humanitat és impossible generar nou coneixement del no res. Tot tec-
nocientífic ha d’aprendre abans de crear. Torna a ser una obvietat, però recor-
dem que un dels propòsits d’aquest article és assenyalar els perills d’obviar 
ingredients a la fórmula de la innovació.

L’aprenentatge és existencial i totalment imbricat amb el pensament, així que 
el seu estudi torna a ser complex i interdisciplinari. Quedem-nos amb la defini-
ció de que es tracta d’un canvi relativament permanent a les associacions men-
tals i/o al comportament degut a l’experiència (Seel, 2012). Des d’un punt de 
vista històric, l’aprenentatge ha estat un tema recurrent a l’epistemologia i la 
filosofia. Però va ser al segle XX que va entrar a formar part de l’àmbit científic 
amb l’adveniment de la psicologia de l’aprenentatge i camps relacionats com 
el de la motivació, cognició i metacognició. Les teories de psicologia de l’apre-
nentatge es poden agrupar en categories bàsiques com les del cognitivisme, 
conductisme, connectivisme, constructivisme i l’aprenentatge social.

El segle XXI ens depara grans avenços en aquest camp fruit de la irrupció, fa 
més d’un lustre, d’un àmbit prometedor, el machine learning (Samuel, 1959). 
Una màquina aprèn en la mesura que pot canviar la seva estructura, programa 
o dades de tal forma que això suposi una expectativa de millora en el seu 
acompliment. Usualment això es du a terme mitjançant tasques basades en in-
tel·ligència artificial. Però el fet important aquí és que moltes tècniques del 
machine learning deriven dels esforços dels investigadors en psicologia en 
avançar a les seves teories d’aprenentatge (tant humà com animal) mitjançant 
models computacionals. I, inversament, sembla que els conceptes i les tècni-
ques que exploren els investigadors de machine learning també estan il·lumi-
nant certs aspectes de la biologia de l’aprenentatge. Serveixi això d’exemple 
de la potència de la interdisciplinarietat que tractarem més endavant.
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La tendència recent és la d’enfocar el tema des dels fonaments neurobiològics 
de l’aprenentatge i el pensament, discutint-los alhora. Hi ha expectatives de 
que la neurobiologia pugui donar respostes concloents a les qüestions de com 
funciona el cervell, de com les neurones produeixen el pensament, l’aprenen-
tatge i l’actuació. Són punta d’espasa d’aquestes expectatives dos megapro-
jectes: la BRAIN initiative engegada per l’Administració d’Obama (BRAIN, 2013) 
i el Human Brain Project (HBP, 2013) engegada per la Comissió Europea en res-
posta a l’anterior; totes dues iniciatives compten amb un finançament aprovat 
a deu anys de 3.500 milions d’euros i 1.000 milions d’euros respectivament. De-
sitgem des d’aquí que aquestes grans inversions també hagin de servir per il·lu-
minar les futures generacions en com pensar més i millor i el procés d’innova-
ció se n’acabi beneficiant.

De l’economia del coneixement a l’economia del pensament

Creiem que hem descrit breument les coordenades dels conceptes de pensa-
ment i coneixement en el pla cognitiu i també hem esbossat les seves projecci-
ons al pla epistemològic de la ciència i la tecnologia. No ens volem estendre 
més en aquesta anàlisi perquè el nostre objectiu és posar de manifest la neces-
sitat del pensament creatiu com a motor de la ciència i la tecnologia i com a 
font del nou coneixement que consumeix qualsevol procés d’innovació. De 
fet, com altres autors defensen (Goldman, 2007), som partidaris d’atorgar a les 
idees científiques el protagonisme de l’avanç de la ciència, en lloc de fer servir 
l’expressió de descobriments científics. La paraula “descobriment” té més for-
ça retòrica per la seva neutralitat i imprimeix una connotació més persuasiva; 
la natura és així i el científic que l’ha escrutat, l’ha descobert. Però un cop més 
s’obvia el pensament creatiu del propi científic i es despulla innecessàriament 
el pla cognitiu necessari per a què es produeixi el nou coneixement. Copèrnic 
no va descobrir que la terra girava al voltant del sol; va ser la idea de Copèrnic 
de que era la terra la que es movia la que va motivar que arreplegués tot un 
seguit d’evidències i conclusions per a què es pogués validar una nova teoria. 
Einstein no va descobrir la relativitat especial; Einstein va tenir la idea d’accep-
tar que la velocitat de la llum era una constant universal i que, per tant, no de-
penia del sistema de referència inercial d’on s’observés, portant directament a 
una nova concepció de l’espai i el temps que tothom després va poder validar 
experimentalment.

És pràctica habitual doncs que el discurs es desfaci gratuïtament de la compo-
nent de pensament creatiu que és conditio sine qua non per a la generació de 
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nou coneixement, així com el gran esforç intel·lectual necessari per a adquirir 
aquest nou coneixement. Tornant a l’exemple anterior, són ben conegudes les 
dificultats que va tenir Einstein per a ser reconegut pels seus coetanis perquè 
les seves teories, una de moltes la relativitat, no eren fàcilment enteses. Tot 
coneixement requereix un cert llindar d’esforç i capacitats cognitives per tal de 
ser adquirit. La teoria de la relativitat general pot estar perfectament explicada 
a la publicació d’Einstein (Einstein, 1920), però fins que algú més no va fer l’es-
forç intel·lectual d’entendre-la no podem parlar de coneixement adquirit (o 
transferit). Es requereixen capacitats intel·lectuals, voluntat (normalment lli-
gada a la motivació) i treball de pensament per assolir el llindar “d’adquisició” 
de coneixement. I llavors el coneixement entra en la fase “d’utilitat” i, tornant 
a l’exemple de la relativitat, es poden implementar els algorismes pertinents 
de correccions relativistes per a què els satèl·lits GPS puguin funcionar correc-
tament. I acte seguit aquest coneixement es pugui “explotar” venent aparells i 
aplicacions de geoposicionament.

Estem acostumats a expressions com “generació o producció del coneixe-
ment” i “adquisició o inversió en coneixement”, en contexts que tracten el 
coneixement com un bé productiu o un fungible de l’organització. És cap a on 
ens ha portat la visió i l’evolució conceptual de la societat o l’economia del 
coneixement. Al 1996 un informe de l’OCDE ja es feia ressò del concepte 
d’economia basada en el coneixement (OCDE, 1996). Amb l’expansió que les 
tecnologies de la informació estaven prenent, es considerava una emergent 
“societat de la informació” fruit de la creixent codificació del coneixement i 
la seva transmissió a través de les xarxes. Amb aquests termes s’expressava 
el document que analitza l’adveniment d’una nova economia degut al fet que 
la facilitat amb la qual la informació i el coneixement flueixen augmentarà 
sense precedents la generació de valor afegit, la tecnologia i, ipso facto, la in-
novació.

Sens dubte era necessari al 1996 tornar a posar en valor el coneixement humà, 
el seu renaixement després d’un llarg període, potser, massa materialista. El 
problema és que les exaltacions acostumen a esbiaixar el rumb cap a l’òptim 
perquè allò que s’exalta obvia i rebaixa la resta. La contrarietat és que, per a 
l’economia, el coneixement no pot ser motor i combustible alhora. Si per ana-
logia al seu caràcter de fluir atorguem al coneixement el rol de combustible, el 
talent ha de ser el motor i el pensament els seus pous d’extracció. Som consci-
ents que es tracta d’una metàfora naïf, però que esdevé el leitmotiv d’aquest 
assaig. No és la nostra intenció engegar ara cap moda de prefixos (del tipus 
talent-based o thinking-based), simplement pretendrem en els propers parà-
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grafs redreçar, en la mesura que sigui possible, els pilars cognitius a l’actual 
model.

Les bases del model actual les va establir l’esmentada publicació de l’OCDE. A 
l’apartat referent a la codificació del coneixement (OCDE, 1996:12), i de cara a 
facilitar l’anàlisi econòmic, els autors ens proposen una curiosa classificació 
dels diferents tipus de coneixement que conforma l’economia del coneixe-
ment: know-what, know-why, know-how i know-who. Creiem que aquí queda 
palès fins a quin punt es “relaxa” el concepte coneixement de cara a que el 
model pugui encabir totes les variables necessàries, difuminant-se perillosa-
ment les fronteres entre percepció, informació i coneixement.

És en aquest precís punt on proposem recuperar el rigor dels conceptes tal i 
com els hem presentat prèviament en els apartats de teoria cognitiva, reser-
vant la tecnologia com a manifestació del know-how i, havent-hi atorgat al co-
neixement els atributs d’universalitat, necessitat i certesa, acceptar només 
com a font el pensament creatiu i el lògic requerit pel mètode científic. No es 
tracta només de ser primmirats amb les definicions, es tracta de que amb 
aquest apunt de rigor, les variables cognitives es revitalitzen al model i, com 
dèiem, pensar es converteix en l’activitat extractora del coneixement i el ta-
lent en el veritable motor de l’economia que consumeix el coneixement per 
poder validar-ho, transmetre-ho, ampliar-ho i, finalment, explotar-ho.

No tenim cap fórmula miraculosa per a què es pensi més i millor ni per a què 
neixin més persones talentoses, però sí que hauríem de generar fórmules efi-
caces per tal que el pensament creatiu i els recursos humans que el puguin dur 
a terme guanyin protagonisme dins els discursos i els plans de les polítiques 
d’innovació d’aquest país. Parlar de com motivar i facilitar el pensament del 
talent existent és més encertat que parlar de com gestionar el coneixement 
(motivar el talent és una fase prèvia i sine qua non a la gestió del coneixement). 
Parlar de talent-intensive industries és potser més directe que parlar eufemísti-
cament de knowledge-intensive industries. Contemplar el flux d’investigadors 
cap a les empreses és potser més fàcil que resoldre ad eternum la difícil equa-
ció de la transferència de coneixement cap el sector privat. Ens volem refer-
mar en què la nomenclatura no ben triada, tot i que la intenció sigui molt lloa-
ble, pot restar eficàcia als objectius de millora del nostre sistema d’innovació.

La fal·làcia de l’economia del coneixement és fruit de l’expectació desmesura-
da en les capacitats de les tecnologies digitals i un excés de protagonisme de la 
societat de la informació. I és que, per molt que incrementem l’ample de ban-
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da de connexió a internet de la nostra organització, no té perquè pujar el ritme 
d’adquisició de coneixement. En canvi, el ritme d’adquisició i de generació de 
coneixement pot créixer àmpliament en funció de la contractació de talent.

La revolució digital ens està facilitant la cerca, l’accés i el processament de la 
informació d’una forma vertiginosa. La intel·ligència artificial torna a emergir 
amb ganes de demostrar que és més que font d’inspiració dels guionistes de 
ciència-ficció i amb la intenció d’alliberar-nos d’algunes de les operacions cog-
nitives que esmentaven al començament de l’article. I l’accés a les quasi infini-
tes virtuts del regne digital el trobem pràcticament arreu del món i cada cop 
més a l’abast de tots els humans. I per si no n’hi hagués prou, ara connectarem 
les coses del nostre món civilitzat per a què també hi participin lliurant infor-
mació i deixant-se controlar pels algorismes de l’automatització, la internet of 
things.

L’informe de l’OCDE és el tret de sortida de l’economia del coneixement als 
països desenvolupats. Comença l’exaltació del coneixement en totes les seves 
formes: explícit, tàcit, lògic, semàntic, sistèmic, empíric... Tot el coneixement 
és susceptible de ser codificat i transmès. Comença l’obsessió pel knowled-
ge-based, knowledge-intensive, knowledge-driven... prefixos sense els quals 
qualsevol projecte podia quedar fora de joc. Totes les economies avançades 
comencen a virar el rumb dels seus discursos cap a la generació, distribució i 
explotació del coneixement. Comença l’escalada del coneixement a la famosa 
corba d’hiperexpectació de la consultora Gartner.

Són fets extraordinaris i indiscutibles de la societat de la informació i el conei-
xement. Però el coll d’ampolla ara el tenim al vessant humà, perquè recordem 
que el coneixement és coneixement si i només si s’allotja al cervell d’algun és-
ser humà. I això passa ineludiblement pel mecanisme cognitiu, amb la seva cor-
responent despesa d’energia i de temps. El pensament ha esdevingut un coll 
d’ampolla en el si de la revolució digital. La nostra fortalesa com a espècie dins 
el regne animal s’ha convertit en una feblesa dins el sistema socioeconòmic 
que irònicament hem dissenyat nosaltres mateixos i que ha de créixer cons-
tantment i a velocitats vertiginoses per a què se sostingui.

És en aquest tipus de situacions on una peculiar metodologia dels 1980 (origi-
nàriament d’aplicació en entorns industrials) ens pot donar una pista de com 
actuar, la teoria de les restriccions de Goldratt (Goldratt, 1984, 1998). Tot siste-
ma complex ideat per complir una funció (com podria ser el nostre sistema so-
cioeconòmic, o el nostre sistema d’innovació com a part de l’anterior) es carac-
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teritza per estar format per multitud de subsistemes, cadascun d’ells sotmesos 
a una sèrie de restriccions. Podem modelitzar-ho tot com un conjunt de restric-
cions encadenades sotmeses a la tensió de l’acompliment dels objectius. Al fi-
nal és una d’aquestes restriccions les que fa que un dels subsistemes sigui el 
més feble (per definició d’“el més feble” només pot ser un) i es converteixi en 
el coll d’ampolla del sistema global (o la baula de la cadena que es trenca). Ja 
que la recomanació és, si descartem canviar tot el sistema, concentrar els es-
forços per enfortir aquest subsistema fins que deixi de ser el més feble i llavors 
un altre subsistema es converteixi en el nou coll d’ampolla.

Quedem-nos doncs amb la hipòtesi de que el pensament pròpiament humà es-
devé el coll d’ampolla dins els sistemes de la nova era digital i que la teoria de 
les restriccions ens recomana que el reforcem. Aquest és l’argument que porta 
als autors a defensar la societat o l’economia del pensament, dit simplement 
com instrument dialèctic per imprimir força retòrica al missatge, sense ànims 
de crear neologismes, però amb ànims de crear debat i escoltar totes les tesis i 
antítesis, perquè debatre sobre el pensament és, també, pensar.

Recordem que quan diem pensament fem referència al procés cognitiu tal i 
com l’hem introduït al començament de l’article. Al pensament creatiu com a 
nucli del talent innovador. Al pensament científic com a única font de genera-
ció de nou coneixement amb els atributs d’universalitat, necessitat i certesa. I 
també el fem extensiu al mecanisme cognitiu que porta al know-how que sosté 
el món tecnològic perquè vam argumentar que el binomi tecnocientífic és el 
cor que batega el coneixement de qualsevol sistema d’innovació. Repassem 
doncs el vincle bidireccional entre ciència i tecnologia.

Comencem per fixar les definicions pertinents, respectant les directrius del 
darrer Manual de Frascati (OCDE, 2015). La recerca dins l’àmbit científic pot ser 
de tres tipus: recerca bàsica, recerca aplicada i desenvolupament experimen-
tal. Totes tres estan representades dins l’acrònim R+D. La recerca comprèn 
aquelles activitats adreçades a ampliar el corpus de coneixement del món en 
general, incloent els humans, la cultura i la societat, així com el possible ús 
d’aquest corpus per concebre noves aplicacions. Recordem que aquest conei-
xement ha de ser universal, necessari i cert, i això és possible gràcies a unes 
normes metodològiques que s’encabeixen al mètode científic. Cognitivament 
parlant, aquestes activitats involucren pensament creatiu, quan han de gene-
rar nous conceptes, i pensament lògic per poder dur a terme el mètode cientí-
fic. En general sempre es parteix d’idees, conceptes originals i hipòtesis amb 
l’objectiu de ser validades, però els resultats són de difícil predicció (especial-
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ment pel que fa al termini de consecució i la quantitat de recursos necessaris). 
El Manual de Frascati ens recorda que per a què una activitat sigui considerada 
recerca ha de satisfer ineludiblement cinc criteris: aportar novetat, demostrar 
creativitat, comportar incertesa, dur-se a terme amb sistemàtica, i que el resul-
tat sigui transferible i/o reproduïble.

Figura 3. Gràfica d’avaluació dels criteris de recerca d’una activitat. 
L’exemple d’activitat avaluada (en blau) no es podria considerar recerca 

perquè no supera el criteri d’incertesa

La recerca bàsica és l’activitat experimental o teòrica que es du a terme primà-
riament per adquirir nou coneixement sobre els fonaments basals dels fenò-
mens i els fets observables, sense cap aplicació o ús a la vista. S’analitzen pro-
pietats, estructures i relacions en vistes a formular i validar hipòtesis, teories o 
lleis. Els resultats de la recerca bàsica són publicats en revistes indexades o 
simplement circulen entre els col·legues (rarament es venen). L’investigador 
ha de gaudir d’una certa llibertat d’objectius. Aquestes peculiaritats fan que la 
recerca bàsica estigui principalment finançada al sector públic.

Per recerca aplicada s’entén aquella investigació original duta a terme per ad-
quirir coneixement, però aquest cop dirigit a un objectiu pràctic específic. En 
molts casos es tracta d’un treball per determinar possibles usos de resultats 
prometedors que provenen de la recerca bàsica. Es fonamenta fortament en el 
coneixement preexistent i l’estat de l’art per resoldre problemes reals. Els re-
sultat s’adrecen doncs a ser validats de cara a possibles aplicacions a produc-
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tes, operacions, mètodes o sistemes. Podem dir llavors que la recerca aplicada 
dona forma operativa a les idees. Les aplicacions del coneixement obtingut 
per la recerca aplicada són susceptibles de ser protegides per instruments de 
propietat intel·lectual.

Per desenvolupament experimental entendrem aquella activitat sistemàtica 
basada en el coneixement provinent de la recerca i de l’experiència que produ-
eixi coneixement addicional dirigit a crear nous productes o processos o millo-
rar productes o processos existents. Aquesta ‘D’ de l’R+D correspon a l’activi-
tat de desenvolupament experimental i sovint s’interpreta incorrectament 
com un simple desenvolupament de producte. El document de l’OCDE remarca 
en aquest punt que és necessari que hi hagi generació de coneixement i recor-
da reiteradament que s’han de satisfer els cinc criteris esmentats i plasmats en 
la Figura 3.

Per aclarir aquests conceptes, considerem un dels exemples posats al docu-
ment (OCDE, 2015). L’estudi d’una nova classe de reaccions de polimerització 
sota diferents condicions seria recerca bàsica. L’intent d’optimitzar una 
d’aquestes reaccions per a la consecució de polímers amb unes determinades 
propietats mecàniques que els facin particularment útils seria recerca aplicada. 
Si un cop aconseguida aquesta optimització al laboratori, es vol procedir a es-
calar aquest procés per produir polímers en volums industrials, i s’han d’inves-
tigar possibles mètodes i tecnologies perquè no s’ha fet fins ara, doncs això 
seria desenvolupament experimental. De la mateixa forma, també seria desen-
volupament industrial investigar els processos de transformació d’aquests 
nous polímers per a fer productes amb ells. Un cop solucionades totes aques-
tes fases, el corpus de coneixement de com produir aquests polímers i com fa-
bricar peces amb ells ja es trobaria ben documentat; arribat aquest punt, disse-
nyar i fabricar una nova peça amb aquests plàstics només requeriria trobar la 
configuració de variables de processament, i per molt original que sigui aques-
ta peça, el baix risc que suposa fa que ja no el puguem considerar desenvolu-
pament experimental.

Hi ha autors que consideren que aquesta classificació del Manual de Frascati 
resulta imprecisa a l’hora de categoritzar la realitat de certs sectors en els 
quals la recerca bàsica és molt propera al mercat, per exemple, el farmacèutic i 
el biotecnològic. Aquests autors proposen distingir dos tipus de recerca bàsi-
ca: recerca bàsica pura i recerca bàsica orientada a un cert àmbit d’aplicació 
(Stoke, 1994).
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On no hauria d’haver-hi discrepàncies és en el fet que les activitats d’R+D, ente-
ses com a “producció” de coneixement, no es poden regir pels models regu-
lars de producció de béns i serveis (Foray, 2004:52-54). D’una banda, tenim un 
aspecte econòmic, i és que la incertesa inherent dels resultats fa gairebé im-
possible una estimació fiable dels recursos necessaris. La forma de tractar 
aquests trets diferencials acostuma a ser creant dintre de les organitzacions 
una mena de “món aïllat i protegit” de les pressions de cost-efectivitat per a 
les activitats d’R+D. Òbviament també trobem solucions al sector privat basa-
des en focalitzar l’R+D a les necessitats immediates de mercat, és a dir, una re-
cerca orientada a market-pull. El problema és que aquest tipus d’estratègia po-
siciona a l’empresa en una arena internacional d’R+D molt més massificada i 
competitiva, amb un alt risc que la competència arribi abans als resultats i allu-
nya qualsevol possibilitat de crear innovació disruptiva a llarg termini.

Però, d’altra banda, tenim els aspectes cognitius, ja identificats a (Foray, 
2004:54) i a (Nelson, 2000), i que són l’objecte a remarcar en aquest article. I és 
que la “distància” entre el laboratori de recerca i el mercat del món real pot 
arribar a ser abismal. L’R+D ha de començar amb models simplificats dels siste-
mes reals d’aplicació, experimentar amb ells de manera aïllada al laboratori, i 
anar fent cada cop més complexo els models i els experiments per aproxi-
mar-se a la realitat. Aquesta metodologia és altament dependent de l’experi-
ència, qualificació i capacitats dels professionals que les duen a terme. L’èxit 
està en mans del pensament creatiu i la sistemàtica encertada. A tot això s’afe-
geix la cada cop més freqüent multidisciplinarietat de les activitats d’R+D. Ges-
tionar aquests aspectes cognitius sempre és difícil, però al sector privat encara 
més, sobretot per a la petita i mitjana empresa.

Repercussions i recomanacions per al sistema d’innovació català

Som conscients que la inquietud pel talent i pels fruits del seu pensament, 
afortunadament, és ben viva al nostre sistema d’innovació. Hi ha iniciatives 
que ho demostren, i potser un clar exponent el trobem al programa ICREA 
(Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats), que va néixer al 2008, en-
gegat per la Generalitat de Catalunya com a resposta a la necessitat de noves 
fórmules de contractació que permetessin competir en condicions d’igualtat 
amb altres sistemes de recerca d’excel·lència arreu del món, orientada a la 
contractació exclusiva del personal científic i acadèmic més extraordinari i amb 
més talent.
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Tanmateix, creiem que es necessiten iniciatives similars adreçades a fases més 
avançades de la cadena de valor de l’R+D+i. Hem reforçat tan bé el sistema de 
recerca bàsica i aplicada, que la baula feble de la cadena ha esdevingut el 
desenvolupament (entès en termes d’Oslo) i la conseqüent recerca industrial. 
El resultat és que generem més resultats de recerca dels que el sistema pot 
transferir al nostre teixit empresarial. Es fa necessari un enfortiment de les 
capacitats d’aquests estadis de transferència de coneixement que, dins el fil 
argumental d’aquest assaig, els hem de plantejar en clau cognitiva i d’estratè-
gies adreçades a talent.

En aquest sentit, al 2014 es va iniciar una clara estratègia organitzacional dins 
el sistema d’innovació català adreçada a potenciar el rol i la visibilitat dels Cen-
tres Tecnològics Avançats de la TECNIO (Gencat, 2014), agents justament ac-
tius en els estadis de generació de tecnologia, desenvolupament experimental 
i recerca industrial. Sens dubte la constitució d’Eurecat com a Centre Tecnolò-
gic de Catalunya (Gencat, 2015) i paral·lelament l’estratègia de fusió dels Cen-
tres Tecnològics catalans (CT) és un primer gran pas envers el foment de les 
capacitats de transferència de resultats de recerca dins el sistema d’innovació 
entès de forma àmplia.

Des de la seva constitució, Eurecat està configurant constantment les capaci-
tats necessàries per a enfortir el sistema d’innovació català, una de les peces 
claus per facilitar els processos d’innovació que requereixen les indústries que 
conformen el mapa del nostre sector privat. Aquest repte comporta haver 
d’articular una gran varietat de capacitats operatives i en un vast espectre 
d’àmbits de coneixement. S’han creat unitats de recerca en àmbits de manu-
factura, digitals i biotecnològics, que van evolucionant de forma àgil per adap-
tar-se a la dinàmica de les fusions i les necessitats d’un mercat en contínua evo-
lució. S’han orquestrat task-forces per donar suport a tots els mecanismes 
necessaris per dur a terme els processos d’innovació, des de la generació de 
coneixement, la seva aplicació i transferència, i finalment la seva valoració i ex-
plotació. Eurecat ha de contemplar necessàriament totes i cadascuna de les 
cares del prisma de la innovació.

I una d’aquestes cares, recuperant el fil conductor de l’article, és la cognitiva. 
Des d’Eurecat s’està apostant fermament per engegar iniciatives adreçades al 
reforçament de les capacitats de pensament creatiu i foment del talent innova-
dor. Els CT, com entitats del sistema d’innovació focalitzats a la recerca aplica-
da i desenvolupament experimental, depenen totalment de la incorporació 
d’investigadors a la seva plantilla, a qualsevol fase acadèmica (predoctoral, 
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doctoral o postdoctoral). Conscients que més de la meitat dels investigadors 
formats a les nostres universitats acaben migrant cap al sector privat, els CT 
són possiblement els agents del sistema d’innovació que més han facilitat el 
seu primer aterratge. Perquè aquest primer contacte d’un doctor amb el sec-
tor privat és clau; es troba en una etapa professional on la seva capacitat de 
pensament creatiu juntament amb la seva experiència amb el mètode científic 
poden donar els millors fruits. El sistema ha invertit molt en la seva formació i 
ens hem d’assegurar que abandonar el món acadèmic i triar l’itinerari del sec-
tor privat no ha de penalitzar les oportunitats de manifestar el seu talent. Som 
conscients que no és gens fàcil resoldre la situació puix que el sector privat es 
mou aparentment per altres interessos i motivacions, però per això resulta 
més idoni trobar les variables d’adaptació als CT que, per exemple, en el si de la 
petita i mitjana empresa.

