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1.  Presentació  

 