Així doncs, prenent com a exemple l’experiència d’Eurecat, aquest Centre s’ha 
anat erigint com a espai atractiu al talent provinent de la recerca pública, on els 
investigadors puguin manifestar les seves facultats per generar coneixement 
immersos en un curiós balanç de motivació entre els indicadors acadèmics (pu-
blicacions i patents) i els empresarials (resultats tangibles per clients i creació 
de spin-offs). S’ha de generar un clima apropiat per poder dur a terme un tipus 
de pensament creatiu capaç de connectar amb el coneixement generat a les 
nostres institucions de recerca pública i capaç de satisfer les necessitats i les 
oportunitats que apareixen en el nostre teixit empresarial.

No hem d’oblidar un altre font de talent necessària a tot CT, i és que com enti-
tat dedicada a la tecnociència també ha de vetllar per la incorporació de perfils 
tecnològics no necessàriament científics, aquells més intrínsecament vinculats 
amb la generació del know-how que hem descrit anteriorment. El pensament 
creatiu d’aquest talent es manifesta en forma de conceptes tangibles molt 
aplicats, els invents. La procedència d’aquests perfils pot ser tant acadèmica 
com de professionals del sector privat, i són un dels ingredients que clarament 
diferencien als CT de qualsevol unitat dels nostres organismes públics de recer-
ca.

Continuant amb aquests trets diferencials respecte als organismes públics de 
recerca, sens dubte un dels més rellevants és l’alt grau d’interdisciplinarietat 
present a Eurecat. No només entre àmbits acadèmics, sinó també entre disci-
plines tecnològiques. Cognitivament parlant, apareix un nou tipus de mecanis-
me intel·lectual, el pensament interdisciplinari. Òbviament no tothom l’ha de 
manifestar, però es fa necessària una massa crítica de recursos amb aquestes 
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capacitats per poder treure profit al potencial creatiu que suposa la conver-
gència de tants àmbits tecnològics en un sol Centre. L’experiència dins Eurecat 
ens ha portat a distingir quatre habilitats cognitives que fan possible parlar de 
pensament interdisciplinari:

1. Canvi de perspectiva. Capacitat per entendre i/o generar múltiples punts 
de vista per a un mateix repte provinents de diferents disciplines i, en 
especial, les diferents perspectives de com enfocar el problema.

2. Desenvolupament de coneixement estructurat. Capacitat per enunciar 
estructuradament el repte d’un sistema complex, fet que suposa discer-
nir clarament els elements de coneixement declaratiu i coneixement 
procedimental.

3. Integració de visions de diferents disciplines. Capacitat per resoldre els 
conflictes que suposa rebre idees per a resoldre un mateix problema 
des de diferents perspectives o disciplines, vetllant pel potencial creatiu 
de la interdisciplinarietat en lloc de recórrer a la especialitat.

4. Comprensió interdisciplinària. Capacitat de veure com interactuen entre 
si les diferents disciplines que poden intervenir en la resolució d’un pro-
blema.

Podríem donar uns quants exemples de reptes tecnològics on el pensament 
interdisciplinari es fa palès, però potser un dels més representatius és el que 
està comportant la irrupció de la Indústria 4.0 (Cevikcan et al., 2018). La posta 
en marxa d’aquest concepte, un dels més demanats pel nostre teixit industrial, 
requereix d’uns esforços interdisciplinaris sense precedents a la indústria. La 
digitalització de la indústria fa que les disciplines digitals (des de la ciència de 
dades i la intel·ligència artificial a la ciberseguretat) hagin de fer immersions en 
tots els dominis de coneixement industrial. A la seva vegada, la interoperabili-
tat dels àmbits virtuals també comporta una col·laboració addicional dels seus 
corresponents homòlegs industrials, fet que acaba traduint-se en una interdis-
ciplinarietat sense precedents a la indústria. A nivell acadèmic encara hi ha un 
gran buit puix que es necessiten enginyers industrials amb profunds coneixe-
ments digitals o enginyers digitals amb profunds coneixements industrials. És 
qüestió de temps que s’acabi materialitzant en un nou grau, però mentrestant 
Eurecat ha de generar aquests perfils d’especialitat mixta que facilitin la inter-
disciplinarietat de la Indústria 4.0, tant en el pla de la recerca aplicada i el 
desenvolupament experimental com en l’oferta formativa del Centre.
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Però la tendència generalitzada és justament aquesta. L’acceleració que impri-
meix l’economia basada en el creixement a l’avanç tecnològic és tal que aviat 
s’esgoten les innovacions per especialització i les principals fonts d’innovació 
apareixen a les fronteres entre disciplines. La recerca bàsica individual i especi-
alitzada de cadascuna de les disciplines tradicionals segueix el ritme marcat pel 
propi mètode científic i, sense revolucions i canvis de models a la vista, els nous 
resultats van apareixent de forma asimptòticament plana en el temps. En can-
vi, les revolucions estan succeint en la recerca i desenvolupament interdiscipli-
nari, en el que s’ha denominat convergència tecnològica, com és el cas de les 
NBIC (sigles de l’expressió en anglès de nanotechnology, biotechnology, infor-
mation technology and cognitive science) que es van posar de manifest fa setze 
anys en un report de la National Science Foundation (Roco et al., 2002).

Així doncs, aquests perfils amb coneixement adquirit en regions de convergèn-
cia tecnològica i amb capacitat de pensament interdisciplinari són un dels pi-
lars per a la innovació i formen part de l’estratègia de capacitació de recursos 
del Centre Tecnològic. No es tracta de fer apologia de la polimatia ni de cercar 
l’homo universalis del Renaixement, però el sistema d’innovació ha de fomen-
tar la generació de nous perfils basats en un concepte d’especialització més 
obert (encara que sembli un oxímoron) perquè, com va dir el premi Nobel Aa-
ron Ciechanover, “Nowadays, nobody denies that medicine, basic sciences, and 
engineering are essentially a single discipline. Nature does not distinguish betwe-
en physics, chemistry, biology and medicine, they are all on one continuum”.

Però hi ha una altra zona fronterera crucial per a la innovació en general i per a 
la transferència tecnològica en particular. Es tracta del sempitern gap entre 
acadèmia i indústria, entre ciència i enginyeria, entre els teoremes i la tecnolo-
gia. S’ha escrit i parlat molt sobre el tema i no és el moment de destapar velles 
cicatrius del sistema intentant trobar les causes i els efectes de la “vall de la 
mort”. De fet, els CT ja fa temps que van néixer com a campaments dins aques-
ta vall per ajudar en la crua travessia de la recerca a la indústria, conscients que 
més que un problema és una realitat amb la qual hem de conviure positiva-
ment i constructivament. Tornant al nostre discurs en clau cognitiva, creiem 
que s’ha de fomentar la presència de perfils híbrids de ciència i enginyeria en 
aquesta vall. Molts països avançats s’han adonat de la importància d’aquests 
perfils i ja fa anys que imparteixen graus d’enginyeria científica o ciència de 
l’enginyeria (Engineering Science, 2018). Eurecat està col·laborant amb la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona en la generació de continguts curriculars per 
formar nous perfils justament en aquest àmbit, que puguin esdevenir elements 
“connectors” dins les cadenes de valor del sistema d’innovació català. I en el 
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pla de la recerca, un instrument molt encertat per ajudar a creuar el gap ha es-
tat el Pla de Doctorats Industrials, iniciativa de la Secretaria d’Universitats i Re-
cerca (Gencat, 2012) que permet captar i formar talent investigador en àmbits 
d’interès per a les nostres empreses. Eurecat vol sumar esforços en aquesta 
direcció i llençarà enguany el seu propi pla de beques doctorals d’interès indus-
trial, comptant amb la codirecció d’acadèmics de les nostres universitats.

Fins aquí hem dibuixat breument els enfocaments que des del Centre Tecnolò-
gic d’Eurecat es fan a l’hora d’abordar la necessitat de talent innovador i el fo-
ment del pensament creatiu i interdisciplinari. Ens agradaria poder parlar d’un 
model definitiu per com configurar o gestionar convenientment aquests rep-
tes, però és un tema en construcció a aquestes alçades. Tanmateix, creiem que 
no és tan prioritari el model com la creació d’una atmosfera de valors corpora-
tius que portin a un clima propici al pensament. Perquè innovació és, també, 
pensar.
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Abstract

Aquest article manifesta un canvi en la modelització de la concentració geogràfica 
d’innovació i tecnologia i les seves causes. El canvi suposa passar de la idea 
d’ecosistema d’innovació al d’ecosistema d’emprenedoria. I no és només una mane-
ra acadèmica diferent de plasmar la vida econòmica i tecnològica. Avui la producció 
de tecnologia té patrons diferents als d’anys pretèrits. Ara les empreses no estan 
soles en el centre del sistema, hi ha també els emprenedors individuals, els quals as-
sumeixen risc per generar disrupció, són més globals que cap altre actor previ i es 
concentren a les grans ciutats, centres dels ecosistemes d’emprenedoria. Aquest ar-
ticle presenta aquest nou paradigma i es refereix a l’ecosistema emprenedor català 
en aquest nou context.

Introducció

El canvi tecnològic és el factor més important del creixement econòmic. Els 
canvis tecnològics en sectors clau de l’economia són com una sèrie d’explosi-
ons que donen impuls a la prosperitat futura. Aquests sectors clau, aquests 
sectors líders, guien l’economia i proporcionen un creixement econòmic. La 
tecnologia com a motor del desenvolupament econòmic s’ha estudiat des de 
diversos punts de vista. Un dels grups de teories econòmiques considera un 
punt de vista evolutiu del canvi tecnològic i del creixement econòmic. Les prin-
cipals característiques d’aquesta visió evolutiva de la tecnologia són les se-
güents: la tecnologia és dinàmica, canvia i millora constantment. Les noves va-
rietats i les noves opcions apareixen de forma persistent. El canvi tecnològic es 
considera també sistèmic. I això vol dir que la tecnologia no apareix sense cap 
canvi en el seu entorn. Les noves tecnologies apareixen alhora amb infraes-
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tructures per produir-les i distribuir-les. El cotxe necessita carreteres i estaci-
ons de servei. Internet ha evolucionat amb la infraestructura de fibra. Aquesta 
interdependència tecnològica fa que els grans canvis siguin lents i costosos. 
D’altra banda, el canvi tecnològic és també acumulatiu. El que podem fer avui 
depèn de les accions fetes i de les decisions preses en el passat. Finalment, la 
tecnologia significa, per definició, incertesa, inseguretat.

Però hi ha les enormes expectatives sobre la tecnologia. I encara més en les 
etapes inicials de la tecnologia, és a dir, per tecnologies emergents. Les expec-
tatives són la força motriu que marca l’evolució dels sistemes actuals. Les ex-
pectatives mouen els actors respectius i obliguen a actuar, atreuen inversors i 
altres agents. Per tant, les expectatives són “executives” per naturalesa i defi-
neixen la dinàmica de la producció de tecnologia.

D’altra banda, és ben sabut que l’adopció de tecnologies pels usuaris tradicio-
nalment ha seguit un patró de corba en S, definit per Rogers (Rogers, 1962). 
Avui, la línia d’adopció de certes noves tecnologies és pràcticament una línia 
vertical. Les innovacions i les tecnologies s’introdueixen ràpidament al mercat, 
són acceptades per la societat amb pocs dubtes. La corba S és doncs pràctica-
ment inexistent. Una altra forma de veure-ho és amb el temps necessari per a 
què una innovació arribi als cent milions d’usuaris, avui ínfim comparat amb el 
temps que requeria en el passat (Downes i Nunes, 2014). Avui hi ha doncs enor-
me disrupció i un molt fort ritme d’adopció de les innovacions. Tots dos factors 
presenten grans reptes a les empreses tradicionals. Cal recordar que la intro-
ducció d’una nova tecnologia significa en molts casos la desaparició de les em-
preses existents i, de vegades, de sectors sencers.

La tecnologia i la innovació han tendit a concentrar-se geogràficament. Aquest 
component espacial de la tecnologia i la innovació s’ha estudiat acadèmica-
ment des de diferents punts de vista: els districtes industrials de Marshall, els 
districtes industrials italians, els innovative milieu francesos, els clústers de Por-
ter o els ecosistemes d’innovació locals, regionals i nacionals. L’enfocament 
del districte industrial (Marshall, 1920) posava l’accent en la divisió local del tre-
ball en un sector i en la interacció entre la comunitat de persones i un conjunt 
d’empreses en una mateixa entitat territorial, per tal d’aconseguir l’èxit en els 
mercats internacionals. L’enfocament del clúster se centrava en “concentraci-
ons geogràfiques d’empreses interconnectades, proveïdors especialitzats, 
proveïdors de serveis, empreses en sectors afins i institucions relacionades en 
determinats àmbits que competeixen, però també cooperen” (Porter, 1998). 
La majoria dels estudis sobre clústers se centren en empreses i sectors, inclo-
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ent la seva dinàmica. Per la seva banda, els sistemes d’innovació regional (RIS) 
fan referència a les xarxes i institucions que uneixen els centres productors de 
coneixement d’una regió determinada, com les universitats i els centres d’in-
vestigació pública, i les empreses innovadores de la mateixa zona. Aquestes 
relacions fan que el coneixement circuli entre diferents organitzacions, aug-
mentant la innovació i capacitat competitiva global de la regió (Cooke et al., 
1997).

Les particularitats tecnològiques dels temps actuals a les quals hem fet refe-
rència fa un moment estan canviant la dinàmica i també el focus de l’anàlisi de 
les concentracions tecnològiques i d’innovació. Els models dels sistemes d’in-
novació ja no són vàlids. Avui parlem d’ecosistemes emprenedors o d’empre-
nedoria. Aquest és l’últim concepte acadèmic. Erik Stam de la Utrecht School 
of Economics descriu aquesta idea (Stam i Spigel, 2016). Diu que l’enfocament 
de l’ecosistema emprenedor es diferencia de l’enfocament del districte indus-
trial, el clúster o el sistema d’innovació pel fet que és l’emprenedor, més que 
l’empresa, el centre d’anàlisi.

La majoria dels estudis sobre clústers se centren en empreses i sectors, inclo-
ent-hi la seva dinàmica. Les startups orientades a l’alt i ràpid creixement no so-
len ser incloses en els models de clústers i districtes industrials. I encara que 
aquests anteriors marcs conceptuals inclouen el paper dels emprenedors, no 
hi posen un focus o èmfasis específic. A diferència dels clústers, del districte 
industrial i la literatura sobre sistemes d’innovació, l’enfocament dels ecosiste-
mes emprenedors posa el focus de recerca en l’emprenedor, no pas en les em-
preses grans i tradicionals o en les pimes. L’enfocament dels ecosistemes em-
prenedors se centra també en les condicions econòmiques i socials que 
envolten el procés emprenedor.

La definició d’un ecosistema emprenedor és un conjunt d’actors i de factors 
coordinats de tal manera que permeten “l’emprenedoria productiva” en un 
territori concret. Es considera “emprenedoria productiva” aquella que resulta 
de l’èxit d’una emprenedoria “ambiciosa”. Els emprenedors ambiciosos són in-
dividuals que busquen oportunitats descobrint i avaluant nous productes i ser-
veis i que els exploten afegint el màxim valor possible. Aquest tipus d’empre-
nedoria no té res a veure amb l’autoocupació ni amb els emprenedors que 
només pretenen ser el seu propi cap. Els emprenedors ambiciosos assoleixen 
un creixement més sòlid i major innovació o internacionalització que l’empre-
nedor “mitjà”. Els emprenedors ambiciosos donen importància al rendiment i 
l’èxit de les seves empreses i busquen un creixement ràpid.
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Un nou actor

Tradicionalment, la tecnologia s’ha creat a dos llocs: a les empreses establer-
tes, tradicionals, i als centres de recerca públics i privats (universitats, etc.). 
Però degut als fenòmens que hem exposat, l’acceleració del canvi tecnològic i 
les expectatives posades en la tecnologia, en els últims anys ha aparegut un 
nou actor: les startups. Les startups tenen unes característiques radicalment 
diferents a les de les empreses tradicionals. Es mouen per expectatives i han 
conformat una cadena de valor específica, de característiques particulars, amb 
entitats de suport, polítiques públiques i inversors. Aquesta cadena de valor ha 
generat, a cada territori, els ecosistemes emprenedors, sempre al voltant de 
grans ciutats.

Les startups són empreses orientades a un creixement ràpid, que obtenen la 
velocitat amb diners aportats per formes de finançament no aplicables a em-
preses tradicionals (business angels, societats de capital llavor, plataformes 
crowd, etc.). Les startups suposen un model de molt risc, amb alta turbulència i 
volatilitat. Es creen moltes empreses, però en moren una gran part. Les creen 
persones amb talent disposades a assumir riscos, un talent emprenedor que 
prové en general de les universitats. I aquest és un tret rellevant atès que ara 
l’aposta dels territoris (països i regions) per la formació i la investigació adqui-
reix tot el sentit, ja que en permet treure’n els fruits. S’ha superat doncs la pa-
radoxa del coneixement o de la innovació que ha amoïnat les societats occi-
dentals durant tres dècades.

Imran Ghory, de la societat inversora Index Ventures, diu que no hi ha una defi-
nició correcta per dir què és una startup. Cada actor del sistema emprenedor 
defineix startup a la seva manera. Però, en canvi, la idea està perfectament clara 
i definida en la ment de tothom. Steve Blank (dins Marmer et al., 2011) diu que 
les startups són organitzacions temporals que estan pensades per evolucionar 
cap a grans empreses. Steve Blank i Bob Dorf (2012) creuen que una startup és 
una organització que busca un model d’empresa escalable i repetible. Paul Gra-
ham (2012) pensa que una startup és una empresa dissenyada per créixer ràpid i 
destaca que l’edat no té res a veure amb una startup. No és necessari que se 
sustenti en la tecnologia o que incorpori capital risc o que tingui algun tipus de 
“sortida” (Exit). L’element essencial és el creixement. Aswath Damodaran 
(2012) diu que el valor d’una startup recau totalment en el seu potencial futur. 
Adora Cheung creu que una startup és un estat d’ànim. Neil Blumenthal, funda-
dor de Warby Parker, comenta que una startup és una empresa que treballa per 
solucionar un problema que no té una solució evident i on l’èxit no està assegu-
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rat. Dave McClure, fundador de la famosa acceleradora 500startups, diu que és 
una empresa que no sap quin és el seu producte, qui són els seus clients ni tam-
poc com fer diners. Creu que quan se sap les tres coses, una empresa deixa de 
ser startup i passa a ser un negoci tradicional. Eric Ries (2011) defineix una star-
tup com una institució humana dissenyada per proveir un producte o servei en 
condicions d’extrema incertesa. Segons Fardeen Rahaman, bon coneixedor de 
diversos ecosistemes, la part més important de la definició d’Eric Ries és el que 
s’omet. No té res a veure amb la mida de l’empresa o el sector en el qual opera. 
L’objectiu d’una startup és descobrir la cosa correcta que cal construir (el més 
ràpidament possible) i els clients que la volen i que estan disposats a pagar per 
ella. La gent sovint tendeix a perdre de vista el fet que una startup no només va 
de producte, de tecnologia o d’idees brillants. Una startup és una cosa més gran 
que la suma de les parts i el procés d’aprenentatge suposa progressar.

Amb això, les diferències fonamentals entre una startup i una empresa tradici-
onal són les següents: la rapidesa en el creixement, la inversió, les expectati-
ves, la sortida, la disrupció, el mercat global, el risc, el talent, el procés de crei-
xement, les tècniques de gestió i la cultura. Exposem a continuació un cert 
detall d’aquests factors:

– El creixement d’una startup és molt més ràpid que l’expansió d’una em-
presa tradicional. Una empresa tradicional pot necessitar dècades i gene-
racions per aconseguir un lideratge global.

– Per guanyar velocitat, les startups concentren fites en pocs anys. Això 
només es pot fer amb diners, que són subministrats pels inversors, els 
quals prenen accions i participacions a l’startup. En general, les empreses 
tradicionals no cedeixen part de l’accionariat a canvi de finançament per 
a nous desenvolupaments. Els projectes en empreses tradicionals són fi-
nançats per “altres tipus de diners”.

– Els inversors, a canvi de la seva aportació, volen veure un futur promete-
dor. Tenen expectatives i volen creure en un gran resultat final.

– Per tant, les sortides són el focus dels inversors, mitjançant dos camins 
principals: Adquisició de l’startup per part d’una gran corporació o cotit-
zació a borsa. Són les dues maneres que els inversors tenen de desfer-se 
de les seves participacions i concretar la plusvàlua esperada.

– Per sostenir les expectatives de creixement futur i l’interès de les corpo-
racions, les startups haurien de tenir elements de disrupció, en el produc-
te o en el servei o bé proposar un nou model de negoci.
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– Els inversors també volen un gran impacte potencial. Així que el mercat 
ha de ser el més gran possible: el món és desitjable.

– El risc és molt més alt en una startup. Per definició, les empreses tradicio-
nals i consolidades han de ser conservadores. Poden assumir alts riscos 
en algun projecte. Però no poden posar en risc tota l’empresa, cosa que 
si passa en les startups.

– Les startups tenen uns requisits de recursos humans molt diferents als 
de les empreses tradicionals. En general, les startups estan promogudes 
per gent molt formada, amb una determinada personalitat. Sovint la to-
talitat dels fundadors i empleats tenen aquest perfil.

– El procés de creixement és diferent: hi ha incubadores, acceleradors, 
venture builders... que proporcionen a les startups un suport i una ruta de 
creixement específic i gairebé universal.

– Les startups han adoptat pràctiques innovadores de gestió: Lean Star-
tup, Agile, Design Thinking... Algunes d’aquestes pràctiques s’estan avui 
exportant a empreses tradicionals.

– La diferent cultura és palmària: en les startups no hi ha horaris de treball, 
les oficines tenen una disposició molt característica, el personal clau de 
l’empresa rep participacions i accions de l’empresa, els emprenedors or-
ganitzen i assisteixen a un tipus d’esdeveniments de format molt dife-
rent al de les empreses tradicionals...

Extensió del concepte

L’apoderament de l’individual creador s’ha estès a altres àmbits de l’activitat 
econòmica i social, no només a l’àmbit emprenedor. Això està redefinint com-
pletament el dibuix dels ecosistemes tal com els teníem entesos fins ara. Con-
ceptes com els següents tenen també la seva base en la nova percepció de la 
capacitat de l’emprenedor individual per canviar coses:

– La circulació global de talent, una circulació permanent que decideix 
aterrar en aquells ecosistemes i ciutats atractives.

– Una part d’aquest talent, els nòmades digitals, han definit una nova for-
ma de vida, almenys en determinats moments de la seva vida.

– És un talent amb voluntat de solucionar els grans reptes de la societat.
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– Els conceptes Crowd (crowdsourcing, crowdsolving, crowdfunding, etc.) 
s’originen precisament des de la voluntat d’usar la intel·ligència i els re-
cursos col·lectius per resoldre reptes.

– L’emprenedoria social veu nous canals (l’anomenada emprenedoria 
d’impacte) per resoldre grans reptes.

– Els emprenedors i els ecosistemes es veuen altament motivats, doncs, 
per la resolució de reptes, sigui amb finalitat social o bé econòmica, de 
mercat. Prosperen esdeveniments com els hackathons i similars: ideat-
hon, cybathlon, codeathon, startups challenges...

– Els reptes arriben al sistema educatiu, a les escoles i a les universitats. 
Aquests reptes, juntament amb els Moocs i altres plataformes (que es-
tan convertint la formació en una commodity), suggereixen una gran re-
forma del sistema educatiu.

– També les escoles de negoci es veuen sacsejades pel nou context. El nou 
talent no vol rebre llargs períodes de formació. Vol informació i formació 
immediata. Demana altres encapsulaments de l’aportació de valor que 
puguin fer aquestes escoles de negoci.

– Les consultores també busquen el seu espai i ja comencen a actuar de nexe 
entre els empreses tradicionals i les startups, com a grans fonts de disrupció.

– L’emprenedoria fa el mon més pla. Les startups s’originen arreu i propor-
cionen oportunitats a entorns considerats complicats. Molts joves afri-
cans tenen avui opcions d’entrar en aquesta dinàmica emprenedora glo-
bal. Ja hi ha acceleradores -cas de Fledge a Barcelona, per exemple- que 
porten periòdicament emprenedors d’aquell continent al nostre ecosis-
tema per facilitar el creixement de les seves startups.

– Els joves de l’ecosistema volen fer i construir. No els preocupa tant la 
seva formació com les seves aportacions. Els makers són doncs un altre 
actor molt present.

– També els fablabs, els coders i els coworkings i colivings són expressions 
del nou context. Com també l’economia col·laborativa -el Sharing- i l’apa-
rició de molts sistemes i models de negoci Saas que supleixen actius tra-
dicionals: cotxe, habitatge, espai de treball...

– Els esdeveniments de presentació i de networkings, totalment informals, 
no tenen res a veure amb els esdeveniments i els congressos tradicio-
nals. Es conceben com a festes. Però s’ha vist que funcionen.
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– Noves tècniques de gestió que surten de les startups i s’estenen a les 
empreses tradicionals.

– I ja ara determinades tecnologies amb un gran potencial disruptiu, com 
blockchain, estan suggerint les següents grans oportunitats futures dels 
ecosistemes de startups.

Però el nou context genera també efectes perversos, altres tipus de desigual-
tats. Richard Florida (2017) diu que la “nova activitat” tan concentrada a les 
grans ciutats deixa d’altres ciutats més petites desemparades. I també es pro-
dueixen desigualtats entre les dues “classes socials”: Les que participen 
d’aquest fenomen i les que no. Són reptes que les grans ciutats tenen pel da-
vant.

Què són doncs els ecosistemes d’emprenedoria i de startups?

Els ecosistemes d’emprenedoria integren tots els actors que acabem d’esmen-
tar i també els fenòmens que hem exposat en les darreres línies. Qui millor re-
marca aquests ecosistemes des de l’òptica de les startups és Erik Stam (Stam i 
Spigel 2016, 2018). Parla de l’emprenedoria productiva, la relaciona amb una 
emprenedoria ambiciosa i orientada al creixement. Els components d’un eco-
sistema d’emprenedoria són els 8 següents (WEF 2013 i 2014):

1. Mercats accessibles, tant a nivell domèstic com internacional, amb grans 
empreses, petites i mitjanes i el govern com a clients.

2. Talent i capital humà: talent de gestió, talent tècnic, experiència empre-
nedora, capacitat del territori per assumir l’externalització de serveis i 
accés al talent immigrant.

3. Finançament: disponibilitat de les 3 F (family, friends, fools), àngels in-
versors, capital llavor, capital risc, accés a deute.

4. Sistema de suport: mentors i assessors, serveis professionals, incubado-
res i acceleradores, xarxes d’emprenedors.

5. El marc regulatori i legal i el context institucional: facilitat per crear una 
empresa, incentius fiscals, regulacions business-friendly, accés a infraes-
tructura bàsica, accés a ampla de banda i telecomunicacions, accés a 
transport.
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6. L’educació i la formació: accés a força de treball amb educació preuni-
versitària i universitària, formació específica per a emprenedors.

7. Les universitats principals del territori com a catalitzadors i que promo-
uen una cultura i un respecte per l’emprenedoria juguen un paper im-
portant en l’etapa inicial de formació d’idees per a noves empreses i pro-
porcionen graduats i llicenciats per a les noves empreses.

8. El suport cultural: tolerància al risc i al fracàs, preferència social per l’em-
prenedoria, casos d’èxit, cultura de recerca i tecnologia, imatge positiva 
de l’emprenedoria i celebració de la innovació.

Des d’una visió purament econòmica, hi ha tres elements essencials en un eco-
sistema de startups:

1) El talent. Aquest talent proporciona el flux emprenedor, que permet ge-
nerar les propostes de noves iniciatives, i també el personal científic i 
tècnic necessari per integrar-se en les mateixes i garantir el seu creixe-
ment.

2) El diner.

3) La possibilitat de concretar la sortida, els anomenats Exits.

Un ecosistema emprenedor es pot simplificar per una caixa dins de la qual hi 
ha iniciatives emprenedores (startups) en diferents estadis d’evolució. La caixa 
té dos grans fluxos d’entrada: 1) Noves idees, inquietuds, oportunitats, pro-
postes d’empreses, per part dels emprenedors. Per suposat, aquests empre-
nedors porten associada una voluntat de dedicar temps a aquestes idees i pro-
postes. 2) Diner, aportat pels inversors.

Surten de la caixa les propostes exitoses i les propostes fallides:

Les propostes fallides són aquelles que no aconsegueixen la supervivència i 
l’èxit esperat. Però la clau d’un ecosistema emprenedor és aconseguir que els 
emprenedors que fracassin ho intentin de nou. Ho faran amb més experiència i 
seguretat, amb més possibilitats d’arribar a l’èxit en la propera ocasió. La repe-
tició és l’element clau de l’ecosistema, tant per part d’emprenedors com dels 
inversors.

Les propostes exitoses són aquelles que aconsegueixen concretar una sortida, 
l’Exit, moment en què els emprenedors i els inversors monetitzen el temps i els 
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diners dedicats al projecte. La sortida es pot concretar bàsicament per adquisi-
ció de l’startup per part d’una gran companyia o bé per sortida de l’startup a la 
borsa de valors. Una borsa de valors que ha d’assegurar les adequades condici-
ons de volum i liquiditat, cosa que no passa amb el Mercat Alternatiu Borsari 
espanyol. Els actors d’èxit (emprenedors i inversors), com els de fracàs, reali-
menten de nou el procés.

En aquesta visió d’un ecosistema emprenedor, la creació de startups es con-
verteix en un procés econòmic per a la ciutat o regió que acull aquest ecosiste-
ma. Idees, propostes incipients es converteixen, amb temps i diners, en retorn 
econòmic per a aquesta ciutat o regió. Però es tracta d’un procés econòmic de 
gran risc, de gran incertesa. Això és així ja que les propostes que desenvolupen 
les startups són per definició altament innovadores, disruptives. Però quan es 
té èxit, es genera un canvi accelerat i un alt potencial de retorn.

L’acceptació social del fracàs és un resultat, un output d’aquest procés. Quan 
la ciutat o regió i la societat corresponent entenent el que significa aquest pro-
cés econòmic, accepten que el fracàs és un resultat molt probable per als em-
prenedors i inversors que decideixin participar d’aquest camí. El fracàs no és 
un input. No es construeix un ecosistema quan la societat ha acceptat cultural-
ment el fracàs. És al revés. Quan es té un ecosistema en funcionament, la soci-
etat concep el fracàs. Evidentment, això fa que el treball dels pioners en la 
construcció d’ecosistemes (emprenedors, inversors, etc.) sigui molt desagraït.

Un ecosistema es realimenta i aprèn. Quan s’accepta el fracàs i s’admet que en 
aquest procés pocs arriben, les startups fallides generen emprenedors amb 
més experiència, amb ganes d’intentar-ho de nou, aquesta vegada amb majors 
garanties de èxit.

La caixa esmentada, l’ecosistema, és per tant un artefacte (insistim, un procés 
econòmic) que converteix idees, temps i diners en companyies sòlides que es 
venen a altres empreses (les quals desitjablement haurien de ser corporacions 
del mateix territori) o passen a cotitzar en mercats borsaris. En aquest artefac-
te que és l’ecosistema hi ha un conjunt de peces i es donen un ventall de pro-
cessos. Però un ecosistema emprenedor es pot simplificar amb la informació 
següent:

1. Nombre de startups a l’ecosistema.

2. Nombre de noves propostes emprenedores que entren en el sistema 
cada any.
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3. Volum d’inversió, des de prellavor fins a rondes avançades.

4. Relació de les principals inversions.

5. Entitats de formació en emprenedoria.

6. Acceleradores, incubadores, venture builders, mentors...

7. L’entorn de la consultoria especialitzada: agents de patents, advocats 
especialitzats en tecnologia, col·locadors de borsa...

8. Actes, esdeveniments, fòrums d’inversió.

9. Programes de Corporate Venturing.

10. Volum i relació de les principals sortides.

Aquests factors permeten la comparativa ràpida entre ecosistemes.

Moviment global

Això està passant a tot el món. Avui es parla d’aquests ecosistemes amb tota 
naturalitat. Són ecosistemes d’emprenedoria generats a partir d’ecosistemes 
de talent i creativitat, recerca i innovació. Han aparegut tantes startups en l’es-
cena global que The Economist assimila l’explosió emprenedora a l’Explosió del 
Període Cambrià en la història biològica de la terra. Les empreses amb alt po-
tencial de creixement han penetrat en quasi totes les àrees de la societat i per 
cada empresa de l’Era Industrial que declina o es transforma, un pot trobar un 
o varis substituts emergents de l’Era de la Informació. L’anàlisi global de refe-
rència de les startups i dels seus ecosistemes és el que duu a terme Startup 
Genome. En el seu informe The Global Startup Ecosystem Report identifiquen 
els 20 ecosistemes emprenedors més rellevants del món. Els que apareixen en 
el darrer informe són aquests: Silicon Valley, New York, London, Beijing, Bos-
ton, Tel Aviv, Berlín, Xangai, Los Angeles, Seattle, París, Singapur, Austin, Esto-
colm, Vancouver, Toronto, Sydney, Chicago, Amsterdam i Bangalore. Però 
aquesta mateixa empresa Startup Genome té identificats més de 60 ecosiste-
mes de startups altament actius al món. El moviment és global i cap continent 
en queda al marge.
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I l’empresa tradicional... on s’ubica en aquest nou context?

Com que això va de tecnologia i de disrupció i creixement ràpid, no és estrany 
que les empreses tradicionals vegin les startups com una oportunitat -i de ve-
gades també com una amenaça, a la qual cal vigilar. Per tant, les startups han 
arribat també a les “empreses tradicionals”, a les empreses de “tota la vida”, 
sigui per relació comercial amb les startups, per inversió en les mateixes o per 
adquirir-les.

Avui, les empreses tradicionals tenen un doble camí per innovar:

– El de sempre, el que cada empresa i sector té com a propi, un camí que 
inclou el gran debat de les darreres dècades: la transferència de tecnolo-
gia i la relació Universitat-Empresa,

– i el camí de les startups, que és vàlid per a totes les empreses i sectors.

El client no sol ser el tractor de grans canvis tecnològics radicals. El client no sol 
ser conscient del potencial d’opcions millors. I per pragmatisme no demana 
grans canvis, només millores en prestacions i preu. Les cadenes de valor de 
molts sectors es basen precisament en això, en millorar prestacions i preu de 
l’oferta de productes i serveis existents. A l’altre costat de la cadena de valor, 
els proveïdors, malgrat que solen ser els grans aportadors d’innovació incre-
mental, en molts sectors tenen també una limitada capacitat d’alimentar la ca-
dena amb canvis tecnològics radicals. Per tant, són moltes vegades les noves, 
petites i dinàmiques empreses (les startups) (més que les universitats o els 
centres tecnològics) les que aporten les tecnologies disruptives, provocant 
grans millores de capacitat competitiva. Aquestes noves, petites i dinàmiques 
empreses són generades de forma no planificada des d’altres empreses del 
sector o bé venen des de fora.

La col·laboració entre empreses tradicionals i startups es pot veure també 
d’una altra manera: les empreses tradicionals deleguen part del risc del desen-
volupament de novetats en les startups. La biotecnologia és el gran exemple, 
que ara és seguit i replicat en altres sectors, produint aquest esclat de les star-
tups en el món. Avui gran part dels nous productes del sector farmacèutic 
mundial ve de les biotecs. Anys enrere, es deia que seria del 50% el 2018. Les 
farmacèutiques busquen la flexibilitat i creativitat de les empreses emergents i 
sobretot renuncien al risc de desenvolupament de nous productes, el qual és 
codificat pels emprenedors i els inversors de les startups. Les farmacèutiques 
compren les biotecs i biomeds a preus molt alts. Però és que es queden amb 
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les opcions exitoses, les que han superat el filtrat del risc del desenvolupa-
ment. Pel camí s’han quedat els millors anys de la vida professional de molts 
emprenedors i enormes inversions en startups que no han tingut èxit.

Les activitats de Corporate Venturing han estat tradicionalment cícliques. Per 
exemple, el 2004 Dell es va desfer de la seva cartera de participades i altres 
grans corporacions van fer el mateix. Però, en aquests últims anys, l’activitat 
d’inversió d’aquestes grans companyies ha tornat i ara no només de les grans 
corporacions tecnològiques. Hi ha molts, cada vegada més, exemples d’empre-
ses mundials que utilitzen aquest manera d’estar atents al futur; la relació amb 
les startups a través dels seus propis programes d’incubació i acceleració. Com 
dèiem, el sector farmacèutic i el biotecnològic van ser els iniciadors d’aquesta 
mecànica. Ara tenim empreses de qualsevol sector que practiquen el Corporate 
Venturing. Exemples de corporacions mundials molt actives en aquest àmbit 
són Intel, Microsoft, Google, ABB, Unilever, Cisco, Ford, Johnson & Johnson, 
Sanofi, Bayer, Siemens, etc. Però també sectors com el bancari, el d’asseguran-
ces o l’hoteler busquen innovació i tecnologia disruptiva a través de les startups.

Els braços inversors de les grans corporacions no volen ser vistos com un altre 
inversor qualsevol, ja que els seus objectius són diferents. De fet, els mateixos 
emprenedors saben que no és el mateix, que respon a estratègies molt dife-
rents de les seves startups, apropar-se a una societat inversora que aporta 
diners per seguir creixent (i que espera una sortida en els propers anys) que 
apropar-se a un fons corporatiu, que estarà menys interessat en la rendibilitat i 
la sortida, però més en les capacitats tecnològiques de l’startup.

Aquests fons corporatius tenen diversos objectius, però un de fonamental és 
el seu interès per identificar i seguir innovacions disruptives. I si ho consideren 
convenient, integrar-les a l’empresa. Aquest objectiu és el que avui ha provo-
cat l’acostament massiu d’aquests fons corporatius a les startups mundials. 
Moltes corporacions han estat primer inversors minoritaris, seguint l’startup 
des de dins i, posteriorment, l’han adquirida. És el cas per exemple de MedIm-
mune en Cellective Therapeutics, a la qual va comprar el 2005. També el cas 
d’Intel amb Indysis, participada per inversors catalans. Intel es va integrar com 
a inversor, però al cap de molt poc temps va comprar l’empresa. Lisa Lambert, 
la responsable d’Intel Capital, va dir que el que pretenia era conrear noves tec-
nologies i posar la llavor de nous mercats que haurien de servir de destinació 
dels productes nuclears d’Intel. No és qüestió de controlar la companyia. Si 
t’agrada, ja la compraràs. Aquesta és la idea. El fons d’Intel ha fet moltes ope-
racions, en empreses com CNET, Broadcom, WebMD i Research in Motion.
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Però, més en detall: què poden treure les empreses d’aquest segon camí d’in-
novació, del camí de les startups? Poden:

• Complementar el producte propi amb innovació externa provinent de les 
startups.

• Utilitzar les startups per diversificar, en àmbits en els quals l’empresa no 
té un coneixement profund, amb tecnologies basals i mercats diferents 
als propis de l’empresa.

• Millorar la pròpia organització.

• Com a mecanisme d’atracció de talent.

• Tenir contacte amb oportunitats de negoci específiques.

• Estar immerses en un ecosistema global.

• Tenir una finestra i un salt al futur.

Steve Blank, el gran guru de l’emprenedoria, diu que les grans empreses tor-
nen a enfrontar-se a la necessitat de canvis estratègics, tan importants com els 
que fa 50 anys van implicar que aquestes empreses passessin a ser multidivisi-
onals, amb l’objectiu de cobrir els reptes dels múltiples segments de mercat, 
de diversificació de productes i de l’expansió de mercats, també geogràfics. 
Les corporacions tenen ara l’obligació d’ajustar-se altra vegada a un nou con-
text. El món és avui totalment pla i interconnectat. Els consumidors i els em-
prenedors estan connectats. Ha caigut el cost d’entrada per a noves empreses. 
La velocitat per aconseguir usuaris o clients és molt alta. La competència no 
només es determina en entorns locals, regionals o estatals sinó globals. La in-
novació prové de qualsevol racó del món i molts mercats s’han reinventat per 
complet. Hi ha una constant innovació disruptiva que no només afecta als sec-
tors tecnològics. La disrupció també està canviant -i destruint- sectors que 
semblaven que durarien per sempre: energia, salut, educació, construcció, 
transport, finances, periòdics, entreteniment, etc. La major part de la innova-
ció i la disrupció avui prové dels nous entrants, joves, sense por de trencar 
l’status quo establert. L’extensió de l’emprenedoria des de Silicon Valley a al-
tres nous ecosistemes de tot el món genera noves estratègies per a la disrup-
ció i la innovació. Blank diu que són les lliçons d’estratègia que proporcionen 
les startups les que indiquen el camí d’una massiva reestructuració de les em-
preses que es donarà en els pròxims temps. Així mateix, es diu que cada vega-
da està més clar que l’emprenedoria tecnològica serà el principal motor de 
creixement en aquesta nova era econòmica. Es pot resumir aquest enfoca-
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ment dient que fins avui la tecnologia s’originava a les empreses tradicionals i 
als centres públics de recerca. Però ara les startups es configuren com la gran 
tercera font de generació de disrupció.

Anys enrere, quan parlàvem de la innovació en les empreses, distingíem les se-
güents fonts de la innovació: clients, proveïdors, personal especialitzat de 
l’empresa, directius de l’empresa, fires i exposicions, l’R+D, el departament de 
producció de l’empresa, el departament de màrqueting, altres departaments 
de l’empresa, experts i consultores externes, l’anàlisi de la competència, les 
universitats i els centres d’investigació, l’anàlisi de patents, els congressos i les 
publicacions científiques, els centres i laboratoris tecnològics... totes aquestes 
eren font origen de les idees per innovar. Hem après que, malgrat que tot im-
porta, de totes les anteriors, cada sector i cada empresa tenen unes fonts que 
predominen sobre les altres. Per treure suc a totes aquestes fonts d’innovació, 
les empreses disposen d’un munt d’instruments, que han utilitzat durant anys i 
que continuen treballant: projectes d’R+D, estudis de benchmarking, cercles 
de qualitat, bases de dades de publicacions, assessories tecnològiques, conve-
nis d’R+D amb les universitats, etc. Però avui han canviat les coses: s’han ampli-
at les fonts d’innovació, encara que s’han mantingut també les anteriors. En el 
nou context, les empreses han de ser conscients de les noves fonts d’innova-
ció i han d’utilitzar nous instruments en les seves activitats d’innovació. Instru-
ments com els següents, ja d’ús molt estès:

• Proposar reptes a les escoles i universitats, a través de plataformes per 
gestionar-los que ja estan operant en el mercat. Per exemple, Telanto, 
que és una plataforma generada a l’ecosistema de Barcelona.

• Disposar d’un Programa de Mentoring Corporatiu, perquè el personal di-
rectiu de l’empresa actuï de mentor de talent jove, d’estudiants universi-
taris. Les grans empreses tecnològiques utilitzen aquests mecanismes 
des de fa temps. Però no només les tecnològiques. Avui, gairebé totes 
les grans empreses mundials tenen programes d’aquest tipus, més o 
menys orientats a l’exterior o al propi personal.

• Xarxes d’innovadors, amb presència d’agents externs. Aquestes xarxes 
poden ser obertes o tancades i solen dirigir-se a un repte específic. Quan 
són obertes, poden incloure una àmplia varietat d’empreses i institucions.

• Plataformes de crowdsourcing, en el sentit de creació col·lectiva. Inno-
centive és un referent global en aquest àmbit. Però avui hi ha una enor-
me quantitat de propostes en el mercat que faciliten aquesta activitat a 
les empreses
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• Plataformes de transferència de tecnologia, que faciliten l’accés a tecno-
logia propietària, freqüentment d’universitats i centres de recerca. Per 
exemple, l’AUTM Global Technology Portal de l’Association of University 
Technology Managers, que proporciona informació de les invencions de 
les principals universitats americanes.

• Ús d’intermediaris de tecnologia, com, per exemple, Advanced Techno-
logy Innovations, Inc.

• Articular un portal propi d’Innovació Oberta, que pot recollir idees i pro-
postes externes. Yet2 es dedica a promocionar i gestionar aquest tipus 
d’iniciatives. Alguns casos són el Philip Morris International Idea Submis-
sion Portal o el Dupont Technology Bank.

• Tenir un programa explícit de Corporate Venturing.

• Proposar reptes a emprenedors, de tot el món.

• Tenir una incubadora - acceleradora pròpia.

• Utilitzar bases de dades globals de startups, per identificar iniciatives 
d’interès potencial.

• Assistir a algunes de les grans fires mundials de startups.

• Participar en ponts d’innovació, reals i virtuals.

• Actuar com a inversor en plataformes de crowdfunding.

• Tenir un fons propi d’inversió en startups.

• Ubicar determinades unitats de l’empresa en entorns (edificis, parcs ci-
entífics, coworkings...) on es concentra la disrupció.

• Utilitzar eines com l’extrapolació de tendències i la creació d’escenaris 
per visualitzar models alternatius del futur, explorant les possibles ame-
naces i oportunitats que contenen.

• Construir –amb tècniques i mètodes diversos-, ponts mentals en els res-
ponsables de l’empresa (consell d’administració, executius...) entre el 
present i el futur.
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El nou actor, l’startup, soluciona la paradoxa del coneixement

Si féssim un repàs a les polítiques de creixement econòmic dels països occiden-
tals de meitats i de la segona part del segle passat, veuríem que posaven les 
molt grans empreses en el centre de tot plegat. Recordeu allò de “What’s good 
for General Motors is good for America”? Els països que no tenien grans empre-
ses pròpies feien esforços per atreure inversió estrangera. Més tard es va re-
fermar l’aposta per l’anomenada economia del coneixement, per l’R+D, les uni-
versitats, els centres de recerca, etc. Europa va apostar clarament per aquest 
model. Simultàniament, la globalització portava la fabricació des dels països 
occidentals a altres llocs del món, provocant la pèrdua de llocs de treball. Es 
deia que la capacitat competitiva mundial ja no es basava en el capital sinó en 
el coneixement. Però Europa i els Estats Units es van trobar amb resultats im-
previstos de les seves polítiques i es va generar la següent paradoxa. Suècia 
primer, Estats Units després i, finalment, Europa es van adonar que invertien 
molt en coneixement, però que aquestes inversions no es traslladaven a la so-
cietat. Es generaven moltes publicacions científiques, però poques patents, 
pocs productes, poca tecnologia. Durant anys, les societats occidentals varen 
buscar (i encara ho fan) solucions a aquesta paradoxa. S’han esmerçat molts 
recursos a crear i fer funcionar estructures de transferència de tecnologia (ofi-
cines, parcs científics...) i s’han analitzat factors culturals i organitzatius a les 
universitats per detectar on estava el problema.

Però avui hi ha una sòlida corrent d’opinió acadèmica i política que defensa 
que l’emprenedoria i les startups són precisament les eines que permeten treu-
re suc a aquesta aposta pel coneixement. La gran inversió en coneixement, en 
R+D, feta durant tots aquests anys per aquestes societats occidentals (i en els 
darrers anys, per tot el món de manera general), tota aquesta inversió ha ge-
nerat persones altament formades en ciència, innovació i tecnologia. Però 
també obertes, creatives, tolerants, viatjades, amb experiència. La societat ha 
generat poblacions que poden generar o reconèixer idees i, amb l’emprenedo-
ria, portar-les a la pràctica. Les idees són la força motriu de l’activitat econòmi-
ca i per què les persones puguin treure profit d’aquestes idees, s’han de con-
vertir en emprenedors. I com que el coneixement resultant de l’aposta per 
universitats i centres de recerca a la qual acabem de fer referència es concen-
tra geogràficament, també l’emprenedoria es concentra geogràficament en 
ecosistemes locals. En altres paraules, quan hi ha inversió en coneixement, en 
R+D, en ciència, en capital humà, etc., la comercialització tendeix a passar en 
les proximitats geogràfiques de les fonts de coneixement. El coneixement “es 
vessa”, desborda a través de l’emprenedoria. Quan les persones tenen accés a 
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idees, és probable que creïn empreses en les proximitats de les fonts d’aques-
tes idees. Aquest concepte està en la base dels ecosistemes emprenedors. Es 
parla doncs d’ecosistemes d’emprenedoria generats a partir de potents eco-
sistemes de talent i creativitat, recerca i innovació.

Les universitats, els centres de recerca i els centres tecnològics tenen, per tant, 
un paper fonamental en la concreció dels ecosistemes emprenedors. Per dos 
motius: aporten una base fonamental de generació d’oportunitats i proporcio-
nen l’ambient i l’educació adequades als emprenedors per incitar-los a iniciar 
empreses. Avui el paper de la Universitat no es pot limitar, doncs, a transferir 
resultats de recerca. El mandat de la Universitat en aquesta nova Societat Em-
prenedora és aportar lideratge per crear un pensament emprenedor, per moti-
var accions i consolidar institucions que enforteixin el capital emprenedor. Cal, 
per tant, que les universitats impregnin de ciència, innovació i tecnologia els 
seus estudiants i que els motivin a identificar oportunitats disruptives i por-
tar-les a la societat.

Fa anys que es parla d’Universitat Emprenedora. Va ser Henry Etzkowitz qui va 
treballar millor el concepte. Ell parlava de la revolució en les universitats, aque-
lla revolució que afegia el foment del desenvolupament econòmic del territori 
com una tercera missió, a més de la docència i la recerca. Es tractava d’una 
universitat molt implicada amb el seu entorn industrial i amb la comercialitza-
ció dels resultats de la seva recerca. Audretsch (2014) avança una mica més en 
el concepte i diu que el paper de la Universitat ha d’anar més enllà de transferir 
patents o crear empreses. El que distingeix una Universitat Emprenedora 
d’una Universitat en una Societat Emprenedora és l’abast de la seva missió. La 
Universitat Emprenedora no canviava les seves competències nuclears. En can-
vi, en la Universitat d’una Societat Emprenedora, tota la institució ha de contri-
buir a la generació de capital emprenedor. La distinció d’Audretsch és relle-
vant, ja que introdueix encara més pressió al sistema universitari i justifica els 
canvis que certes institucions hauran de fer.

Per tant, com dèiem, l’aposta dels territoris per l’R+D, per les universitats, pel 
coneixement, ara sí que té sentit. La transferència de tecnologia passa a ser 
menys crítica. Però cal que els estudiants s’impregnin de ciència i tecnologia a 
les universitats per poder crear startups disruptives.
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Les ciutats a l’eix de la producció de coneixement i una circulació de 
talent

Amb tot això, com dèiem, poc a poc es produeix la mutació de la idea d’“eco-
sistema d’innovació” cap al concepte d’“ecosistema emprenedor”. I aquest 
canvi s’acompanya d’altres que en deriven. Per exemple, els ecosistemes em-
prenedors són propensos a la comparativa i competeixen per una posició en la 
llista global, molt més que els “antics” ecosistemes d’innovació. Avui tenim 
rànquings –com el de Startup Genome- que en base a diferents mètriques 
comparen periòdicament els ecosistemes emprenedors i publiquen i difonen 
els resultats a nivell global. I com aquests ecosistemes estan centrats en grans 
ciutats, tenim informes i classificacions de ciutats tecnològiques i emprenedo-
res. Veurem després que, en els últims anys, l’ecosistema de Barcelona està 
sent reconegut com un dels més actius del món. Per tant, es referma la idea 
expressada per diversos acadèmics sobre la rellevància de les ciutats, al vol-
tant de les idees exposades per Richard Florida en la seva publicació de princi-
pis de segle (Florida, 2002). Les ciutats es configuren avui com els llocs de la 
globalització, els punts inicials i finals d’interconnexions internacionals massi-
ves. L’evolució d’aquests llocs, aquesta naturalesa canviant de les ciutats, tam-
bé afecta el territori que tenen a prop. La nova classe emprenedora, la classe 
creativa, que viu a la ciutat, es considera cada vegada més ciutadana del món i 
pot viure en qualsevol moment a Barcelona i després a Berlín, Nova York o 
Xangai. Els ciutadans emprenedors i creatius volen moure’s entre ciutats del 
món. El nomadisme digital, que s’ha accentuat molt en els darrers temps, és el 
cas extrem d’aquesta voluntat de circulació. Com a conseqüència d’aquest fe-
nomen –i de la riquesa econòmica que l’emprenedoria proporciona-, les ciutats 
volen cada vegada més protagonisme en les polítiques públiques, volen cada 
vegada més participació en la definició de les polítiques regionals i nacionals. 
Per exemple, volen més autonomia i responsabilitat en les polítiques d’immi-
gració. L’atracció de talent és essencial per a un ecosistema i cada ecosistema 
necessita tenir a prop palanques d’incidència i de gestió d’aquesta atracció de 
talent.

Però –s’ha dit abans-, aquests fenòmens produeixen efectes negatius. Les ciu-
tats polaritzen els seus ciutadans, entre els que poden i els que no. Evident-
ment, la vida a la ciutat serà molt diferent per als dos grups. Els efectes d’Air-
bnb són els mateixos a moltes grans ciutats globals. Les ciutats globals, amb 
els seus respectius ecosistemes seran, en paraules de Thomas Kösters (2017), 
com els clubs nocturns més populars: totalment plens i molt cars. Haurem 
d’estar disposats a pagar una prima per viure en un lloc on passen coses, on es 
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generen oportunitats. Kösters deia també que les ciutats i pobles petits hau-
ran de mantenir-se connectats i absorbir la dinàmica d’alguna d’aquestes grans 
ciutats, des de les zones metropolitanes o de la regió que les envolta.

La situació de Barcelona i de l’ecosistema català

L’any 2014 Barcelona va rebre The European Capital of Innovation Award – iCapi-
tal, que ja suggeria un reconeixement a la seva bona ubicació en el fenomen 
que descrivim en aquest article. Recentment es publicava The World’s Best Citi-
es 2018, en el qual Barcelona se situa en vuitè lloc mundial. El rànquing analitza 
23 factors, en sis categories, 6 P: Place, Product, Programming, People, Pros-
perity i Promotion. El World Economic Forum va publicar a mitjans de 2017 l’in-
forme The 25 most high-tech cities in the world, en el qual Barcelona està en el 
lloc 24 mundial, l’única ciutat del continent europeu situada geogràficament 
per sota d’Amsterdam que és a la llista. L’Startup Heatmap Europe pregunta a 
emprenedors europeus on voldrien començar de nou una startup, quin seria 
l’ecosistema preferit si haguessin d’emprendre de nou. En l’edició 2017, la dar-
rera, Barcelona s’ubica com el tercer hub preferit a Europa, per darrere de Lon-
dres i Berlín. També els nòmades digitals prefereixen Barcelona. El mes de ge-
ner d’aquest 2018, en un llista dinàmica de 978 ciutats de tot el món que 
publica NomadList, Barcelona és la primera ciutat mundial en la preferència 
expressada pels nòmades digitals. L’edició 2017 de l’State of European Tech Re-
port situa Barcelona en la quarta posició pel que fa al volum d’inversió rebut i 
la cinquena en nombre d’operacions. El 2016, el professor Omar Mohout publi-
cava l’informe 10 things you didn’t know about Europe’s tech scene en el qual 
analitzava les empreses europees que havien aconseguit una inversió mínima 
d’1 milió d’euros aquell mateix 2016. Tenia dades de 1.100 operacions de 30 paï-
sos. Situava Barcelona en la cinquena posició darrere de Londres, Berlín, París i 
Estocolm. Milà era la dècima ciutat. Ni Roma ni Madrid apareixien entre les 10 
primeres i estaven a molta distància (a Barcelona constaven 28 operacions de 
més d’1 milió d’euros i a Madrid només n’hi havia 8). Finalment, Adam Putz, de 
l’empresa PitchBook, va publicar Which European cities generate the biggest VC 
returns? L’ecosistema de Barcelona estava en la primera posició.

En definitiva, Barcelona i Catalunya han sabut configurar un pol d’emprenedo-
ria, una concentració d’startups tecnològiques, molt rellevant a nivell mundial. 
Algunes fonts indiquen que al hub de Barcelona hi ha més de 2.000 startups 
tecnològiques. Hi ha també unes 30 acceleradores privades, el capital llavor 
que es va invertir l’any 2017 va superar els 600 milions d’euros i les adquisicions 
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i sortides a borsa (els exits) del sistema comencen a ser rellevants, superant els 
500 milions d’euros anuals. L’aspecte més remarcable del hub de Barcelona ha 
estat la seva relativament ràpida evolució i la seva dinàmica de creixement. Ca-
talunya durant els 90, com molts altres països occidentals, va fer una gran 
aposta per l’R+D, pel coneixement. Seguint aquell desig europeu de superar la 
paradoxa i impactar la societat, el país va treballar fortament la relació Univer-
sitat-Empresa. Primer amb contractes d’R+D, després -a finals dels 90- amb les 
patents i a partir del 2000 amb les anomenades spin-offs. Fractus, Oryzon i 
Scytl, avui grans empreses globals, són fruit d’aquella època. Un resum més 
detallat de les actuacions i fites públiques dels darrers 25 anys és el següent:

– Barcelona Emprèn, societat creada per l’Ajuntament de Barcelona l’any 
1999 per aportar capital llavor.

– Programa Innova de la UPC creat a finals dels 90 i dedicat a donar suport 
a les startups i spin-offs d’aquella Universitat.

– Innova 31, societat inversora de la UPC creada a finals dels 90.

– INVERTEC, societat inversora creada per la Generalitat a principis dels 
2000 per aportar capital Llavor.

– L’any 2002 totes les universitats catalanes s’integren a Invertec, com a 
socis de la iniciativa, per facilitar l’accés al capital de les seves spin-offs i 
startups.

– Ajuts Capital Concepte del CIDEM de la Generalitat (préstecs participa-
tius), a partir de finals dels 90 i durant més d’una dècada.

– Ajuts Gènesis en forma de subvenció a startups tecnològiques, a principis 
dels 2000.

– Creació l’any 2000 de la Xarxa de Trampolins Tecnològics de la Generali-
tat de Catalunya, 7 unitats de creació d’empreses ubicades a les universi-
tats i escoles de negoci catalanes.

– Ajuts del Ministeri i de la Generalitat als Centres de Transferència de Tec-
nologia de les universitats per estimular la llicència de patents i la creació 
d’empreses.

– Ajuts NEOTEC del CDTI de Madrid, creats a principis dels 2000 i que conti-
nuen vigents, que atorguen préstecs participatius a startups i spin-offs

– Ajuts ENISA, de Madrid, en forma de préstecs participatius.
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– Creació l’any 2006 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) per la cotitza-
ció d’empreses tecnològiques espanyoles.

En paral·lel a totes les actuacions anteriors, els emprenedors catalans, no tan 
relacionats amb les universitats, a cavall de l’onada Internet que arribava des 
de Silicon Valley durant els anys 90, varen crear startups i ho han continuat fent 
durant els darrers 25 anys. Eren els temps d’empreses com Intercom, que fins 
fa ben poc ha estat una de les incubadores referents. En aquesta dinàmica, i 
també complementant l’anterior, ha estat clau Barcelona Activa, creada a fi-
nals dels 80 com un dels primers vivers d’empreses d’Europa.

Per tant, l’ecosistema actual és fruit de dos moviments: un públic, el qual es 
troba en la base del potent sector biomèdic i biotecnològic català. L’altre més 
privat, i que avui té continuïtat amb la realitat ecommerce i internet en general 
en el nostre ecosistema, plasmada a l’edifici Pier01 del Port de Barcelona.

La Generalitat gestiona el Barcelona Catalonia Startup Hub, el mapa de les star-
tups catalanes. Aquesta eina n’ha identificat ja 1.500 i continua creixent. El 
mapa fa evident l’enorme pes de l’ecommerce i internet en general, mobile, 
IOT, big data... Els altres àmbits serien bio, enginyeria i energia. Avui a casa nos-
tra parlem d’empreses com: Fractus, Scytl, Privalia, Infojobs, Edreams, Softo-
nic, Letsbonus, Password Bank, Signadyne, Voz Telecom, que cotitza a borsa, 
Trip4Real, venuda a Airbnb, Letgo, Wallapop, CornerJob, Inbenta, Kantox, Ula-
box, Glovo, etc.. Aquestes “noves” empreses catalanes de referència no venen 
només dels entorns TIC i Internet. Hi ha molta activitat en l’àmbit biotecnolò-
gic i biomèdic, amb empreses com Oryzon Genomics, Stat Diagnostica, Palobi-
ofarma, Minoryx, Aelix Therapeutics, AlbaJuna Therapeutics, Leukos Biotech, 
IDP Pharma, Sagetis Biotech, Iproteos, etc.

Els diners són un dels elements fonamentals per empènyer aquestes empreses 
cap al creixement. Ara mateix es mouen més de 600 milions d’euros anuals 
d’inversió per a startups. La llista següent mostra les operacions més rellevants 
dels anys 2015 i 2016:

Wallapop (38 M€)
CornerJob (35 M$)
Stat Diagnostica (25 M€)
Minoryx (19,5 M€)
Digital Origin (15 M€)
Typeform (13,3 M€)
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Oryzon (12 M€)
Aelix Therapeutics (12 M€)
ABA English (12 M$)
Inbenta (12 M$)
Kantox (10 M€)
Verse (8M$)
TravelPerk (7 M$)
iContainers (6,7 M$)
Ulabox (5 M€)
Glovo (5 M€)
Agile Contents (4 M€)
AlbaJuna Therapeutics (4 M€)
Leukos Biotech (3,5 M€)
Deporvillage (2,5 M€)
Nubelo (2,5 M€)
Captio (2,3 M€)
Worldcoo (2,3 M€)
Inbiomotion (2,2 M€)
Red Points (2 M€)
IDP Pharma (2 M€)

El 2017 es varen concretar 140 operacions d’inversió en startups i spin-offs per 
un volum total de més de 620 milions d’euros, amb un increment superior al 
50% en relació amb l’any 2016. Aquestes són algunes de les més remarcables de 
les 140:

Letgo, 275 M$
ID Finance, 50 M$
Typeform, 35 M$
Glovo, 25 M€
Torrot, 24 M€
Oryzon Genomics, 18,2 M€
Verse, 20,5 M$
Cornerjob, 19 M$
Anaconda Biomed, 15 M€
DocPlanner, 15 M€
Scytl, 12 M€
ForceManagers, 12 M$
21Buttons, 10 M€
Worldsensing, 8,3 M€
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Hosco, 6,4 M€
Vilynx, 5,7 M€
Enertika, 5 M€
Kantox, 5 M€
Fever, 5 M$
Peptomyc, 4,2 M€
Adsmurai, 4 M€
Coverfy, 3,5 M€
ByHours, 3 M€
Devicare, 3 M€
Mint Labs, 3 M€
ProntoPiso, 3 M€
Scytl, 3 M€
Top Doctors, 3 M€
Signaturit, 2,8 M€
Ironhack, 3 M$
Cornerjob, 2,5 M€
Nektria, 2,5 M€
Transplant Biomedicals, 2,5 M€
GlyCardial Diagnostics, 2,4 M€
Apartum, 2 M€
Carnovo, 2 M€
Colvin, 2 M€
RocketROI, 2 M€
Subasta de Ocio, 2 M€
Sombiotech, 2 M€

I el diner busca sortida, ho hem dit fa una estona. La llista següent mostra algu-
nes de les sortides més rellevants que s’han produït fins aquest moment a 
l’ecosistema català de startups:

– Privalia, comprada l’any 2016 per la francesa Vente Privée per 500 milions 
d’euros.

– En el món dels videojocs, l’any 2017 Social Point va ser comprada per 
l’americana Take Two per 250 milions de dòlars.

– Ja fa més temps, Infojobs va ser comprada per Schibsted per 185 milions 
d’euros.

– Edreams fou adquirida per TA Associates per 150 milions d’euros.

001-328 ponenciasEIX8.indd   262 17/07/2018   10:39:12



263

Pere Condom-Vilà

– Stat Diagnostica, ubicada en el Parc Científic de Barcelona, a primers de 
2018 ha estat comprada per l’holandesa Qiagen per 154 milions d’euros.

– També aquest 2018, Gym For Less ha estat comprada per Sodexo.

– Una altra empresa sorgida del sector investigador públic, en concret de 
la Pompeu Fabra, ZeClinics, ha permès ja la sortida de part dels inversors 
i emprenedors inicials a través de Capital Cell.

– Sorgida de l’ICFO de Castelldefels, l’spin-off d’aquell centre Signadyne va 
ser comprada l’any 2016 per l’americana Keysight Technologies.

– Softonic comprada per Partners Group per 82,5 milions d’euros.

– Trovit per Next, per un import de 80 milions d’euros.

– Letsbonus per LivingSocial per 50 milions d’euros.

– ReviewPro per Shiji, per 35 milions de dòlars.

– Password Bank comprada per Symantec per 25 milions d’euros.

Un agent essencial del procés de creació i creixement de les startups són les 
acceleradores i els venture builders. La llista següent presenta els més de 30 
identificats a l’ecosistema:

Incubio
Reimagine Drone
Connector
Seedrocket
Demium Startups by Seedrocket
Barcelona International Business Accelerator
Fledge 11 BCN
Moda22 Makers
GameBCN
SHIP2B
ATIPICS
Itnig
101startups
Grupo ITNET
Inspirit Labs
Intelectium
Antai Venture Builder
Photonic Ventures Incubation Program
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Spire Bioventures
Wayra
The Founder Institute
Numa
Startup Catalonia
European Space Agency Business Incubation Centre Barcelona
Akola Venture Builder
Nuclio Venture Builder
Bloomium
Incúbame
Level Accelerator
KENKO Health Accelerator
CRAASH Barcelona

Els advocats especialitzats són també peces clau de l’ecosistema, per gestionar 
les inversions en les startups o les fusions i adquisicions i les sortides a borsa. El 
referent a casa nostra és Rousaud Costas Duran (RCD) i ho són de fet a nivell de 
tot l’estat espanyol. Ells es varen sumar al nou moviment de les startups i les 
spin-offs des del primer moment, intuint molt bé què passaria. Posteriorment 
s’hi han afegit altres opcions: Metricson, Legal & tax meeting, Fornesa, Delvy, 
Across Legal, Roca Junyent, Emindsetlaw, Bellavista, Cirial180... En definitiva, 
aquest és un altre àmbit en el qual el nostre ecosistema està ja ben consolidat.

Les anomenades acadèmies de coders supleixen la necessitat de programa-
dors. Són les següents:

– Ubiqum

– Skylab Coders Academy

– Barcelona Code School

– Codeworks - Code Cafe

– Ironhack

– Coding Academy by Epitech

– @scratch_school

Un altre element de referència són els fablabs, els makers i els espais de 
coworking, que són centenars. L’ecosistema de Barcelona disposa de 6 iniciati-
ves creades en el marc de la xarxa global de Fablabs creada pel MIT:

001-328 ponenciasEIX8.indd   264 17/07/2018   10:39:12



265

Pere Condom-Vilà

– Fab Lab Barcelona

– MADE

– TestLab21

– Green Fab Lab

– Tinkerers Fab Lab

– Beach Lab Sitges

Iniciatives corporate

Fixem-nos que el doble camí que les empreses tenen per innovar (el de “sem-
pre” i l’associat al nou context) obliga al sector públic a modificar i adaptar les 
seves polítiques d’innovació. Així, en concret, la transferència de tecnologia 
entre el sector investigador públic i les empreses continua sent un àmbit es-
sencial que cal estimular. Però les administracions han de ser conscients 
d’aquest segon camí per innovar, les startups. L’administració catalana –com 
sempre- torna a ser pionera a Espanya i ja té unes clares polítiques d’estímul al 
Corporate Venturing. Acció de la Generalitat disposa de diversos programes 
que promouen aquest segon camí d’innovació. Per exemple, la convocatòria 
que ajuda les empreses tradicionals a implantar una metodologia de relació 
amb les startups. També diverses iniciatives per exposar les empreses que im-
planten aquests programes a startups internacionals. D’altra banda, el conveni 
entre la Generalitat i el Consell de Cambres ha portat a diversos esdeveniments 
de promoció del concepte. Pel que fa a les iniciatives de Corporate Venturing, 
avui a Catalunya hi ha més de 30 corporacions tradicionals que treballen siste-
màticament amb les startups: Bayer, Seat, Telefónica, Banc Sabadell, Agbar, 
Hotusa, Ogilvy, Ficosa, Fluidra, Promaut, Sorigué, Torras, Grupo Z, Open 
Trends, Suara, Casa Ametller, Grupo Sifu, Zobele, Vallformosa, Port de Barcelo-
na, CELSA, Sanofi... El nombre creix molt ràpid, atesa la plena consciència que 
ja tenen les empreses sobre el potencial de les startups.

Resum

Amb tot això, i com a resum, els actors que formarien part de l’ecosistema em-
prenedor serien els següents:

• Universitats, centres de recerca i centres tecnològics.
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• Escoles de negoci.

• Acceleradores.

• Venture-Builders.

• Makers.

• Fablabs.

• Parcs científics i tecnològics.

• Programes de Corporate Venturing d’empreses tradicionals.

• Inversors tradicionals (Ysios...).

• Plataformes de Crowdfunding.

• Plataformes de reptes, com per exemple Telanto.

• Coders.

• Institucions i administracions.

• Advocats especialitzats en startups.

• Consultors.

• Entitats bancàries que donen suport a les startups: DayOne de La Caixa, 
BStartup...

• Dinamitzadors del sistema: BLE, Startup Grind, Newco, Barcinno, TEIBio, 
EU-Startups, ImagineCC...

• Ponts d’innovació a altres ecosistemes, com les missions d’Acció o les 
jornades Catalunya – Silicon Valley organitzades per Startup Grind.

• Clústers, com Biocat.

• Nòmades digitals.

• Associacions empresarials d’empreses relacionades amb la tecnologia, 
com, per exemple, CataloniaBio.

• Esdeveniments, com 4YFN i desenes i desenes d’altres.

• Grans espais: Spaces, Wework, Pier01...

• Coworkings.
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• Associacions d’estudiants emprenedors, com, per exemple, UPC Foun-
ders Lab o UPF Entrepreneurship Society.

• Determinats individuals representatius del jove talent. Per exemple, Alex 
Sicart, qui amb només 17 anys l’any passat va ser nominat com un dels 
300 joves europeus més influents.

• I, per suposat, les startups.

Com potenciar l’ecosistema català?

Una societat emprenedora es refereix a llocs en els quals l’emprenedoria basa-
da en el coneixement s’ha configurat com una força motriu de creixement eco-
nòmic, generació d’ocupació i competitivitat en mercats globals. Una societat 
emprenedora és la que facilita el creixement econòmic emprenedor mitjan-
çant un context institucional que és favorable i promou l’activitat emprenedo-
ra (Audrestch, 2009 i 2012).

El capital emprenedor d’una economia o una societat es refereix a les instituci-
ons, la cultura i el context històric que és propici per a la creació de noves em-
preses. Això implica una sèrie d’aspectes com l’acceptació social de l’emprene-
dor i de l’empresari, de les persones que estan disposades a assumir el risc de 
la creació de noves empreses i dels individuals, bancs i societats de capital risc 
que estan disposats a compartir els riscos i els beneficis implicats. Per aquest 
motiu el capital emprenedor agrupa un conjunt de factors diferents: legals, ins-
titucionals i socials. Posats plegats, aquests factors i forces constitueixen el ca-
pital emprenedor d’una economia, que sustenta una capacitat per a l’activitat 
emprenedora.

Les polítiques d’innovació i emprenedoria no tenen color polític. Totes les soci-
etats modernes, a través dels seus estats i dels seus governs, aposten per re-
forçar tot un conjunt d’àmbits que doten a aquestes societats i als correspo-
nents territoris on s’ubiquen capacitats competitives davant d’altres societats i 
territoris. Un estat compromès amb la ciència, la tecnologia, la innovació i l’em-
prenedoria com a factors essencials del creixement econòmic és un Estat Em-
prenedor.

Si mirem un moment Israel, veurem que, en aquell país, les startups són un po-
tent procés econòmic. El nombre de startups és 3 vegades superior al de Cata-
lunya (allà en tenen unes 6.000) i en creen cada any també unes 3 vegades més 
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que nosaltres (unes 1.000 startups noves cada any a Israel). El finançament en 
forma de capital llavor i capital risc que aquestes startups reben és molt superi-
or, de l’ordre de 7 vegades més gran. Encara és molt més elevada la diferència 
en les sortides, en els Exits. Israel ven cada any tecnologia “encapsulada” en 
forma de startups per un import d’entre 10 i 15 mil milions de dòlars. Això supo-
sa una diferència entre 10 i 20 vegades superior a les sortides que es produei-
xen en el nostre ecosistema.

Anem a assumir ara que el nostre país, Catalunya, considerant el context glo-
bal que hem exposat en aquest article i la situació actual de l’ecosistema, es 
planteja convertir-se, en pocs anys, en un dels líders mundials en producció de 
disrupció, a través d’empreses tecnològiques emergents, les startups. Què 
hauríem de fer per aconseguir-ho? En primer lloc, caldria dimensionar el siste-
ma, generar més projectes. I aquests projectes haurien de tenir disrupció i po-
tencial de creixement. El talent jove estaria en la base dels nous projectes. Per 
tant és necessari impregnar aquest talent jove de ciència, innovació i tecnolo-
gia, fent incidència a nivell d’Universitats, FP i Batxillerat, consolidant l’educa-
ció STEM i recordant que els professors són palanques de canvi. Cal pensar 
també, a l’altre costat de la cadena de valor de l’emprenedoria, en com els in-
versors i els emprenedors “monetitzen” el seu esforç, cal facilitar la sortida (el 
Exit). Però caldrien altres mesures. Per exemple, les següents:

Inversió en Universitats i Ciència

Ha quedat clar en aquest article que els ecosistemes d’emprenedoria se sus-
tenten totalment en l’educació i la recerca. Per tant, cap país podrà configurar 
un ecosistema de startups de relleu mundial si no disposa d’un potent sistema 
investigador públic format per universitats, centres de recerca, hospitals inves-
tigadors, centres tecnològics..., alimentats pels corresponents plans nacionals 
d’R+D i amb capacitat per acudir al finançament internacional de la investiga-
ció.

La Nova Universitat

L’any 1999 dèiem que les universitats s’enfrontaven en aquell moment a una 
segona revolució que comportava una nova funció: fomentar el desenvolupa-
ment econòmic de l’entorn a través de la transferència de tecnologia i de la re-
lació universitat-empresa. Durant els últims 20 anys hem treballat per aconse-
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guir aquest tipus d’universitat i hem aconseguit l’objectiu: les nostres 
universitats tenen perfectament assumides les tres missions. Però... i ara? Com 
definim ara la Universitat del futur? Les universitats avui encaren un conjunt de 
desafiaments. De manera tremendament sintètica, s’aprecien dos grans can-
vis:

El primer és que la tercera missió evoluciona. Des de la transferència de tecno-
logia, parcs científics, col·laboració amb l’entorn, s’arriba a un model en què –
tal com hem remarcat durant tot aquest article- els individus es converteixen 
en peces essencials de la disrupció i la creativitat. Els estudiants són conscients 
que ells són aquests individuals que han d’aportar innovació i disrupció i, per 
tant, demanen i exigeixen un medi per desenvolupar el seu potencial al respec-
te.

El segon canvi qüestiona totalment la primera missió: la docència. Les empre-
ses innovadores globals ja no valoren el certificat emès per les universitats, el 
“segell” que acredita els coneixements d’una persona. El ràpid canvi tecnolò-
gic i científic porta que certs plans d’estudis siguin obsolets abans que surtin 
de la Universitat els primers alumnes que els estan cursant. La formació s’està 
universalitzant a través de plataformes com Coursera que permeten accedir a 
l’oferta de les més prestigioses universitats sense sortir de casa. Khan Aca-
demy va començar amb vídeos i avui és una plataforma global. També aparei-
xen actors especialitzats que aposten per entrar a la formació. Per exemple, el 
Barça ha posat en marxa el seu Barça Innovation Hub, dins del qual es poden 
trobar Barça Universitas ja amb 12 cursos especialitzats en esport: Certificat en 
Tecnologia i Ciències Aplicades a l’Esport, Certificat de Nutrició Esportiva o un 
Màster en Football Business,   entre d’altres. Chris Weller (2017) es referia a la 
visió del futurista Thomas Frey. I aquest deia que el 2030 hi haurà una versió 
molt més sofisticada i massiva dels actuals moocs (Massive Online Open Cour-
ses). Però, a més, els professors seran robots, que personalitzaran la formació 
per a cada alumne. La distribució actual de coneixement de les universitats es 
posa per tant en dubte.

La Universitat són fonamentalment espais, científics i alumnes. Què passa si els 
alumnes no tenen la necessitat d’acudir a les universitats per formar-se? Els es-
pais docents perden el sentit. En què es converteix la Universitat? Un avanç del 
futur pot ser el següent:

La formació s’allunya de la Universitat. Però els espais de la Universitat servi-
ran per aprofundir en la formació d’aquests alumnes, perfeccionant i especia-
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litzant i impregnant-los de ciència i tecnologia. Com? Fent-los partícips de la 
segona missió, del procés investigador. Les Universitats es distingeixen per la 
qualitat i interès dels projectes d’investigació en els quals els alumnes poden 
participar. Les Universitats hauran també de canalitzar i facilitar l’ocupabilitat i 
la creativitat dels alumnes fent-los partícips de la tercera missió: el desenvolu-
pament econòmic de l’entorn, a través de reptes proposats per empreses i ins-
titucions. Les universitats es distingeixen per la seva capacitat de desenvolu-
par la creativitat, la innovació i la capacitat de disrupció dels seus alumnes. A 
més, en concret, per la seva capacitat de trobar bones empreses i institucions 
on treballar o per ajudar-los a crear empreses i fer-les créixer. Per tant, una uni-
versitat, en lloc d’aules, hauria de tenir laboratoris, tallers, coworkings, espais 
de creació avançada, fablabs, empreses i projectes en què els alumnes (tots els 
alumnes) posin en pràctica allò que aprenen als corresponents moocs o pasti-
lles de formació. Per altra banda, la Universitat haurà d’ajudar a trobar treball a 
(tots) aquests alumnes o bé els ajudarà a crear les seves pròpies empreses ba-
sades en la seva creativitat. Aquest tipus d’Universitat contribuirà a l’accelera-
ció del ritme de canvi tecnològic.

La nova transferència de tecnologia

Quan parlàvem dels dos camins que les empreses tradicionals, hem fet una 
afirmació que segurament no ha passat desapercebuda. Hem dit que són mol-
tes vegades les noves, petites i dinàmiques empreses -les startups- les que 
aporten les tecnologies disruptives, “més que les universitats o els centres tec-
nològics”. És una afirmació categòrica, potser massa rotunda. Però, d’altra 
banda, aquesta afirmació ara ens permet dir que els dos camins que les empre-
ses tradicionals tenen per innovar no poden ser estancs i que per suposat es-
tan comunicats. Dit d’una altra manera, s’obre una reflexió d’interès per a les 
universitats i els centres tecnològics. És la següent: com poden les startups aju-
dar en la missió de la transferència de tecnologia?. Malgrat les enormes dife-
rències entre empreses tradicionals i startups, les empreses tradicionals tenen 
més facilitat per relacionar-se amb una startup que amb una Universitat. La dis-
tància entre allò que fan les empreses i allò que fan els grups de recerca és tan 
gran que fa falta un adaptador. I les startups són aquest mecanisme. Les star-
tups fan fluir i canalitzen el coneixement al llarg de la cadena de valor de l’R+D 
pública i l’apropen al mercat. I no ens referim només a les spin-offs (startups 
basades en la recerca). Ens referim sobretot a empreses creades pels estudi-
ants. Per tant, en els propers temps veurem actuacions per reforçar el paper 
de les startups com a adaptadors en el procés de transferència pública. Com 
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dèiem, la impregnació de Ciència i Tecnologia als estudiants, a tots els estudi-
ants, de les universitats serà el camí per fer-ho.

Exposem algunes altres mesures que haurien d’acompanyar els grans canvis 
anteriors:

Preparar els joves des de molt aviat

– Reconeixement de l’emprenedoria i la innovació.

– Educació STEM.

– Educació de batxillerat i universitària basada en reptes.

– Centres de Creació Avançada a les escoles i universitats.

– Formació de plans de negoci a tots els doctorands.

– Període de “servei social” de 6 mesos en una startup o empresa de tec-
nologia per a tots els estudiants universitaris.

– Programa de mentors: 1 mentor per a cada estudiant.

Els professors com a palanques de canvi

Els professors de les universitats, però, també dels centres de secundària, Bat-
xillerat i Formació Professional són peces clau en la construcció dels ecosiste-
mes d’emprenedoria. Cal que aquests professors siguin conscients del canvi de 
paradigma que aquest article dibuixa i que traslladin des de ben aviat als joves 
que passen per les seves aules els valors propis del procés de creació de tecno-
logia. Dues actuacions immediates per a aquests professors són:

– Organització de ponts d’innovació i visites a altres ecosistemes del món.

– Organització de seminaris sobre l’ecosistema d’emprenedoria català.

Desenvolupament i atracció de talent

– Una de les debilitats de l’ecosistema català és la manca de desenvolupa-
dors i programadors. Cal que les universitats i especialment els centres 
d’FP reaccionin davant d’aquesta demanda.
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– Cal també estimular i donar suport a les acadèmies de coders.

– Pel que fa a la immigració, malgrat no disposar d’aquesta palanca de polí-
tica pública, és necessari articular mesures per facilitar la immigració.

– Pensar en programes com l’E-Residence Program d’Estònia.

– Ajudes a la creació de startups per a emprenedors globals.

Creació de noves startups

– Ajuts Gènesis: subvenció de 50.000 € per a 100 noves startups cada any.

– Ajuts sectorials Biotec i Blockchain.

– Ajuts a acceleradores i incubadores privades.

Dimensionament de les startups i inversió

– Ajuts directes per a startups.

– Incentius fiscals a la inversió en R+D i tecnologia.

– Incentius fiscals a la inversió en startups i a la compra de participacions 
en empreses cotitzades.

Exit

– Fons d’inversió secundaris, que en les segones o terceres rondes de fi-
nançament es puguin quedar amb les participacions d’emprenedors i in-
versors inicials, anticipant la seva monetització.

– Estímul als programes Corporate Venturing d’empreses tradicionals.

– Espais de cocreació en empreses tradicionals.

– Un mercat alternatiu borsari eficient.

– Ajudes a empreses per sortir a cotitzar en mercats borsaris internacio-
nals.

Si es fa tot això... les altres coses necessàries ja passaran soles i el nostre eco-
sistema es consolidaria com un dels ecosistemes líders mundials.
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Abstract

La present comunicació persegueix discutir les possibilitats i problemes dels models 
d’emprenedoria des de les universitats. Les universitats catalanes són actors molt 
significatius de la generació de coneixement al país. Malgrat això, el percentatge 
d’aquest coneixement que acaba convertit en valor al territori és encara massa mo-
dest. L’anàlisi d’aquesta situació permet albirar temes diversos, però que, en gene-
ral, poden identificar-se a partir d’una combinació d’aspectes culturals, de gestió de 
personal i de model de suport de l’emprenedoria de les organitzacions. Es planteja-
ran alguns dels estereotips més importants des del punt de vista de la societat i de la 
Universitat, i es discutiran alguns dels models d’èxit que estan permetent impulsar 
el pas al mercat d’aquest coneixement, a partir de l’anàlisi i discussió d’un model 
d’èxit. El CD6 de la UPC és un centre amb un model propi de gestió i generació del 
coneixement que orienta la seva activitat de recerca a partir de col·laboracions i pro-
jectes amb empreses del país (en aquest cas particular, vinculats a l’enginyeria òpti-
ca i la fotònica), fet que li ha permès generar fins a 11 empreses spin-off i obtenir un 
retorn significatiu al seu pressupost en forma de royalties. S’analitzarà la importàn-
cia dels aspectes que permeten impulsar aquests models i el principals entrebancs i 
amenaces actuals per la pervivència i extensió de models d’emprenedoria sostenible 
dins les universitats catalanes.

Introducció

Emprendre des del sistema públic de recerca no és una opció majoritària. Fins 
l’actualitat, el reconeixement de la carrera professional dels investigadors no 
s’ha mesurat pel nombre de patents i spin-offs generades, sinó únicament per 
nombre i qualitat de les publicacions que generen. Això provoca un profund 
desequilibri en el sistema d’innovació, atenent que l’absorció de recursos per 
generar coneixement no es veu compensada (ni que sigui parcialment) per 
vies de retorn d’aquest coneixement en forma de llicències de patents, royalti-
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es o llocs de treball i impostos creats per empreses de base tecnològica, que 
tancarien el cicle de l’ecosistema. La figura de l’emprenedor que genera valor a 
partir del coneixement generat és, doncs, imprescindible per a un ecosistema 
sa. A nivell internacional, diverses iniciatives estan orientant-se a rendibilitzar 
tot aquest coneixement generat. [1]

A casa nostra, hi ha un conjunt d’estereotips que juguen en contra d’aquesta 
figura. El principal és el de l’investigador funcionari o amb contracte de llarga 
durada, desconnectat de la realitat i que genera coneixement en un ambient 
de màxima competitivitat. És una imatge persistent per a tothom, de fet real 
per a una part del sistema. Malgrat això, en realitat, una majoria dels investiga-
dors actuals (en especial els professors universitaris) tenen una bona part 
d’administradors i gestors de finançament, d’origen tant públic com privat. 
L’altre gran estereotip, en la banda oposada, és la mitificació del model Silicon 
Valley, on els exits de les companyies de capital risc són l’única mesura real de 
la salut de l’ecosistema d’innovació. Això posa en avantatge a determinats ti-
pus d’emprenedoria (amb el paradigma de les apps) que tenen perfils de re-
torn econòmic molt ràpid, en contra de perfils més tecnològics i industrials que 
tenen comportaments més resilients i retorns més a mitjà i llarg termini.

Un altre complexitat a la qual cal enfrontar-se són les polítiques de cada insti-
tució, que en general es tendeixen a implementar amb criteris de retorn imme-
diat, o s’improvisen donada la “novetat” de la realitat de les start-ups i la com-
plexitat del seu encaix en les institucions. No hi ha uns objectius clars de la 
institució per maximitzar els retorns de les seves companyies (per exemple, 
amb una estratègia d’impuls del creixement de les empreses que maximitzi 
royalties i doni suport als emprenedors per generar casos d’èxit). L’estereotip 
de l’emprenedor avariciós que intenta minimitzar els beneficis de la institució 
generadora en favor propi ha portat a pràctiques defensives en què les univer-
sitats i centres de recerca esdevenen, sovint, un llast per l’emprenedor. Més 
que una política d’incentius a l’emprenedoria dels investigadors, s’ha potenci-
at una política de retorns ràpids, impulsada per la mala salut financera de mol-
tes universitats, o directament de l’assegurament de retorns.

Malgrat això, els grups universitaris reconeguts per ACCIÓ amb el segell TEC-
NIO han generat una mitjana de 6 empreses anuals durant els darrers deu anys. 
La combinació d’investigadors amb experiència en gestió i transferència de 
tecnologia, propers a necessitats del mercat, i l’existència de talent amb grans 
coneixements tècnics i destí professional incert (joves doctors, normalment), 
però inviable en l’entorn de la recerca, ha generat una autèntica allau de peti-
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tes empreses de base tecnològica que han sortit de les universitats i que de-
mostren que potenciar aquest tipus d’ecosistemes (com es pot veure a d’al-
tres llocs del món, i no només a Silicon Valley) esdevé una oportunitat real pel 
territori, i no només una part del que cal dir dins del discurs de la innovació. 
Determinades realitats s’estan orientant en aquesta direcció, tot i que manca 
molt per fer. El present article vol contribuir a presentar alguns dels factors 
claus per a l’impuls d’aquesta activitat, des d’una experiència d’èxit a una uni-
versitat pública.

De la revolució de la transferència de coneixement a la de les start-ups

Al voltant dels anys 80 del segle passat, una revolució es va començar a incor-
porar de manera sistèmica a la realitat de la Universitat i la recerca. Mentre 
s’anaven endurint els criteris i multiplicant el nombre de publicacions de recer-
ca, dins les universitats alguns professors obrien el que se’n deia la “tercera 
via”, que no era altra que l’oportunitat de fer transferència del coneixement 
que s’hi generava, obtenint uns retorns econòmics que permetien el creixe-
ment dels grups. La “comercialització del coneixement” que s’havia generat a 
les universitats va ésser, i encara és en alguns entorns, un tema de forta discus-
sió en el model d’universitat pública. Malgrat això, els processos de transferèn-
cia s’han anat normalitzant i avui formen part explícita dels pressupostos de 
les universitats, que en alguns casos, per la tipologia dels seus grups, han im-
plementat estratègies més o menys exitoses de gestió i promoció d’aquesta 
transferència.

Vint anys després de la revolució de la transferència de coneixement, es va en-
gegar la revolució de les start-ups. Amb l’evolució de la formació i el progrés de 
la relació amb el mercat, alguns primers emprenedors van veure com una 
oportunitat l’agilitat de gestió i reacció d’una petita empresa per transferir el 
coneixement generat als seus grups, i per generar-ne de nou enfocat a les àre-
es del mercat on actuava l’empresa. Comparada amb els processos de gestió 
d’una universitat, les spin-offs estan ràpidament internacionalitzades, detecten 
clients de la seva tecnologia específica i desenvolupen models de negoci a 
mida per optimitzar els retorns. En els casos en què la relació entre universitat 
i spin-off es gestiona adequadament, suposa un procés de simbiosi, on l’spin-
off té accés directe al talent, nous coneixements generats al grup i equipa-
ments tècnics específics; al seu torn, l’spin-off retorna a la universitat ingressos 
via convenis de col·laboració amb el seu grup d’origen o de propers, detecta 
oportunitats de mercat i projectes concrets en l’àmbit d’expertesa del grup, i 
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l’internacionalitza a través de les xarxes comercials i de distribució de l’em-
presa. En aquest sentit, l’empresa actua com a pont entre mercat i universitat, 
en benefici mutu.

El procés, però, ha autogestionat el seu creixement, amb la qual cosa el resul-
tat és objecte d’optimització en un bon nombre de punts. Des de l’experiència 
de l’autor (que ha generat tres spin-offs i té nou patents en explotació en qua-
tre empreses diferents des de dins de la Universitat Politècnica de Catalunya), 
hi ha almenys quatre aspectes clau a considerar per a la construcció d’un mo-
del d’èxit.

El primer és, és clar, la proximitat al mercat de la solució i tecnologia desenvo-
lupades. Si bé pot arrencar amb una idea que es desenvolupa al si d’un grup de 
recerca, la capacitat d’orientar la recerca desenvolupada a l’explotació final de 
la idea, passant per diferents proves de concepte i pilots que acostin successi-
vament la solució de laboratori a quelcom proper a ser comercialitzat, és críti-
ca. És doncs molt rellevant orientar els escassos recursos disponibles a la gene-
ració de coneixement que pugui resultar rendible a llarg termini. Això implica 
planificar l’estratègia del grup per orientar-la a resoldre problemes reals amb 
impacte econòmic, i no només a maximitzar el nombre de publicacions. Per 
això cal formar al personal de formació científica en conceptes de màrqueting, 
vendes, innovació i gestió i planificació econòmica, que els són prou propers 
en molts casos. Cal que els grups i subgrups siguin capaços de generar mini-
plans de negoci per als seus projectes de recerca a mitjà termini que incloguin 
no només finançament públic i que els permetin assumir el risc de fracassar 
sense ésser penalitzats en excés.

El segon aspecte (tan o més important que l’anterior) és que aquesta capaci-
tat, evidentment, comença per una voluntat real d’explotar la tecnologia. És el 
que en diríem la “voluntat d’emprendre”. Cal tenir en compte que promocio-
nar aquest perfil és desitjable atès que és el que permet tancar el bucle en què 
el finançament invertit a recerca retorna a la societat. Però també cal reconèi-
xer que actualment aquesta iniciativa tindrà un efecte negatiu en la carrera 
professional clàssica del personal implicat, més basada en la generació de pu-
blicacions i cites. És difícil subestimar el fort ingredient desincentivador que 
això suposa en determinats entorns. És possible, i fins i tot convenient des del 
meu punt de vista, la convivència d’una carrera professional i una científica per 
professors universitaris i centres de recerca, però en tots dos àmbits la deman-
da de dedicació és elevada i només en alguns casos és possible pels implicats 
ser competitiu en les dues vies. Cal, doncs, incorporar la transferència de co-
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neixement i l’emprenedoria com mèrits reals en les carreres professionals del 
nostre personal científic, i no només fer-ho com a part del discurs de la innova-
ció i el coneixement. Malauradament, actualment estem molt més a prop del 
discurs que del reconeixement d’una carrera professional en innovació pel per-
sonal científic.

Per reblar el clau de l’argument anterior, és important fer notar que, en la pràc-
tica, aquesta focalització de l’activitat investigadora en l’excel·lència basada en 
el concepte del nombre d’articles i cites està descapitalitzant irreversiblement 
aquells centres i grups de la universitat amb capacitat de realitzar aquestes 
funcions. Les funcions de transferència i les spin-offs són grans eines per gene-
rar riquesa, però les persones que les executen no tenen cap via de progrés en 
entorns acadèmics. Cal urgentment una via real que permeti desenvolupar car-
reres professionals basades en conceptes més amplis de l’impacte, com el 
nombre de llocs de treball generats o els productes d’empreses externes que 
han incorporat innovacions sorgides de transferència de l’investigador. Es trac-
ta, sens dubte, d’indicadors més incòmodes de validar que els paràmetres nu-
mèrics normalitzats vinculats a l’impacte de les revistes, però des del meu punt 
de vista són tan rellevants com els altres, si no ho són més, per a l’economia 
del nostre país. Moltes iniciatives europees [2] incorporen ja indicadors d’im-
pacte en la línia dels que s’han comentat.

En tercer lloc, l’agregació d’iniciatives esdevé crítica. La connexió de comuni-
tats emprenedores, tan properes temàticament com completament diferents 
en tecnologies i models de negoci (hardware, software, apps...) és imprescindi-
ble per trobar miralls que imitar, tenir models de referència, conèixer la diversi-
tat del món emprenedor i establir relacions i projectes col·laboratius quan això 
sigui possible. El coneixement d’experiències properes i la generació de noves 
idees en esdeveniments de networking són importants, però més important és 
la percepció que l’entorn valora i promociona el seu ecosistema emprenedor. 
En aquest sentit, iniciatives com el Barcelona Startup Hub, o temàticament els 
clústers o plataformes i les seves activitats, permeten fer permeable tot el sis-
tema emprenedor de conceptes, desenvolupar noves idees i generar competi-
tivitat, projectes i noves iniciatives des d’un marc poc formal. Cultivar una cul-
tura emprenedora i expressar-ne el suport explícit per part de les institucions 
és crític per generar el caldo necessari per tenir més emprenedors, i per con-
nectar persones d’àmbits diferents implicades en la creació de valor.

Finalment, òbviament, resta la disponibilitat de finançament públic i privat per 
empentar aquesta innovació amunt en els nivells TRL. Des de les fases inicials 

001-328 ponenciasEIX8.indd   279 17/07/2018   10:39:13



280

Emprendre des de les Universitats a Catalunya: models, estereotips i amenaces

fins a la final, s’han de trobar mecanismes per empentar les innovacions poten-
cialment rellevants cap al mercat. Sabem que som un país petit amb pocs re-
cursos i amb un percentatge de PIB irrisori dedicat a R+D+i, però cal cercar fór-
mules imaginatives que permetin impulsar idees de negoci real, amb plans de 
negoci que creixin en realisme al llarg del procés, i on es premiïn els casos 
d’èxit. Convocatòries públiques on els projectes tinguin com, a part de l’avalu-
ació i de l’execució, plans de negoci més o menys detallats, i en particular estra-
tègies per complementar el finançament públic amb finançament privat, inicia-
tives privades de detecció de coneixement suportades per fons públics, o 
public procurement actions, són opcions que encara no hem explorat prou, i 
que permeten superar la fallada de finançament que ens trobem sovint al sis-
tema d’innovació quan intentem desenvolupar un producte a partir d’una tec-
nologia.

Altres elements (atracció de talent, internacionalització, serveis de suport a la 
incubació, etc.) contribueixen a generar coneixement, però els quatre factors 
descrits afecten les experiències personals, que esdevenen la clau de volta que 
permet capgirar un sistema de recerca en un sistema d’innovació.

Exemple: El cas del CD6

El CD6 (de les sigles Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i 
Sistemes) és un grup de recerca de la UPC que esdevé un exemple de la poten-
cialitat d’un ecosistema favorable dins el sistema universitari, on ha estat pos-
sible generar, a partir d’un dels aproximadament 1.500 (!) grups de recerca 
censats a Catalunya, onze spin-offs i start-ups que facturen al voltant de vint 
milions d’euros i donen feina a vuitanta persones. En aquest sentit, els concep-
tes anteriors es veuen aplicats de manera directa.

Respecte de la tecnologia, el CD6 treballa en aplicacions industrials vinculades 
a l’Enginyeria Òptica i Fotònica. La combinació de l’expertesa vinculada a una 
tecnologia facilitadora (Key Enabling Technology[3]), reconeguda per la Unió 
Europea i la Generalitat en el RIS3CAT, amb l’orientació a mercat, permet de-
tectar i desenvolupar un gran nombre d’aplicacions en tots els camps industri-
als d’interès, des de la biotecnologia a la navegació marítima. Gairebé tots els 
sectors desenvolupen aplicacions vinculades amb la llum, una tecnologia que 
es governa amb lleis diferents a les d’altres àmbits de l’enginyeria i que, per 
tant, permet donar suport a tot tipus d’empreses i entrar en contacte a dife-
rents tipus de sectors. Aquesta activitat (que dona suport a la productivitat del 
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país, més enllà de l’emprenedoria) permet trobar oportunitats de mercat sin-
gulars que, quan no es llicencien directament a les empreses, permeten desen-
volupar tecnologies específiques que resolen necessitats reals de mercat. Una 
tecnologia transversal que està en contacte amb el mercat és una porta a la 
detecció d’oportunitats de negoci.

Malgrat aquesta potencialitat, és important l’orientació de les línies de recerca 
disponible a la resolució real de problemes de mercat. Els recursos disponibles 
al sistema públic donen prou llibertat als investigadors per desenvolupar les 
seves idees en gairebé qualsevol direcció. Si es fa avançar el coneixement en la 
direcció que demana el mercat, i aquest es protegeix com a política institucio-
nal, es disposa d’eines clau per, posteriorment, poder-lo comercialitzar via lli-
cències a companyies existents, o, si és el cas, via la creació de companyies es-
pecífiques. La cultura de protecció del coneixement que porta a la generació 
de patents i retorns en royalties és crítica.

Un altre pilar és el suport a l’emprenedor, que, en bona part, es veu suportada 
per l’existència d’una massa crítica significativa d’iniciatives emprenedores. És 
decisiva una política de visualització dels casos d’èxit de l’entorn immediat, i la 
compartició d’experiències (i, sovint, de proveïdors de serveis). Els processos 
inicials de cada start-up poden tenir moltes similituds. Això inclou, per exem-
ple. Tot el procés de negociacions amb la universitat, la cerca de proveïdors de 
serveis, com advocats o comptables, l’existència de models de pactes de socis, 
plans de negoci o contractes de transferència de coneixement, i la cerca de 
distribuïdors de tecnologia o inversors, o almenys la metodologia i els criteris 
per tenir aquesta cerca. Aquesta xarxa de mentors disponibles en entorns col-
laboratius redueix sensiblement les barreres dels emprenedors novells en les 
fases inicials. La inversió, acordada entre els membres, de l’escàs finançament 
basal que pugui rebre el grup en potenciar aquestes iniciatives emprenedores 
o en proveir-les dels serveis necessaris, i la celebració pública dels èxits aconse-
guits per cadascuna de les iniciatives (captació d’inversió, nous projectes, etc.) 
forma part d’una cultura de la innovació que s’ha d’estendre entre els compo-
nents del grup. La connexió de l’ecosistema de proximitat del grup a ecosiste-
mes emprenedors més grans regionals, nacionals i internacionals (clústers 
com SECPhO i EPIC, plataformes com Photonics21 i Fotónica21, el BCN Startup 
Hub...) garanteix, a més, la concentració de massa crítica i oportunitats de 
networking que portin a oportunitats addicionals de negoci i de finançament.

L’únic punt que queda per comentar, precisament, és el del finançament. L’ori-
entació del centre a solucionar problemes reals de mercat esdevé una oportu-
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nitat de funcionament extraordinària, ja que li permet tenir accés a finança-
ment de la innovació via projectes col·laboratius amb empreses, o via 
contractes directes amb les seves pròpies spin-offs, que, sovint, porten projec-
tes al centre amb clients propis o generant noves propostes pel centre. Això 
suposa una barreja molt natural de finançament públic i privat que reforça el 
suport a la viabilitat del propi centre, evidentment necessàries per al suport a 
les iniciatives dels emprenedors. La darrera clau del finançament és l’existència 
d’un finançament basal vinculat als retorns per royalties, que permeten al grup 
fer política de suport a aquesta cultura.

Conclusió: amenaces i oportunitats

La principal conclusió és que el sistema universitari i de centres de recerca con-
té una enorme potencialitat si s’implementen estratègies de gestió del conei-
xement que permetin guanys mutus i orientar les activitats de recerca dels 
grups a la demanda del mercat, i si es forma adequadament al personal cientí-
fic. Ara bé, s’han de cercar mecanismes per validar que aquest personal cientí-
fic honestament vol impulsar la transferència i desenvolupament del seu co-
neixement al mercat, i no només accedir a noves fonts de finançament. S’han 
identificat almenys quatre grans factors necessaris per potenciar: el desenvo-
lupament d’activitats de recerca orientades a trobar solucions de mercat; la 
identificació d’una carrera professional dels agents de transferència de conei-
xement, paral·lela a l’acadèmica però amb indicadors relacionat; la massa críti-
ca en forma d’agregació d’iniciatives connectades entre si, i l’accés a noves for-
mes de finançament publicoprivat que permetin el desenvolupament de les 
activitats d’innovació.

L’oportunitat que tenim al davant és clara. En l’actualitat, però, i malgrat la 
seva potencialitat, aquests tipus models estan en situació d’alarma, o més avi-
at en extinció. La inexistència de carrera professional d’innovació està impe-
dint l’accés a investigadors joves a les universitats catalanes. D’altra banda, la 
complexitat de la gestió de la innovació dins les universitats i la burocratització 
de tots els aspectes de justificació de la recerca s’incrementa cada any. A més, 
la capacitat de resposta de les universitats per donar respostes àgils a models 
de finançament diferents dels clàssics projecte i conveni (e.g. participació en 
processos d’open innovation), la velocitat de reacció necessària per seguir els 
nous agents de canvi en innovació i l’infrafinançament del sistema públic d’uni-
versitats està empenyent tot l’ecosistema públic d’innovació cap a la desapari-
ció en un termini de deu anys.
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En les nostres mans està decidir si aquest és el model de sistema públic que 
volem, o si hem d’emprendre les reformes estructurals necessàries per mante-
nir un ecosistema sa de recerca, innovació i transferència de coneixement.
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Resum

El concepte d’universitat emprenedora és essencial per integrar els reptes que plan-
teja el nou paradigma de la ciència i la innovació obertes a les institucions acadèmi-
ques i de recerca. En un context en el qual hem passat de la producció basada en re-
cursos a l’economia del coneixement, la producció d’aquest coneixement i 
d’innovacions tecnològiques es converteix en una força productiva molt important.
En un context globalitzat com l’actual, les universitats no poden seguir treballant de 
manera aïllada, sinó com a parts essencials d’una xarxa complexa que integra altres 
actors de l’ecosistema com centres de recerca i tecnològics, empreses, inversors, 
governs i la societat en general.
Cal definir polítiques a diferents nivells i estratègies d’incentius que permetin una 
transformació del sistema universitari clàssic a un sistema obert, innovador i capaç 
d’integrar l’emprenedoria com una de les missions fonamentals, a més de les missi-
ons bàsiques de l’educació superior i la recerca; i, com a conseqüència, contribuir al 
creixement econòmic i social del país d’acord amb el recentment publicat Llibre 
Blanc de la Comissió Europea sobre el futur d’Europa.
Per reflexionar sobre tots aquests aspectes, el passat mes de setembre, a la UPC, es 
va fer una jornada amb una cinquantena d’experts i professionals internacionals re-
presentants d’oficines de transferència de tecnologia, administradors universitaris, 
acceleradors universitaris, membres de KIC, EIT, representants dels governs espa-
nyol i català, representants de PIMEC, empreses privades i acceleradors privats, així 
com del JRC i de la Comissió Europea. Aquesta iniciativa va ser organitzada conjunta-
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ment amb el RISE, Grup d’experts d’alt nivell assessor de Carlos Moedas, comissari 
europeu de Recerca, Innovació i Ciència.
La trobada va començar amb un debat general sobre “Universitats emprenedores i 
nous espais d’innovació oberta” i, després, es va dividir als assistents en cinc grups 
per debatre sobre diferents aspectes dels ecosistemes universitaris, dels estímuls de 
l’esperit emprenedor, la innovació i la creativitat al segle XXI.
En aquest article es presenten les conclusions més rellevants d’aquesta jornada i 
s’inclouen reflexions sobre el que significa ser una universitat del segle XXI, i el que 
serà necessari implementar per aconseguir aquesta transformació en termes de po-
lítica pública, implicació de la indústria i relacions amb els disruptors, innovadors i 
emprenedors.

1. Introducció

Al maig de 2017, el grup d’experts d’alt nivell RISE d’assessors de Carlos Moe-
das, comissari europeu de Recerca, Innovació i Ciència, va publicar el llibre El 
futur d’Europa: Open Science, Open Innovation, Open to the World [1]. Entre els 
nombrosos temes que van explorar els membres del RISE en aquest llibre es 
van incloure polítiques futures relacionades amb l’enfortiment de l’ecosistema 
d’innovació oberta a Europa (incloent-hi nous instruments com, per exemple, 
l’EIC - European Innovation Council), la regulació de la innovació i les implicaci-
ons d’Open Innovation 2.0.

Una de les propostes del llibre del RISE era fer un “Estatut d’universitats euro-
peu”: una iniciativa voluntària que permetés a les universitats europees esta-
blir nous tipus d’aliances d’acord amb les polítiques de les tres ‘o’ del Comissari 
Moedas, que són Open Innovation, Open Science i Open to the World.

Caldria continuar aprofundint en aquesta reflexió i centrar-se en la manera 
com aquesta associació podria desenvolupar-se en torn del concepte d’una 
universitat emprenedora: una universitat que integri la missió de l’emprene-
doria (a més de les missions bàsiques de l’educació superior i la recerca) i, per 
tant, contribueixi a les polítiques de creixement i ocupació d’acord amb el re-
centment publicat Llibre Blanc de la Comissió Europea sobre el futur d’Euro-
pa [2].

Com poden les universitats incentivar i preparar tant a emprenedors empresa-
rials com a emprenedors socials? Què es necessita per liderar el canvi d’una 
institució acadèmica tradicional a una universitat oberta en l’era digital? Com 
es pot aplicar un enfocament basat en ecosistemes a la construcció de nous ti-
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pus de col·laboració entre universitats, empreses, governs, ciutats i la societat 
en general?

El tema central d’aquest article es va originar a partir d’algunes reflexions so-
bre el concepte d’universitat emprenedora, les polítiques existents per fomen-
tar un ecosistema d’innovació oberta a Europa i crear un entorn propici per a la 
prosperitat econòmica i el benestar social; i les possibles estratègies per enfor-
tir les activitats de transferència de coneixement d’una gran universitat públi-
ca de tecnologia.

Cal reconèixer que, els projectes que neixen dels espais emergents d’aprenen-
tatge d’Europa (incloent-hi les comunitats de creació, nous espais de col·labo-
ració, els moviments de FabLabs i els moviments emergents, entre d’altres), 
són més interessants que mai; però encara segueix existint un corrent de pen-
sament per al qual “l’excel·lència” no forma part de la innovació sinó de la “re-
cerca”. La innovació sovint es veu com un substitut de solucions tecnològi-
ques; i els conceptes d’emprenedoria i d’universitat emprenedora provoquen 
connotacions positives i negatives en molts entorns, tant fora com dins de les 
universitats.

Aquests espais formen part d’un canvi de paradigma en l’educació, o més aviat 
en l’aprenentatge, al segle XXI. Com en molts altres sectors de la indústria i la 
societat, la disrupció que les tecnologies digitals permeten, incloent les possi-
bilitats que aporten la intel·ligència artificial i el control de grans dades, gene-
rar nous estils de vida tant en l’estudi com en el treball. S’estan creant nous 
patrons d’organització i associacions publicoprivades. Estem assistint a la ne-
cessitat de nous models de negoci i plans de finançament per a institucions i 
organitzacions que han de maximitzar l’impacte dels coneixements que produ-
eixen i difonen. En aquest context, tant les polítiques top-down com les bot-
tom-up han de tenir en compte els canvis, les discontinuïtats i els models hí-
brids en el sector de l’educació que enllacen els mètodes més tradicionals amb 
els virtuals i digitals.

Atès que les disrupcions es poden estendre molt ràpidament; tant els respon-
sables polítics com els líders universitaris s’enfronten a un desafiament similar: 
com respondre amb més agilitat, flexibilitat i velocitat per fer front a aquesta 
onada de canvi en comptes d’estar aclaparats per ell.

Hi ha ciutats dins i fora d’Europa i organitzacions, ubicades en aquestes ciutats, 
que han tingut bastant èxit en fer front a aquests canvis multidimensionals. 
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Barcelona va ser un lloc ideal per al debat sobre universitats emprenedores, ja 
que s’ha convertit en una de les ciutats més innovadores de les últimes dèca-
des, capaç d’atreure talent multicultural, multinacionals i capital risc. La immer-
sió en aquest ecosistema proporciona noves idees sobre com succeeix el canvi 
i com hi podem respondre. Atès que la innovació es produeix de manera local i 
global, i no és possible copiar i enganxar solucions d’altres ciutats, es va convi-
dar també a experts de la resta d’Espanya i de més d’una dotzena d’altres ciu-
tats d’Europa i Amèrica del Nord per reflexionar explorant l’ecosistema de Bar-
celona.

En primer lloc, hem volgut analitzar com Europa pot convertir-se en un imant 
per a estudiants i investigadors amb talent. La incertesa i la imprevisibilitat dels 
nostres temps impulsen la demanda tant del coneixement com de l’impacte 
econòmic i social que aquest coneixement pot generar. Fins a quin punt pot 
ser estratègic per a l’atracció de talent el fet de focalitzar-se en la transferència 
de coneixement, la innovació i l’esperit emprenedor? La qüestió és com aprofi-
tar els marcs existents de l’Espai Europeu de Recerca i l’Espai Europeu d’Educa-
ció Superior per a aquest propòsit.

En segon lloc, hem volgut recollir idees sobre la intensa competència global 
que afronten les universitats europees. Les institucions acadèmiques de la 
Xina, l’Índia i Amèrica del Sud van desenvolupar els seus coneixements i la seva 
capacitat de recerca i de producció de coneixement, a partir de la seva relació 
amb universitats europees, però ara ja són prou sòlides per fer-ho de manera 
autònoma. Com poden les universitats europees mantenir i enfortir la seva po-
sició com a referent per als líders emergents en les seves disciplines en lloc de 
patir una fuga de cervells a mesura que es desenvolupen altres ecosistemes de 
coneixement?

En tercer lloc, considerem que també és important discutir el pont entre l’estra-
tègia i les accions. Com traduir la política en pràctica quan hi ha tants tipus dife-
rents d’universitats: tecnològiques, científiques, de medicina, arts visuals, huma-
nitats i ciències socials? En molts casos, la innovació comença o és impulsada en 
unitats específiques d’aquestes institucions com ara departaments TIC d’escoles 
d’enginyeria o centres d’emprenedoria a les escoles de negocis. Sabent que els 
projectes interdisciplinaris, tant en recerca com en innovació, sovint generen mi-
llors resultats, com podem crear interfícies per a la col·laboració a través de les 
universitats? Com liderar una transformació estratègica de les universitats que, 
per la seva naturalesa, són conservadores, jeràrquiques i estructurades i incenti-
vades per preservar en lloc de qüestionar l’statu quo? En termes pràctics, quins 
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incentius es necessiten i quins dissenys s’han de treure per convèncer els acadè-
mics que l’anomenada 3a missió no és una missió separada, sinó una part inte-
gral de la identitat canviant de les universitats del segle XXI.

Transformar una universitat basada en la docència i la recerca tradicionals en 
una institució emprenedora, impulsada per la innovació, és un repte universal, 
i no europeu. Tanmateix, aquest procés es torna més difícil per a les universi-
tats europees perquè són cada vegada més grans, i l’edat mitjana dels profes-
sors augmenta. Amb aquesta tendència, les institucions s’han tornat encara 
menys disposades a assumir riscos, adaptar-se i canviar radicalment. Es podri-
en redissenyar polítiques i estratègies per provocar nous canvis i innovacions, 
capacitant als líders més joves per accelerar el canvi? Possiblement hauria de 
ser així. Els estudiants i els joves investigadors volen fer les coses d’una mane-
ra diferent; segueixen una trajectòria professional diferent a la de generacions 
anteriors.

La transformació de les universitats europees per continuar centrades en la 
recerca i, alhora, desenvolupar aquest nou enfocament en la innovació serà 
benvinguda per la societat. L’escassetat de talent es considera sovint com la 
barrera clau per al creixement de les empreses. Pel que fa a l’escena pública, 
cada cop hi ha més necessitat d’innovació social, política i cultural.

Involucrar estudiants i joves investigadors amb la indústria i la societat d’una 
manera nova, més oberta i col·laborativa, no és fàcil. Requereix més relacions i 
connexions en els ecosistemes locals d’innovació. També requereix que als 
professors universitaris se’ls hi permeti i recompensi (i no es penalitzi) explo-
rar nous models de col·laboracions entre empreses-universitats-societat, en-
fortint les activitats de transferència de coneixement, comercialització d’IP i la 
creació de noves empreses.

Involucrar les noves empreses en col·laboració amb les universitats és proba-
blement el més desafiant i, alhora, de vital importància. Les petites empreses 
solen estar a l’avantguarda d’una innovació radical i disruptiva i de noves tec-
nologies. Tenen el potencial de convertir-se en l’element de connexió de la in-
dústria, l’acadèmia, les ciutats i els governs, ajudant a tots els membres d’un 
ecosistema a innovar millor, més ràpid i de forma més col·laborativa.

El programa Horizon2020 va reorientar els instruments europeus de recerca a 
recerca i innovació. La recerca i la innovació són cada vegada més reconegudes 
com una prioritat política per a la Unió Europea, juntament amb la seguretat i 
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l’estabilitat econòmica. En aquest context, la política d’educació superior és 
clau; per a la generació millennial, per a la creació de noves empreses (start-
ups), empreses socials i el creixement cada vegada més acusat de treballadors 
autònoms; i les universitats en són un actor molt important. Per això cal que es 
considerin dues tendències coincidents: fer-se més obertes al món i més orien-
tades a missions.

2. Contingut de la jornada

2.1.  Universitats emprenedores i nous espais d’innovació oberta. Debat 
general

A continuació, es presenten les reflexions i conclusions més destacades del de-
bat general sobre les universitats emprenedores i els nous espais d’innovació 
oberta a través de la resposta a una sèrie de qüestions generals.

S’hauria d’encaminar l’ensenyament i l’organització universitària a una es-
tructura orientada a la missió? Recentment s’han fet públics dos informes de 
la Comissió Europea sobre com aconseguir un creixement intel·ligent liderat 
per la innovació basant-se en els conceptes de recerca i innovació orientades a 
la missió. En aquests informes es plantegen unes missions globals i es definei-
xen les estratègies que cal treballar i com ens hem d’organitzar tots junts per 
aconseguir realitzar amb èxit aquestes missions [3], [4]. Aquesta manera de 
treballar permet crear més oportunitats per a estudiants de diferents nivells 
(màsters i primers anys de doctorat) i entre diferents disciplines per treballar 
junts, però dificulta els procediments de gestió de les universitats amb una or-
ganització molt jeràrquica i centrada en les Escoles i Departaments de manera 
aïllada. Caldrà flexibilitzar la definició de projectes vius entre Escoles i Departa-
ments.

Hi ha la necessitat de replicar el canvi de paradigma de la docència a la recer-
ca per passar a un model universitari emprenedor. De la mateixa manera que 
l’enfocament creixent en la recerca ha millorat la qualitat de l’ensenyament a 
partir de la base científica, el focus en l’emprenedoria i la innovació pot millo-
rar la qualitat i la rellevància tant de l’ensenyament com de la recerca, actuant 
com un pont per a les necessitats de la societat. Igual que amb el pas a un en-
focament investigador, aquest canvi requeriria la creació de nous laboratoris 
(d’innovació), atreure nous talents i proporcionar suport financer i organitza-
tiu. S’han de trobar formes de reconèixer i recompensar al personal focalitzat 
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en l’emprenedoria i els mètodes d’ensenyament innovadors (més enllà del fo-
calitzat actualment en fer publicacions de recerca).

L’entorn d’aprenentatge universitari actual és previsible i no incorpora les 
habilitats necessàries per a la innovació i l’esperit emprenedor. És necessari 
passar a un entorn més dinàmic, desafiant i innovador. Oferir als estudiants 
accés lliure a les infraestructures (per exemple, FabLabs, impressores 3D, etc.) 
al llarg de la seva carrera universitària. Posar als estudiants en contacte direc-
te i en col·laboració amb empreses que treballen en temes del món real és 
molt beneficiós per a ambdues parts. Les empreses més grans se n’adonen i 
s’adhereixen a aquestes propostes fàcilment, però a les petites i mitjanes em-
preses els costa molt més participar. Igual que amb el personal universitari, 
cal trobar una manera de donar crèdit als estudiants per les seves activitats 
emprenedores.

Una idea errònia habitual és que els emprenedors són solucionadors de pro-
blemes. No ho són, són detectors de problemes: troben i validen problemes i 
ajunten equips per resoldre’ls. En essència, aquesta és una aplicació del mèto-
de científic. No tots els estudiants continuaran sent fundadors de noves em-
preses, però alguns ho seran, altres treballaran en empreses de nova creació i 
altres en empreses de totes les mides. A la vegada, aportaran les habilitats 
d’innovació que hauran recollit a la universitat als seus ocupadors.

L’accés als fons de la UE encara es considera complex i difícil, tant en la buro-
cràcia del procés d’aplicació com en la imposició de normes. Les universitats 
necessiten flexibilitat per construir i operar en ecosistemes locals i internacio-
nals. Actualment hi ha moltes normatives diferents per justificar el finança-
ment. No hi ha cap enfocament d’un sol ús per a tot Europa. Les universitats 
tenen la millor posició per jutjar com operar per a les seves pròpies necessitats 
particulars i els seus ecosistemes. El que necessiten és finançament que els 
permeti fer això. L’edificació de l’ecosistema porta temps, el finançament ba-
sat en projectes porta a esdeveniments puntuals i el seguiment és un repte 
molt complicat.

Les universitats poden contribuir a la construcció d’ecosistemes que també 
proporcionin espai per a acceleradores i incubadores, potser en col·laboració 
amb actors privats. Tenint en compte que el finançament públic recolza la re-
cerca bàsica i el finançament privat se centra en resultats molt a prop del mer-
cat, sovint és en l’etapa de la prova de concepte on moren les innovacions. Els 
laboratoris d’innovació universitària, acceleradores i incubadores poden inter-
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venir aquí, potser fins i tot proporcionant fons (tal com fan algunes universi-
tats privades dels EUA).

El programa Horitzó 2020 va augmentar el focus en la divulgació dels resul-
tats. Hauria de ser ara la difusió pròpiament un objectiu? L’Horitzó 2020 va fer 
que l’ús de dades obertes fos una condició predeterminada per als nous pro-
jectes, de manera que augmentés la divulgació dels resultats dels projectes. La 
innovació oberta podria oferir-se ara com a opció optativa per als participants 
de l’FP9, de manera que es pugui difondre molt més ràpidament l’aplicació 
d’aquests resultats. En qualsevol cas, caldria restringir geogràficament les pos-
sibles aplicacions obertes i fer un replantejament de les llicències derivades 
dels resultats dels projectes.

Realment necessitem unicorns? Tot i que l’evidència mostra que al voltant del 
40% dels nous llocs de treball als EUA són creats pels unicorns, cal recordar que 
la innovació i l’esperit emprenedor no són l’objectiu final, ni la competitivitat ni 
el treball. Són mitjans per assolir la qualitat de vida desitjada per als nostres 
ciutadans. En un moment d’augment de la desigualtat (les 8 persones més ri-
ques del món controlen la riquesa com a mínim del 50%), és necessari definir 
clarament els valors i els objectius europeus que les nostres polítiques haurien 
d’assolir. Europa és diferent i les nostres polítiques haurien de reflectir-ho. A 
més de mirar de fomentar el creixement dels unicorns, hem d’assegurar que 
les nostres empreses més petites puguin competir globalment amb els uni-
corns.

Cita destacada: “La innovació és una lluita contra la institució!”

2.2. Grups de discussió: un pas endavant

Després de la sessió global inicial, els participants es van dividir en cinc grups 
de discussió per debatre diferents aspectes dels ecosistemes universitaris i es-
timular l’esperit emprenedor, la innovació i la creativitat. A continuació, es re-
sumeixen els principals punts de discussió per a cada grup.

Molts dels suggeriments i temes de discussió eren idiosincràtics per a les sessi-
ons específiques, però hi va haver alguns elements que van aparèixer vàries 
vegades i els destaquem a continuació:

• La necessitat de canviar l’avaluació del rendiment (“sistemes d’incen-
tius”) dels professors, ja sigui des de les universitats o des de fora, ja que 
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la UE podria ajudar d’alguna manera, per exemple, amb el reconeixe-
ment.

• La necessitat que hi hagi més associació entre el sector públic i el privat 
per construir els ecosistemes.

• La necessitat d’obertura per part de les universitats: multidisciplinarie-
tat, interdisciplinarietat i internacionalització.

• La necessitat de més flexibilitat per part de les universitats.

1. Nous models: com fomenten les universitats emprenedores la innovació ober-
ta i l’emprenedoria?

• Què significa el concepte d’una universitat emprenedora en l’era digital?

• Com poden les universitats contribuir millor per obrir la innovació?

• Com poden les universitats estimular una millor transferència de conei-
xement i transferència de la ciència a la innovació?

• Han de contribuir a nous espais d’innovació/col·laboratius/emprenedors? 
Han de crear-los/tenir-los dins de les universitats/jugar un paper clau en 
la seva governança?

El grup va començar discutint la noció d’emprenedoria i la seva relació amb el 
paper que les universitats poden jugar en el sistema d’innovació. Es va obser-
var que un emprenedor es defineix per la capacitat de fer front a recursos li-
mitats i aconseguir resultats prenent riscos que altres no imaginarien. Per tal 
de ser més emprenedores i orientades cap a l’emprenedoria, les universitats 
haurien d’esforçar-se per ser el més flexibles possible i tan interdisciplinàries 
com sigui possible. Aquesta actitud es pot enfortir de diverses maneres:

• Reconeixent i recompensant mètodes d’ensenyament innovadors. Ac-
tualment, els acadèmics estan menys interessats en la docència innova-
dora ja que el reconeixement acadèmic es basa principalment en la publi-
cació en revistes indexades rellevants.

• Establint cursos transdisciplinaris, que combinen diferents escenaris i di-
ferents nivells d’antiguitat i experiència, i un enfocament clau en les habi-
litats de resolució de problemes.

• Cooperant amb la indústria en el desenvolupament dels plans d’estudis 
dels cursos que millor reflecteixin la demanda d’habilitats en el mercat.
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• Fomentant la transferència de tecnologia per traduir la recerca bàsica 
en aplicacions comercials i innovació.

Les universitats emprenedores poden prosperar més fàcilment en contextos 
que es caracteritzen per la innovació oberta. Tanmateix, l’actitud de les empre-
ses europees sovint no funciona, i el nivell de cooperació entre empreses i uni-
versitats és massa limitat.

De la mateixa manera, el marc jurídic de la UE no és prou favorable per a l’em-
prenedoria; ja que les pròpies normes de finançament són molt estrictes i el 
fracàs està massa penalitzat, cosa que dificulta l’actitud emprenedora i la inhe-
rent assumpció de riscos.

L’ensenyament necessita canviar per ser més interactiu, fomentant la creativitat/
resolució de problemes i el pensament ètic. Malgrat els canvis massius en gaire-
bé tots els sectors, les aules pràcticament no han canviat en centenars d’anys.

A més, cal desenvolupar diferents conjunts d’habilitats en els estudiants per 
fomentar l’esperit emprenedor i la innovació, específicament, la codificació, 
les capacitats quantitatives i les habilitats qualitatives. Una cosa que cal canvi-
ar és la cultura acadèmica, que recompensa gairebé universalment els resul-
tats de la recerca, però rarament premia l’ensenyament creatiu. El grup no 
pensa que la creativitat en l’ensenyament hauria de substituir la producció de 
recerca com a mètrica principal, sinó que podria ser una mètrica substitutiva o 
una mètrica complementària per a les promocions. Les preguntes són: pot la 
Comissió Europea pensar en una manera de recompensar-ho? I les universi-
tats? Potser quan l’FP9 es converteixi en programa més basat en reptes, l’en-
senyament orientat cap a l’esperit emprenedor i la innovació serà més impor-
tant i influent. Potser l’ensenyament universitari també hauria de ser més 
desafiador! Per exemple, un tema transversal com la mobilitat podria ser inte-
ressant com un repte que requereix la integració de moltes disciplines. L’ense-
nyament pot ser més interactiu i eficaç.

El grup va identificar al KIC InnoEnergy com un bon exemple, capaç de pro-
moure les habilitats d’emprenedoria a través d’acords integrals i de govern 
obert que promouen un comportament transdisciplinari i orientat a proble-
mes. El sistema universitari està descobrint els KIC molt lentament. Actual-
ment, el KIC InnoEnergy es troba exactament en el lloc de l’emprenedor: amb 
el finançament de la UE a punt d’expirar, haurà d’atreure recursos de finança-
ment per continuar amb les seves operacions.
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2. Innovació: com liderar una transformació estratègica de les universitats?

• Què ajudaria a les universitats a innovar millor i més ràpidament?

• Com convèncer els acadèmics que la 3a missió és important? Quin seria 
un sistema d’incentius adequat per accelerar la transformació cap a una 
universitat emprenedora?

• Hi ha diferents tipus d’universitats: quins són els reptes específics que 
afronten les universitats públiques en aquest àmbit?

• Com transformar una institució acadèmica excel·lent en una universitat 
emprenedora?

En general, l’organització de la innovació en una universitat requereix instal·la-
cions similars a les que es necessitaven per organitzar la recerca, principal-
ment: Laboratoris, Talent i Suport.

a) Les universitats han d’organitzar els laboratoris  (estructura 
d’innovació) on es desenvoluparan i coordinaran iniciatives d’innovació 
i on es realitzaran activitats d’innovació. Les universitats haurien de te-
nir un pla d’innovació real (agenda) amb objectius, calendari i avaluació.

b) Les universitats han d’invertir en talent per donar suport a la seva 
agenda d’innovació. Les universitats haurien d’estar obertes per involu-
crar persones que tenen actituds i experiències empresarials, i també 
han de ser capaces de recompensar al personal que recolzi activament 
l’agenda d’innovació. El personal és un recurs clau en la creació d’una 
cultura emprenedora.

c) Suport: suficient pressupost, organització i recursos. Hi ha d’haver un 
finançament i recursos adequats per a la innovació i l’emprenedoria, 
però els dirigents universitaris no han de pretendre que la innovació i 
l’esperit emprenedor resolguin els problemes financers de la universi-
tat generant un flux d’ingressos addicionals. La inversió en innovació i 
emprenedoria no és per obtenir guanys a curt termini. Requereix una 
inversió a mitjà o llarg termini i, si es fa correctament, les institucions 
començaran a obtenir beneficis a mitjà o llarg termini. Però, a curt ter-
mini, cal fer inversions.

Les universitats haurien de tenir estructures organitzatives més flexibles: la 
rigidesa excessiva de les universitats dificulta molt per dur a terme la innovació 
i les activitats emprenedores. Això inclou, entre d’altres, dificultats per a l’es-
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tratègia financera per atraure o mantenir les persones adequades, i per incen-
tivar la innovació i el comportament empresarial en projectes de finançament i 
promoció professional.

Les universitats necessiten impulsar les agendes d’innovació i emprenedoria 
en associació amb els governs i el sector privat per satisfer millor les necessi-
tats econòmiques i socials. Les universitats han de comprometre’s amb la col-
laboració i l’intercanvi de coneixements amb la indústria, la societat, el sector 
públic i amb els agents que aporten habilitats, coneixements i oportunitats ad-
dicionals. El repte per a la universitat és crear una organització emprenedora 
que pugui casar-se amb l’impuls de diferents actors emprenedors. Les universi-
tats han de recolzar la mobilitat del personal, estudiants, funcionaris públics i 
personal de la indústria entre l’àmbit acadèmic i l’extern.

El personal universitari també ha de ser emprenedor (en sentit ampli). És una 
idea errònia pensar que l’emprenedoria és simplement el desenvolupament de 
l’empresa. També es tracta de les habilitats i les qualitats que es busquen en un 
emprenedor: la capacitat de recuperar-se dels fracassos, la persistència, no ac-
ceptar el no per resposta, passió, etc. Es tracta de la mentalitat. Si aquestes 
qualitats fossin incentivades al professorat, les universitats també serien molt 
més eficients i emprenedores.

Les universitats han de fomentar la multidisciplinarietat i la interdisciplinarie-
tat. Les universitats no poden continuar treballant en caixes disciplinàries aïlla-
des. Per ser creatives, innovadores i emprenedores, han de trencar les caixes i 
esdevenir multidisciplinàries i interdisciplinàries. Els graduats han de poder sor-
tir de qualsevol camp amb una mentalitat oberta que els permeti entrar en un 
altre entorn diferent. Els titulats de tots els àmbits han de poder operar en 
nous entorns oberts.

La internacionalització és una part clau de l’estratègia empresarial de la uni-
versitat. Una universitat emprenedora ha de saber què està passant al món. 
Una perspectiva internacional sempre s’ha d’integrar en un procés estratègic. 
Això inclou la mobilitat internacional d’estudiants i personal docent, atraient 
personal i professorat internacional i emprenedor, que demostra la internacio-
nalització en l’ensenyament i participa en xarxes internacionals.

Finalment, les universitats han d’incloure la innovació i l’esperit emprenedor 
en els plans d’estudis per a l’estímul de les mentalitats i habilitats emprenedo-
res. A més, les universitats emprenedores també haurien d’esforçar-se per ser 
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innovadores i emprenedores en els seus plantejaments per a l’ensenyament. És 
important que una universitat emprenedora col·labori i es comprometi amb em-
presaris reals i agents externs per a activitats docents. Amb massa freqüència, 
els cursos que reben els estudiants sobre innovació i emprenedoria els impartei-
xen persones que no han experimentat mai l’esperit emprenedor i basen el seu 
coneixement en llibres de text. És important que les universitats integrin els em-
prenedors amb talent en programes d’ensenyament, perquè una de les millors 
maneres d’aprendre és a partir d’exemples, experiències i models. La participa-
ció activa d’una àmplia gamma de grups d’interès, com ara el sector públic, els 
negocis, el govern, els organismes professionals, les ONG especialitzades, etc. 
ha demostrat contribuir en gran mesura a l’èxit d’una universitat emprenedora.

En resum, amb la transició de les universitats docents a les universitats de re-
cerca, la recerca es va millorar, però també l’ensenyament es va actualitzar i 
millorar. Amb la transició de les universitats de recerca a les universitats d’in-
novació (emprenedores), la recerca també es millorarà estant més a prop de 
les necessitats i reptes de la societat, i l’educació també millorarà de la mateixa 
manera.

3. Local i global: com interconnectar entorns d’aprenentatge i nous espais d’in-
novació oberta?

• Com poden les universitats esdevenir un lligam que integri els ecosiste-
mes locals d’innovació?

• Com poden les universitats interconnectar millors ecosistemes d’innova-
ció locals i globals?

• Involucrar la indústria no és fàcil: com incentivar la indústria a explorar 
nous models de col·laboració?

• Involucrar les pimes és encara més difícil: com involucrar les pimes per 
connectar la recerca i la innovació d’avantguarda per a la indústria, els 
governs i la societat?

Com poden les universitats esdevenir un lligam que integri els ecosistemes 
locals d’innovació?

Hauria d’existir un bon equilibri i interacció entre iniciatives top-down i bot-
tom-up, basades en la innovació oberta i l’educació emprenedora: “suport sí, 
però no directe”. Crear rutes i comunitats, i no esdeveniments puntuals: els 
projectes no són una base sostenible per executar un ecosistema o una bona 
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manera d’establir objectius. Les universitats han d’esforçar-se per tenir una 
cartera de propostes, una visió a llarg termini i mètriques del nivell dels ecosis-
temes (ja que el retard típic pot ser de cinc anys o més). Mètriques massa deta-
llades solen conduir a decisions poc òptimes.

La transferència mútua de coneixement és la clau, especialment el coneixe-
ment tàcit de persona a persona i de comunitat a comunitat. Les habilitats so-
cials necessiten integrar-se en altres temes i treballar-se diàriament. Una idea 
seria donar accés a equipaments d’infraestructura i laboratori per a estudiants 
i noves empreses (start-ups). Això hauria de ser gratuït però amb ‘accés limitat 
per als estudiants i les start-ups en etapes inicials de la seva creació que tenen 
poc o cap finançament i amb pagaments flexibles per a start-ups més consoli-
dades i companyies estables.

Els crèdits i les qualificacions segueixen sent importants per als estudiants. Les 
pràctiques en empreses aprovades per les universitats a canvi de crèdits en 
lloc de salaris per als estudiants poden oferir una solució alternativa. Les em-
preses de vegades veuen les universitats com a proveïdors de serveis i fonts de 
tecnologia, però podríem canviar l’èmfasi i veure les universitats com vies d’ac-
cés a projectes de recerca i talent, professors i estudiants.

Com poden les universitats interconnectar millors ecosistemes d’innovació 
locals i globals?

La burocràcia i els límits són les principals dificultats per a la col·laboració inter-
nacional. Una prioritat important hauria de ser eliminar aquestes barreres tant 
com sigui possible i tan aviat com sigui possible. A més, la mobilitat de l’equip i 
les relacions personals són importants per desenvolupar ecosistemes, per la 
qual cosa hauria d’existir una manera d’estimular la mobilitat. Per descomptat, 
la mobilitat a curt termini és més fàcil que a llarg termini. A banda de crear no-
ves aliances, les universitats han de veure quines són les xarxes internacionals 
a les quals ja pertanyen que tenen o estan creant ecosistemes d’innovació con-
nectats internacionalment i que ofereixen a les start-ups properes als seus eco-
sistemes accés al talent.

Tornant a alguns dels temes anteriors, la multidisciplinarietat és un bon punt 
de partida per aprendre a treballar amb diferents tipus de persones, proporci-
onant un bon terreny per a la internacionalització. L’aprenentatge mutu i el 
compartir obertament les millors pràctiques impulsades per les universitats 
també beneficien altres actors de l’ecosistema.
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Involucrar la indústria no és fàcil: com incentivar la indústria a explorar nous 
models de col·laboració?

L’èmfasi hauria d’estar en la cocreació i la col·laboració estratègica amb em-
preses, no orientades a recerca. Això es basaria en una definició conjunta de 
l’agenda de recerca amb diversos grups d’interès. La recerca, tant bàsica com 
aplicada, (i no el desenvolupament del producte) segueix sent, amb bona raó, 
l’enfocament principal de les universitats i previsiblement ho seguirà sent en el 
futur. Per tant, els instruments de finançament no s’haurien de limitar exclusi-
vament al “desenvolupament del producte”, sinó també a fomentar la recerca 
bàsica i la cocreació, ja que la capacitat intel·lectual d’adoptar riscos és millor a 
les universitats que a moltes empreses.

Finalment, les acceleradores dels campus poden actuar com a ponts de conne-
xió dins de l’ecosistema, especialment si són parcialment finançades per grans 
corporacions. Les persones d’empreses i universitats haurien de passar temps 
juntes a l’acceleradora sense una agenda estricta i participar en la selecció 
d’equips per facilitar la transferència tàcita del coneixement. Les universitats 
podrien atraure acceleradores als campus proporcionant espais de treball.

Involucrar les pimes és encara més difícil: com involucrar les pimes per con-
nectar la recerca i la innovació d’avantguarda per a la indústria, els governs i 
la societat?

Les pimes necessiten resultats, i les universitats proporcionen accés al talent i 
la recerca, tal com s’ha comentat anteriorment. La burocràcia i els límits perce-
buts són barreres per a la col·laboració internacional, especialment per a les 
pimes, de manera que, de nou, s’hauria de tractar de manera ràpida i eficaç. 
Hauria de ser més fàcil establir una entitat legal per obtenir un nou accés a una 
universitat.

Recomanacions del grup:

El que reconeixem: una universitat emprenedora pot actuar com un eix impor-
tant per a la transferència de coneixement dins d’un ecosistema d’innovació. 
La coubicació de diferents actors del campus accelera l’aprenentatge mutu. 
Les universitats han d’unir aquests ecosistemes a nivell mundial.

El que recomanem: el finançament dels ecosistemes i les mètriques han de ser 
en funció de la cartera de projectes i a llarg termini. El finançament hauria de 
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permetre iniciatives top-down i experiments flexibles bottom-up de l’interior 
de la cartera amb l’esperit de “suport, no directe”. Els fons han de fomentar la 
cocreació i la col·laboració estratègica amb les empreses.

4. Mètriques de l’èxit: com es mesura l’impacte d’una universitat emprenedora?

• Transformar una universitat basada en la recerca tradicional en una insti-
tució emprenedora impulsada per la innovació és un repte complex. Com 
controlar el progrés i mesurar l’èxit d’una universitat en aquest procés?

• Com aportar més canvis, innovació i discontinuïtat en aquesta mesura de 
l’èxit?

• Com es pot centrar el focus en la transferència del coneixement, la inno-
vació i l’esperit emprenedor?

• Com capacitar als estudiants i als joves investigadors per impulsar el can-
vi i reflectir això en les mètriques de l’èxit?

• Si hi ha una etiqueta d’Universitat Emprenedora Europea, quins criteris 
reflectiran adequadament el progrés i l’impacte?

El grup va destacar la importància dels “Four As” per comprendre el paper de 
l’avaluació de l’impacte:

– Incidència política (Advocay).

– Responsabilitat (Accountability).

– Anàlisi.

– Assignació (de recursos, per exemple).

Realment necessitem transformar la universitat impulsada per la recerca a 
una impulsada per la innovació?

No hem de deixar de centrar-nos en una recerca excel·lent!! PERÒ, hem de 
permetre que l’ecosistema funcioni per assegurar que la recerca promou la in-
novació i l’emprenedoria. Tanmateix, encara existeix el sistema de valors antics 
en l’àmbit acadèmic on sovint es consideren les disciplines empresarials i de 
gestió com de “segona divisió”. Cal empènyer cap a un canvi de paradigma 
que asseguri que el sistema universitari sencer modifiqui la visió que es té de la 
innovació i l’esperit emprenedor considerant que són elements crítics que vin-
culen la recerca i la pràctica per afrontar els desafiaments socials.
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En aquest sentit, però, existeix el problema que la política està majoritàriament 
basada en l’evidència, i només es pot aconseguir finançament per projectes 
que tinguin una evidència demostrada en el sentit que s’aconseguiran resultats 
òptims. Tot i que és encara necessari demostrar les evidències per prendre de-
cisions polítiques, ja existeixen alguns nous instruments de finançament; com, 
per exemple, HE Innovate, ENTRECOMP o S3Platform, que són més flexibles.

Els possibles enfocaments que permetin el canvi paradigmàtic poden inclou-
re l’habilitació d’efectes de xarxa, possiblement a través d’enfocaments infor-
mals; la necessitat de canviar la cultura organitzativa i facilitar la multidiscipli-
narietat; un enfocament en el procés de valor agregat i la generació de valor 
social/impacte; mentalitat emprenedora a tots els nivells (no només per als es-
tudiants, sinó també per al personal); integrant l’experiència dels estudiants 
en el procés, i equilibrar els incentius financers i socials (reconeixement). Res-
pecte al canvi de l’estructura d’incentius tant per als professors (ara mesurat 
segons els articles publicats, possiblement nombre d’estudiants, etc.) com per 
als emprenedors.

L’anterior requeriria mesurar el rendiment dels estudiants i la qualitat de la re-
cerca també en termes d’atractiu dels fons del sector privat. Hem de repensar 
els indicadors per mesurar no només l’impacte econòmic i social de la innova-
ció, sinó també els mecanismes de governança per abastar aquest canvi. Per 
aconseguir-ho, també es requereix la necessitat de canviar el comportament i 
les percepcions, per exemple, pel que fa a l’aversió al risc, els fracassos (i el 
que aprenem dels fracassos) i les estructures d’incentius.

Així, veiem la necessitat de crear ecosistemes segurs per provar i intentar limi-
tar els riscos i els danys i perjudicis dels fracassos. El fet d’incentivar les pràcti-
ques d’estudiants en spin-offs i start-ups properes a les universitats ajudaria en 
gran mesura a millorar aquestes percepcions.

Els ecosistemes són fonamentals per fer que aquest canvi passi. Això també 
s’adhereix a la qüestió de com atreure finançament privat. Per resoldre el pro-
blema del finançament (i la necessitat de mirar a la inversió en l’impacte soci-
al), es podria considerar la participació d’un promotor d’infraestructures soci-
als que generi un retorn econòmic i societari de la inversió, de la mateixa 
manera que proposen els Srs. Juncker i Moedas amb la creació del Fons Euro-
peu d’Inversions Estratègiques (EFSI) com a iniciativa per ajudar a superar la 
bretxa d’inversió actual a la UE, i mobilitzar inversions privades en projectes 
estratègicament importants per a la UE.
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5. Perspectiva de la política pública: quines condicions marc, instruments de fi-
nançament i incentius ajudarien a abastar Open Innovation 2.0 i nous models 
d’aprenentatge col·laboratiu?

• Quines són les polítiques d’èxit que ajuden les universitats a abastar la 
innovació i l’esperit emprenedor en l’era digital?

• Quin ha de ser el paper dels governs nacionals i locals en el foment d’uni-
versitats emprenedores?

• Com podria la UE ajustar els seus marcs i polítiques de recerca/educació/
innovació per incentivar i fomentar les universitats emprenedores euro-
pees?

• Poden la innovació i l’emprenedoria convertir-se en una plataforma co-
muna per impulsar la recerca transdisciplinària i crear sinergies en els ins-
truments de finançament de la UE?

• Pot una universitat emprenedora a Europa convertir-se en un tractor 
d’estudiants i investigadors amb talent? Quins instruments polítics esti-
mularien aquest procés?

La principal tasca consisteix a complir les expectatives de la societat des de 
les universitats –a través de la 3a missió de les universitats-, que posa l’èmfasi 
en l’impacte social, juntament amb l’educació i la generació del coneixement. 
Malauradament, la majoria d’universitats són altament autònomes i no treba-
llen per a la societat, ni tan sols per a la indústria, sinó per a elles mateixes. La 
majoria dels “fulls de ruta” tenen a veure amb augmentar la capacitat per ob-
tenir ingressos, demanar més finançament i poc més. De fet, tenim algunes 
universitats que podrien estar a prop de l’ideal “emprenedora”: però són les 
que espera la societat?

Un primer pas podria ser disminuir l’autonomia de les universitats, o almenys 
iniciar un debat sobre aquest tema. Les universitats, per descomptat, tindran 
moltes idees i la història demostra (ja que l’acadèmia és una de les institucions 
més antigues, juntament amb l’església i l’exèrcit) que intentaran evitar l’ober-
tura i evitaran la interferència de la societat. Les universitats poden replegar-se 
en la idea de la cadena d’innovació, en la qual la inversió directa en recerca ha 
de proporcionar resultats de desenvolupament econòmic:

El que és menys obvi –en contra de la intuïció- és que la contribució de les universi-
tats a l’economia és tan efectiva precisament perquè no és el nostre principal ob-
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jectiu. La productivitat econòmica és un subproducte de la docència i la recerca 
que fem per altres motius. Si es convertís en un objectiu primordial: si les universi-
tats es converteixen en la branca de recerca i desenvolupament de la gran indús-
tria, llavors es perdrà la nostra contribució distintiva.
—(Borysewich, 2012, vice-chancellor of the University of Cambridge)

No obstant això, podria haver-hi diferències en la comprensió de l’esperit em-
prenedor en la UE-13 i la UE-15. L’emprenedoria és en part oposada al que so-
vint vota la societat. Pot ser que sigui difícil imaginar una universitat veritable-
ment emprenedora a Lituània. Políticament, serà difícil promoure 
l’emprenedoria com a mitjà per tenir impacte social; de fet, podria tenir l’efec-
te contrari.

Hauria d’existir un sistema d’informació per a tots els projectes finançats amb 
fonts de la Comissió Europea i de cada un dels Estats Membres. Aquest siste-
ma (cloud, agència, plataforma) ha de permetre revisar la proposta del projec-
te abans de la decisió de finançament. Estalviaria recursos per finançar investi-
gacions que encara no s’havien acabat i havien estat ja finançades anteriorment 
en altres programes i reduiria “l’engany” per obtenir diners per a una recerca 
ja feta en altres institucions o en altres països.

Necessitem canviar l’administració de les universitats, ja que en alguns països 
són institucions estatals i els empleats són funcionaris públics. L’administració 
d’una universitat ha de poder modificar els currículums, anar a la pluridiscipli-
narietat i arriscar-se en l’esperit emprenedor. El que la societat vol és evitar la 
burocràcia severa.

Hi hauria d’haver una simplificació del finançament per a la recerca en innova-
ció. Al mateix temps, hauríem de considerar la possibilitat de canviar el finan-
çament de les universitats dels fons de renda fixa per finançar “pagant per re-
sultat”. La qüestió seria com avaluar el rendiment i allunyar-se de bibliometria i 
possiblement del sistema de revisió per parells.

Finalment, les universitats haurien d’acceptar l’experiència amb start-ups i 
spin-offs com a part de la reputació/promoció de professors, etc. Les promoci-
ons haurien d’anar més enllà de la publicació. Aquest canvi també seria bo per 
a les carreres acadèmiques dels professors.
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3. Propostes per al canvi

A continuació, es presenten una sèrie de propostes per tal de millorar el camí 
cap a la transformació de les universitats emprenedores:

Premi ‘Segell d’Excel·lència a la Innovació’

Per incentivar i recompensar la transició cap a una universitat emprenedora, la 
Unió Europea podria desenvolupar un segell d’excel·lència en la innovació. 
Això reconeixerà les universitats que han reforçat la seva capacitat d’innovació 
oberta en l’era digital, per exemple:

• connectant-se amb ecosistemes digitals locals i internacionals,

• participant en noves associacions d’innovació oberta,

• recompensant la docència innovadora i la participació dels estudiants en 
activitats emprenedores, i

• incrementant la multidisciplinarietat, la interdisciplinarietat i la internaci-
onalització.

Fons ‘beques transformacionals’

Es podria oferir suport europeu per ajudar en part de la transició d’una univer-
sitat impulsada per la recerca a una universitat emprenedora en l’era digital. Es 
podria oferir finançament per permetre el canvi institucional i donar suport a 
programes innovadors dins de la institució. Si el procés de canvi és reeixit, les 
universitats podrien sol·licitar aquest Segell d’Excel·lència per a la Innovació, 
que podria permetre l’accés a nous plans de finançament.

Capacitar els líders

El procés de transformació d’una universitat com a organització i com a institu-
ció també es pot impulsar fent canvis en els mètodes actuals de finançament 
per donar suport i accelerar la transició cap a una universitat emprenedora. 
L’èxit del European Research Council s’atribueix sovint al fet que els investiga-
dors estan a càrrec de les ajudes que reben de manera individual. Això també 
podria ser una característica principal dels nous instruments de la política d’in-
novació: potenciar els innovadors de manera individual, ja sigui a nivell de pro-
jecte de recerca, d’una empresa o d’una institució com la universitat.
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Simplificar radicalment

El sistema de finançament per a la innovació a les universitats o als campus 
universitaris s’ha de simplificar, consolidar i integrar radicalment. Els instru-
ments flexibles, centrats en el client i senzills, haurien de canviar la lògica del 
finançament públic a Europa. Per exemple, el pont entre l’acadèmia, els mer-
cats i la societat requereix l’experimentació, però els règims de finançament 
actuals es veuen mancats de la flexibilitat per recolzar aquesta experimenta-
ció, particularment a nivell de proof of concept. Es podria desenvolupar un nou 
finançament amb el concepte Fast Money proof of concept amb una càrrega 
administrativa mínima per tal que els innovadors universitaris busquin camins 
cap a l’èxit comercial i l’impacte social dels resultats més aplicables de la seva 
recerca. Per fomentar la difusió, el Programa Marc hauria de fomentar la inno-
vació oberta oferint innovació oberta com a opció predeterminada per als par-
ticipants de l’FP9.

Interconnexió dels espais europeus d’innovació oberta

En els darrers anys han sorgit molts centres tecnològics i espais col·laboratius 
(per exemple, espais de fabricació, moviments makers, FabLabs, comunitats 
start-ups, etc.). Alguns d’aquests estan connectats a universitats, mentre que 
altres encara no estan connectats amb aquesta part de l’ecosistema. Una Xar-
xa Europea d’Espais d’Innovació Col·laborativa fomentaria l’intercanvi de no-
ves empreses (start-ups) i emprenedors i augmentaria el coneixement dels di-
ferents mercats de la UE. Aquesta xarxa ajudaria a provar nous models de 
negoci i accedir a les pimes corporatives internacionals i a les noves tecnologi-
es (per exemple, les Key Enabling Technologies, KETS). Podria aprofitar les xar-
xes existents com, per exemple, els co-location centers dels KIC de l’EIT (cen-
tres de coubicació de les Comunitats de Coneixement i Innovació de l’Institut 
Europeu de Tecnologia). Aquesta xarxa també facilitaria l’aprofundiment de 
les connexions entre universitats emprenedores i espais col·laboratius tant a 
nivell local com europeu.

4. Conclusions

Un nou camí per a les universitats catalanes

Les tendències globals en política, economia, societat i transformació de mo-
dels educatius a nivell universitari dels darrers anys han canviat radicalment la 
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condició de les universitats en general i han posat noves pressions competiti-
ves a les universitats europees. Això inclou també les universitats públiques 
catalanes, que tenen un paper fonamental en el desenvolupament de Catalu-
nya i en la perspectiva més àmplia d’Espanya i de la Unió Europea.

Hem d’estar orgullosos que, en els últims anys, Catalunya s’ha convertit en un 
ecosistema d’innovació molt especial. Malgrat els obstacles econòmics, els 
moviments socials i els canvis polítics -o potser precisament per això-, Catalu-
nya, i concretament l’àrea metropolitana de Barcelona, s’ha convertit en una 
estrella creixent del mapa global de la innovació. “No es pot desaprofitar una 
bona crisi”.

De fet, al 2016, el European Digital City Index [5] va situar Barcelona com la 9a 
ciutat més innovadora d’Europa. Oferint una atractiva combinació d’elements 
crítics per a un ecosistema d’innovació per atreure talent global, capital risc, 
tecnologies d’avantguarda i start-ups digitals i amb una captació de més del 
40% de la inversió de Venture Capital a Espanya el 2016. Barcelona ofereix unes 
condicions excel·lents per iniciar noves empreses i, encara més, per ampli-
ar-les. La seva tradició industrial i la seva ubicació geogràfica al Mediterrani han 
construït la marca global de la ciutat. Fins hi tot, un article publicat a la prestigi-
osa revista digital per a empreses emergents inc.com [6], es planteja si Barce-
lona pot desafiar el Silicon Valley com a eix central de l’economia digital.

Quines han de ser en aquest context les polítiques governamentals cap a les 
universitats públiques de Catalunya? Què és i quin hauria de ser el seu paper en 
aquest ecosistema d’innovació? Quin tipus de polítiques públiques poden faci-
litar la seva evolució i el seu impacte?

Després de gairebé una dècada de polítiques d’austeritat, els pressupostos 
congelats i la disminució del finançament per a la recerca i la innovació, les uni-
versitats es troben en un encreuament de camins: ja que, es reinventen i es 
converteixen en institucions acadèmiques del segle XXI, o es queden margina-
des i obstaculitzant les dinàmiques de l’ecosistema d’innovació català. Sens 
dubte, hi ha consciència i voluntat política entre els dirigents de la universitat, 
així com l’impuls dels estudiants, per transformar aquestes institucions acadè-
miques. Però, es pot fer en la mesura i la velocitat requerida sense el suport del 
govern català? La resposta és que probablement no.

El govern català és el proveïdor clau de finançament per la recerca, l’educació i 
la innovació per a les universitats públiques catalanes. Les seves polítiques ac-
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tuals, tot i estar ben justificades durant els últims anys difícils de la crisi econò-
mica, han de canviar ara. Hi ha d’haver un enfocament molt més estratègic a 
les universitats com un vincle crític en el Triangle del coneixement: un model 
promogut per la Comissió Europea com un nou model de creixement i creació 
d’ocupació més enllà de la crisi. El nucli d’aquest model són les associacions 
d’innovació oberta on els instituts de recerca, les universitats, la indústria, les 
pimes, el govern i la societat col·laboren, en general, per innovar i aprendre els 
uns dels altres [7].

Un enfocament estratègic de les polítiques públiques s’ha de recolzar en un 
major pressupost que reconegui el paper dels actors que ajuden a impulsar la 
competitivitat local, limitar la fuga de talents i un imant per a emprenedors 
amb talent, inversors i companyies innovadores estrangeres.

Si bé l’augment del pressupost és imprescindible, el govern també hauria de 
considerar com aprofitar les polítiques obertes impulsades per Carlos Moedas, 
comissari europeu de Recerca, Innovació i Ciència publicades al llibre El futur 
d’Europa: Open Science, Open Innovation, Open to the World (DG RTD, 2017) [1].

Un element nou d’aquestes polítiques serà el reconeixement d’algunes univer-
sitats com a “Universitats Emprenedores”, és a dir, aquelles per a les quals la 
3a missió va més enllà de la producció i divulgació del coneixement. Això està 
directament lligat a les polítiques de creixement i ocupació d’acord amb el Lli-
bre Blanc de Jean-Claude Juncker, president de la Comissió Europea [2].

Segons afirma Manuel Castells al pròleg del llibre Innovation and entrepre-
neurship [7], titulat: “Understanding Innovation in the Real Economy. At Last!”, 
a l’era de l’economia global en xarxa, una universitat emprenedora pot esde-
venir una de les principals infraestructures per al desenvolupament regional. 
Aquesta infraestructura requereix reforçar unitats operatives com ara Oficines 
de Transferència de Tecnologia, cursos d’educació emprenedora i diferents 
models d’incubació i acceleració d’empreses, programes de tutoria i coaching 
per als emprenedors i, fins i tot, fons de capital de risc universitari per finançar 
spin-offs universitàries i iniciatives d’empreses socials. Tots aquests elements 
existeixen fins a cert punt en les universitats públiques de Catalunya, però 
s’han d’integrar, consolidar i ampliar.

És indispensable una associació estratègica i de complicitat entre les universi-
tats públiques i el govern català per a què es produeixi un canvi tan ambiciós i 
necessari com aquest. S’hauria d’escoltar molt seriosament l’opinió dels estu-
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diants sobre com fer aquesta transformació, ja que afecta al seu futur personal 
i les oportunitats professionals que tindran en uns temps tan impredictibles i 
canviants com els actuals. La indústria, que serà la principal beneficiària 
d’aquest canvi, hauria de pressionar al govern, ja que la manca de talent està 
actualment reconeguda pels CEOS de les principals empreses multinacionals, 
com un factor clau que impedeix el creixement de les empreses.

La llacuna creixent entre les necessitats de la indústria i la capacitat de les uni-
versitats per atendre estudiants graduats ben preparats requereix més finan-
çament per a una educació de qualitat, programes d’aprenentatge per fer, as-
sessorament i una oferta més personalitzada. En el context de la creixent 
competència entre les millors universitats del món, podem permetre’ns perdre 
els nostres estudiants més talentosos i joves investigadors que trien oportuni-
tats professionals a Alemanya, el Regne Unit i els EUA? La resposta és ben sen-
zilla. No podem.

Mentre subministrar talent per a la indústria és important per a l’economia, 
hem de reconèixer que les expectatives cap a les universitats s’han tornat més 
elevades i la seva responsabilitat més gran en l’era de la postveritat i els mit-
jans falsos. S’han de revisar les polítiques governamentals vinculades a l’educa-
ció, la recerca, la innovació, la indústria, l’adquisició precomercial i les dades 
obertes i les universitats han de tenir un paper fonamental en aquest debat. Si 
bé hi ha una sèrie de bones polítiques implementades pel govern, demanem 
un enfocament molt més estratègic i que s’inclogui a les universitats en el de-
bat principal.

Una bona iniciativa seria la creació d’un Consell d’Innovació i Emprenedoria a 
nivell regional, que reunís a membres clau del govern, l’empresa i l’acadèmia 
per aprofundir en la comprensió de les necessitats socials i econòmiques del 
nostre país, i que proposés solucions polítiques integrades i assessorés al go-
vern per a consolidar la capacitat d’innovació de Catalunya. Finlàndia és un bon 
exemple de com podria operar un Consell d’aquest estil.

Finalment, caldria una política alineada amb la innovació oberta per construir 
nous tipus d’associacions amb la indústria i un entorn dinàmic per a les pimes. 
Per a això, les universitats han d’estar capacitades per experimentar, innovar, 
fracassar i aprendre. Han de convertir-se en innovadores i agents de canvi i 
això no passarà sense la confiança i el finançament bassal necessaris per part 
del govern.
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Si volem donar un pas endavant en aquests desafiaments multidimensionals 
que plantegen les tendències emergents a l’empresa i a la societat, les univer-
sitats han de percebre’s com un vincle clau en l’ecosistema de la innovació i 
se’ls hi ha de permetre contribuir de manera més significativa en el disseny i la 
implementació de les noves polítiques.

Agraïments

Volem agrair a tots els participants de la jornada la col·laboració desinteressa-
da de compartir amb nosaltres la seva experiència i enriquir la discussió amb 
les seves diverses opinions. Apreciem especialment les contribucions dels po-
nents principals i dels moderadors i relators de les discussions col·lectives per 
ajudar-nos a crear un espai obert per planificar estratègies sobre polítiques 
d’innovació per al futur: Kalle Airo, Maciej Adamkiewicz, Beñat Bilbao-Osorio, 
Ramon Bragós, Luis Caldas de Oliveira, Clara Eugenia Garcia, Lluís Jofre, Josep 
M. Martorell, Giancluca Misuraca, Fernando Orejas, Andrea Renda, Dainius Pa-
valkis, Teresa Riera, Christopher Tucci i Fracesc Subirada. Agraïm també al 
Marc Sans Guanyabens de Barcelona Activa, i al Miquel Marti de Pier01 la seva 
col·laboració i predisposició en l’organització de les visites.

Finalment, volem agrair molt profundament la col·laboració del Rector Enric 
Fossas en les reflexions prèvies a l’organització de la jornada, el seu suport en 
la realització de la mateixa i les seves aportacions respecte al que hauria de ser 
una universitat emprenedora i de futur.
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Abstract

Un dels objectius de la Fundació ACE és l’abordatge integral de la recerca en demèn-
cies, en general, i sobre la Malaltia d’Alzheimer (MA) en particular. Per això, fem re-
cerca en aspectes tan diversos com la biologia molecular i cel·lular, el diagnòstic, la 
teràpia i tot allò relacionat amb els aspectes eticolegals i d’implicació social. La recer-
ca té com a objectiu principal millorar la salut i la qualitat de vida de les persones, i 
per això desenvolupem una activitat polièdrica amb 4 línies de treball: bàsica, aplica-
da, clínica i social. Els fons provenen de diverses fonts: competitius, propis i pro-
vinents de tercers.

Sobre la recerca en la MA

Malgrat les dades de prevalença, comorbiditats i mortalitat de la MA, resulta 
significatiu destacar que segons apuntava Alzheimer’s Disease International en 
el seu Informe Mundial sobre l’Alzheimer corresponent a l’any 2010, els majors 
esforços d’inversió en recerca no es correlacionen directament amb la grave-
tat de les malalties discapacitants: establia, en aquest sentit, una comparativa 
indicant que s’inverteix 30 vegades més en recerca sobre el càncer i 15 vegades 
més en recerca sobre malalties cardiovasculars que no sobre la MA. En aquest 
context sembla que no es tenen clares les prioritats, i que no es destinen prou 
recursos a lluitar contra l’anomenada “epidèmia del segle XXI”. Sobre tot, si 
hom considera que l’Alzheimer és una de les principals causes de discapacitat i 
dependència i suposa greus i progressives limitacions per a l’autonomia de la 
persona en les activitats bàsiques i instrumentals de la vida diària.

Hi ha una manca d’inversions que pot explicar-se, però no justificar-se, per 
l’existència de diversos factors concomitants: dèficit de dilucidació de dades 
prèvies; existència de diverses hipòtesis sobre l’origen de la malaltia, que estan 
en fase de verificació; la manca de resultats en la recerca de tractaments far-
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competència i l’excel·lència
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macològics eficaços; la migrada pressió que poden exercir els malalts d’Alzhei-
mer o els seus familiars, absorbits per una realitat molt demandant d’atenció 
permanent; la migradesa dels pressupostos públics dedicats a la recerca, en 
general, i la manca d’estímuls (fiscals i d’altre ordre) al sector privat i als parti-
culars per tal que inverteixin en recerca, fa que existeixi una migradesa del glo-
bal de recursos destinats a la recerca en aquesta patologia.

Existint causes exògenes i endògenes que condicionen l’esdevenir de la malal-
tia, sembla que el més indicat és fer un abordatge integral també en el camp 
de la recerca. Per això, a Fundació ACE, es planteja la recerca amb una visió 
holística que té en compte diverses línies de treball: bàsica, aplicada, clínica i 
social; que té en compte la necessitat de comptar amb una visió ampla i poliè-
drica i, per tant, la necessitat d’establir convenis per a dur endavant projectes 
comuns amb universitats, associacions, altres institucions de recerca, centres 
sanitaris i companyies farmacèutiques i biotecnològiques.

I també conscients que, a més de la cooperació i la recerca de l’excel·lència, cal 
ser actius en la captació de fons, que aquesta captació s’ha de fer de manera 
competitiva i que els fons és millor que siguin captats comptant amb fonts di-
verses: projectes competitius a nivell de les institucions de la Unió Europea, 
projectes competitius en el sistema d’atracció d’assajos clínics de la indústria 
farmacèutica, projectes dotats amb fons propis o projectes que són possibles 
gràcies a les aportacions de tercers (entitats financeres, altres fundacions, lle-
gats, donacions de particulars, donacions d’empreses, col·laboracions amb ter-
cers per tal d’organitzar esdeveniments, etc.).

Una recerca polièdrica, una recerca d’excel·lència

Com ja ha quedat establert, aquesta recerca polièdrica es basa en 4 línies de 
treball (bàsica, aplicada, clínica i social), que són autònomes però que estan in-
terconnectades sota un principi de transversalitat.

De forma transversal, hi ha una sèrie de funcions que donen servei a la Unitat 
de Recerca i a la Fundació, en general, si s’escau. Aquestes àrees transversals 
són:

001-328 ponenciasEIX8.indd   312 17/07/2018   10:39:14



313

Antoni Gelonch, Lluís Tárraga, Mercè Boada, PhD, Agustín Ruiz, PhD, Isabel Rodríguez

La política de recursos humans facilita les passarel·les entre les activitats assis-
tencials i de recerca, tot establint un contínuum formatiu. A més, també es fa-
cilita que el personal que no disposa del títol de doctorat, en pugui fer la for-
mació i l’elaboració de la corresponent tesi, amb la finalitat de fer una recerca 
d’excel·lència.

Recerca bàsica

La recerca bàsica està molt orientada cap a l’àrea de genètica i, en aquest sen-
tit, és important destacar la col·lecció de mostres biològiques, iniciada el 1996 
sense una perspectiva immediata d’anàlisi però amb visió prospectiva. Aques-
ta col·lecció permet fer confirmacions diagnòstiques, intuir teràpies individua-
litzades, fer estudis de genètica i participar en consorcis o grups de genètica a 
nivell estatal, europeu i global, entre altres. Es tracta de la col·lecció de mos-
tres genètiques relacionades amb la MA disponibles en un sol centre més im-
portant d’Europa, i això permet liderar i/o participar en el descobriment de 
nous gens, formular noves hipòtesis sobre la causa etiològica de la malaltia i 
participar de forma activa en la recerca genètica que es fa a nivell global. 
Aquesta col·lecció està disponible per a ser compartida amb altres entitats o 
grups de recerca, si hi ha objectius comuns en la recerca i la metodologia ade-
quada. Vegem-ne en aquest gràfic l’evolució de la col·lecció:
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Les recerques en genètica poden ser translacionals, en el sentit que completar 
el mapa dels gens que tenen relació amb la manifestació de la MA ajuda a dilu-
cidar possibles teràpies terapèutiques, susceptibles de ser tractades. De tota 
manera, cal saber que només un percentatge baix de persones amb MA ho són 
per causes genètiques.

De fet, a la Fundació ACE s’han descobert, i publicat, alguns gens relacionats 
amb la MA, i, per exemple, a l’Estudi ATP s’utilitza un dels gens descoberts com 
a reprofiling.

També poden tenir un interès els estudis d’epigenètica que permeten estudiar 
en períodes llargs de temps cohorts de malalts i familiars i veure’n l’evolució.

Un dels projectes més importants en el camp de la recerca genètica és el pro-
jecte GR@ACE. Es tracta d’un estudi de genètica humana que promou la deco-
dificació de l’ADN de 12.000 ciutadans de l’Estat espanyol, dels quals la meitat 
són persones amb MA. L’objectiu és el descobriment de nous gens que provo-
quin la MA i emprar aquesta informació per a proposar nous tractaments que 
combatin les demències neurodegeneratives. És l’estudi genètic amb un major 
nombre de pacients amb MA realitzat a Europa fins a data d’avui.
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Obrint noves pistes de recerca podem distingir el projecte ADAPTED. L’objec-
tiu d’aquest projecte és establir els mecanismes biològics pels quals la presèn-
cia de l’al·lel Ɛ4 del gen APOE augmenta el risc de desenvolupar la MA de co-
mençament tardà. Per això, aquest projecte estudiarà sistemàticament les 
isoformes Ɛ2, Ɛ3 i Ɛ4 en sistemes cel·lulars humans rellevants, tant neurològics 
com perifèrics, i en conreus cel·lulars organotípics 3D, utilitzant eines òmiques 
que permetran identificar canvis que puguin connectar-se amb hipòtesis exis-
tents.

Recerca aplicada

Pel que respecta a l’àrea de recerca aplicada, Fundació ACE és un centre reco-
negut a nivell mundial per la seva excel·lent ràtio de reclutament en els diver-
sos assajos clínics en què la Fundació participa. Aquest elevat èxit en el recluta-
ment (dels millors a nivell mundial) es basa en la qualitat dels diagnòstics, en la 
possibilitat d’un oferiment directe que es pot fer al pacient per tal que partici-
pin en un assaig clínic, a la involucració i generositat dels pacients que hi accep-
ten participar i a l’expertesa demostrada pels nostres professionals al llarg dels 
anys.

Observem, d’entrada, l’evolució dels assajos clínics en els quals la Fundació 
ACE ha participat o participa des de l’any 1996 fins al 2016:
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Aquest èxit de reclutament i participació (més de 1.000 pacients involucrats en 
els més de 100 assajos participats) també es deu a l’existència d’una base de 
dades, quantitativament significativa i qualitativament ben estandarditzada, 
que permet fer screening previ de candidats. El personal implicat i el volum de 
la base de dades s’expliciten en el següent gràfic:

Per principi, tots els assajos clínics són translacionals, perquè el seu objectiu és 
passar de la fase experimental de recerca a l’aplicació clínica. Per tant, tenir un 
bagatge tan significatiu en recerca aplicada ens situa en el món de la recerca 
transnacional de forma destacada.

Aquests assajos poden tenir a veure amb la recerca aplicada sobre medica-
ments, però també respecte de nutrients (com ara, el que es realitza a Funda-
ció ACE per a Bioibèrica).

També es treballa en recerca sobre vacunes que poden incidir en el tractament 
de la MA. En aquest sentit, es treballa en l’elaboració del protocol i en l’estudi 
d’una vacuna amb la companyia Araclon.

Recerca clínica

En recerca clínica, tenim diversos projectes. Aquí analitzarem els projectes FA-
CEHBI, NORFACE i MOPEAD.
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Aquesta recerca clínica és possible gràcies a la gran base de dades disponible i 
al fet que, pràcticament, 25.000 persones n’hagin estat diagnosticades a Fun-
dació ACE des de l’any 1995.

Aquí també cal subratllar l’enorme generositat dels pacients, i dels seus famili-
ars i/o cuidadors, que, fins i tot, en situacions de no patir la MA col·laboren en 
aquests projectes.

El projecte FACEHBI (fundació ACE Human Brain Initiative). L’objectiu d’aquest 
estudi és identificar, mitjançant diferents tècniques diagnòstiques, els fenò-
mens fisiopatològics que apareixen en les persones anys abans que comencin 
a presentar els símptomes de la MA (en la fase preclínica de la malaltia). L’ob-
jectiu final és identificar les eines més útils que permetin fer un diagnòstic pre-
coç per tal de poder implementar teràpies abans que el dany cerebral sigui 
massiu i irreversible.

També en l’àrea de recerca clínica podem destacar el projecte NORFACE. 
Aquest projecte tracta de caracteritzar la utilitat de la Tomografia de Coherèn-
cia Òptica (OCT) com a biomarcador en els diferents estadis evolutius de la 
MA. Es pretén establir si l’aprimament de certes capes de la retina adopta al-
guns patrons específics en l’envelliment normal patològic i si pot predir el grau 
de deteriorament cognitiu.

Així mateix, convé destacar el programa MOPEAD (Models of Patient’s Enga-
gement for Alzheimer’s Disease). En aquest cas, l’objectiu del projecte consis-
teix en definir les millors estratègies per a identificar persones que presenten 
un estadi precoç de la MA, i que encara no han estat diagnosticades en els cir-
cuits habituals del sistema de salut de cinc països europeus (inclòs el català). 
Per això s’han dissenyat 4 mètodes diferents que seran provats de forma si-
multània en aquests 5 països. Cadascuna d’aquestes estratègies es diferencia 
perquè s’adreça a sectors diferents de la població general i en el fet que em-
pren eines per a avaluar el risc de les persones. Amb les dades generades es 
realitzarà una anàlisi d’economia de la salut per tal d’estimar quina d’aquestes 
estratègies és més eficaç i cost-efectiva per a aconseguir la identificació de per-
sones amb MA precoç que resten en la comunitat sense diagnòstic.

Els resultats d’aquests projectes poden donar pistes per tal de millorar la de-
tecció precoç de la MA o el seu diagnòstic en fases inicials, utilitzant, quan s’es-
cau, tecnologies no invasives, econòmiques i cost-efectives.
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Recerca social

Establert el principi que la recerca és polièdrica, la recerca social és la quarta 
branca d’aquest projecte que abasta tota la Fundació.

Des de fa anys es fa un seguiment de 5.792 famílies, un dels membres de la 
qual presenta la MA. Fruit d’aquest seguiment és l’estudi “Social Representati-
on of Dementia: An Analysis of 5,792 Consecutive Cases Evaluated in a Memory 
Clinic”1. L’objectiu d’aquest estudi és entendre les representacions socials de la 
demència que fan aquestes persones, en associació amb les seves pràctiques i 
els efectes que això comporta.

Aquest estudi permet conèixer en profunditat com la població afectada, i els 
seus familiars, reben el diagnòstic, quina construcció intel·lectual en fan i com 
afronten la nova situació, tenint en compte les noves necessitats del pacient i 
les adaptacions familiars que s’escauen.

També convé destacar en aquesta àrea, i en continuïtat, el projecte PreDADQol. 
Aquest projecte pretén elaborar un marc normatiu (ètic i legal) que millori l’as-
sessorament i la comunicació del diagnòstic predictiu mitjançant biomarcadors 
en pacients amb deteriorament cognitiu lleu (DCL), una condició mèdica que 
comporta un major risc de desenvolupar la MA. També ens interessa conèixer la 
perspectiva dels familiars i/o cuidadors dels pacients amb DCL. Mitjançant aquest 
estudi, ens podem apropar d’una forma més personalitzada a com viuen el pro-
cés diagnòstic tant el pacient com els seus acompanyants i desenvolupar estra-
tègies que permetin atendre millor les necessitats biopsicosocials en el futur.

L’interès translacional d’aquest estudi és evident, perquè pot ajudar a millorar 
percepcions, disminuir pors i ajudar a afrontar els nous reptes.

Un darrer estudi que voldríem destacar en aquesta àrea té a veure amb la ro-
bòtica social, un àrea de creixent interès. En aquest sentit, destacarem el pro-
jecte RAMCIP (Robotic Assistant for MCI Patients at home).

L’objectiu d’aquest projecte és desenvolupar un robot que pugui proporcionar 
assistència i ajuda a domicili als pacients amb MA en un estadi de demència lleu 

1. CAÑABATE, P., MARTÍNEZ, G. et al. “Social Representation of Dementia : An Analysis of 5,792 
Consecutive Cases Evaluated in a Memory Clinic”. Journal of Alzheimer.
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o amb un deteriorament cognitiu lleu, per tal de permetre’ls mantenir la seva 
autonomia i qualitat de vida.

Tots aquests projectes són, altre cop, translacionals perquè van adreçats a un 
millor coneixement de la MA, -tot assumint riscos, dificultats i progressos-, als 
pacients, familiars i/o cuidadors.

També cal destacar en aquesta àrea que Fundació ACE, i els seus membres, 
han estat pioners en l’estudi de la capacitat de prendre decisions durant l’evo-
lució d’una demència. Fruit d’aquesta reflexió són les trobades i les versions de 
l’anomenat Document Sitges (2005 i 2009), que es titula, precisament, reflexi-
ons, drets i propostes d’avaluació:

També personal de Fundació ACE ha participat en l’elaboració d’estudis, pro-
postes i guies per a facilitar el coneixement sobre com millorar les condicions 
diagnòstiques, terapèutiques i de condició de vida dels malalts d’Alzheimer:

001-328 ponenciasEIX8.indd   319 17/07/2018   10:39:14



320

Un model de recerca basat en la cooperació, la competència i l’excel·lència

Un model basat en la cooperació

És ben conegut que la recerca precisa d’un camp de conreu adobat, d’equips 
multidisciplinaris potents, d’inversions suficients i de la cooperació. Tots 
aquests ítems han estat assumits per Fundació ACE des del començament, i pel 
que fa a la cooperació és un fet des del moment (1996) que es va decidir fer 
una aposta ferma per la recerca, en els vessants polièdrics que hem esmentat.

Teixir aliances, formar part de consorcis, estar oberts al coneixement i a la seva 
disseminació, estar atents a noves pistes i estar presents arreu formen part 
dels trets d’identitat de la Fundació ACE en el camp de la recerca.

En el quadre següent hi ha una síntesi dels convenis i partenariats que Funda-
ció ACE té establerts per al foment de la recerca. Òbviament, hi ha molts més 
fils per seguir (com, per exemple, en el cas de les companyies farmacèutiques 
o biotecnològiques), però ens ha semblat que és prou explícit i que transmet la 
idea de globalitat:
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Ho detallarem ara una mica més en relació amb els projectes que s’acaben de 
descriure.

Per exemple, per al projecte ADAPTED, tenim que els partners serien:
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Per al projecte MOPEAD, destacaríem:

Mentre que per al Projecte RAMCIP el quadre de partners seria:
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És a dir, només amb aquests 3 exemples de projectes, hi podem trobar Univer-
sitat de Leiden, l’Erasmus Medical Centre de Totterdam, l’Institut Karolinska 
d’Estocolm, la Universitat de Colònia, Alzheimer Europe i la Universitat Tecno-
lògica de Múnich, i companyies com ara Eli Lilly o AstraZeneca, però també po-
dríem citar, i de manera molt preferent, Grífols (el nostre soci preferent), o 
Araclon, o Biogen, o...

I una bona manera d’aconseguir que la recerca arribi al capsal del llit del malalt 
és publicant i divulgant els avenços científics. En aquest sentit, resulta interes-
sant donar un cop d’ull al nombre d’articles publicats en revistes científiques 
de prestigi per part de personal de la Fundació (mesura quantitativa) com valo-
rar el factor impacte d’aquestes publicacions (mesura qualitativa). Els resultats 
són aquests:

Si la dita diu que més val sol que mal acompanyat, només som partidaris d’es-
tar ben acompanyats i tan poc sols com es pugui.
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Una recerca competitiva

La captació de fons és un veritable trencaclosques per a l’activitat científica. A 
la Fundació ACE s’ha decidit que els fons destinats a la recerca provinguin de 
diverses fonts, per tal d’estimular la presentació de projectes que puguin ser 
competitius i per no dependre d’una sola font, sinó acudir a fonts diverses.

Una primera font de fons són els projectes competitius, en el sentit que com-
peteixen amb altres projectes en convocatòries obertes de captació de fons en 
diversos entorns.

Tant en recerca bàsica como en recerca clínica s’han captat fons provinents de 
la Innovative Medicines Initiative, una gran iniciativa a nivell europeu, cofinan-
çada a parts iguals per la Comissió Europea i per l’EFPIA (European Federation 
of Pharmaceutical Industries’ Association), la patronal de les companyies far-
macèutiques a nivell europeu.

En concret, Fundació lidera els projectes ADAPTED (recerca bàsica) i MOPEAD 
(recerca clínica) que han obtingut fons d’aquesta convocatòria europea (amb-
dós projectes han estat descrits amb anterioritat).

També s’obtenen fons competitius procedents de la indústria farmacèutica i 
biotecnològica pel que fa a la possibilitat de realitzar assajos clínics. La Funda-
ció ha treballat i treballa, en aquest sentit, amb Grífols, Eli Lilly, MSD, Novartis, 
Biogen, Araclon, Bioibèrica, Lundbeck, Sanofi, etc.

De forma competitiva, la Fundació també és capaç de captar fons estatals des-
tinats a la recerca o a la formació d’investigadors i a la creació de xarxes de 
disseminació de dades, etc.

Altrament, també juguen un paper significatiu els fons propis que destina la 
pròpia Fundació a activitats i projectes de recerca. En aquesta línia, podríem 
destacar que la Fundació destina recursos propis als projectes GR@ACE, FACE-
HBI i NORFACE, algunes vegades també acompanyats de beques, obtingudes 
en convocatòries competitives.

Per últim, les activitats de recerca de la Fundació també es nodreixen de fons 
provinents de tercers. Per exemple, la Fundació Bancària la Caixa aporta fons 
al projecte GR@ACE:
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I també es reben recursos privats (en aquest cas de companyies farmacèuti-
ques) en el cas del projecte FACEHBI (en aquest cas, en concret de Grífols, Ara-
clon i Piramal) o de la Clínica Corachán:
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També, en aquest sentit, cal destacar la col·laboració de la Fundació Castell de 
Peralada, que ha organitzat ja dues edicions de La Nit de l’Alzheimer, en el 
marc del Festival Castell de Peralada, amb la finalitat de recaptar fons per a la 
recerca en Alzheimer:

També hi ha donacions privades que es destinen a activitats lligades amb la re-
cerca.

Conclusions

A la Fundació ACE considerem la recerca com a part fonamental del disseny de 
la Fundació. Íntimament lligada amb les activitats assistencials (tant de di-
agnòstic precoç, diagnòstic com tractament i seguiment), forma part d’un con-
tínuum discursiu que forma part del model de Fundació que s’ha anat bastint 
en el temps.

Conscients que la recerca és un pilar bàsic del model, s’ha definit que els atri-
buts que ha de tenir són: excel·lència, cooperació i competitivitat.
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Excel·lència en els objectius, el personal, les instal·lacions i la manera de treba-
llar. Només des del rigor professional en la fixació d’objectius i des del rigor 
d’emprar les millors eines disponibles, serem capaços d’avançar cap a la conse-
cució de la nostra visió: fer que l’Alzheimer sigui història.

Cooperació perquè cal defugir les torres d’ivori dels científics que creuen po-
der viure aïllats de l’entorn real, el de la MA en aquest cas. El contínuum clíni-
ca-recerca i viceversa assegura l’òptica de la translacionalitat i fa que es vagin 
adequant demandes i possibilitats de manera coherent.

Aquesta cooperació interna s’ha de traslladar també portes enfora de la Fun-
dació. En aquest sentit, formar part de consorcis, grups i entitats a nivell inter-
nacional i global i aprofitar totes les oportunitats d’establir sinergies amb al-
tres grups és la millor manera d’avançar conjuntament i d’aportar la nostra 
expertesa i treball, i de difondre’l, a tots els nivells, on la nostra aportació pot 
ser útil i mútuament enriquidora.

La millor manera de comprovar que es fa bona feina i que s’està alineat amb el 
que la comunitat científica global té marcats com a objectius globals és ser pre-
sents, i guanyar, quan s’escaigui i sigui possible, en processos de captació de 
recursos competitius. En aquest sentit, el poder liderar actualment dos projec-
tes europeus competitius dona solidesa i presència al nostre camí.

També cal ser capaços d’obtenir recursos de tercers de cara a fomentar les ac-
tivitats de recerca. En aquesta línia, els acords d’esponsorització signats amb la 
Fundació Bancària la Caixa, amb la Fundació Castell de Peralada i les aportaci-
ons de persones i entitats són un estímul, del qual volem fer-nos-en dignes. I 
que ha de servir també de palanca per tal d’obtenir-ne d’altres.

En darrer terme, i en aquest cas també es compleix la màxima que last is not 
least, cal agrair molt especialment la generositat de totes les persones que par-
ticipen en projectes de recerca. Sense la seva generositat, tots els coneixe-
ments serien inaplicables. Conscients que tots junts hem de fer avançar la re-
cerca.
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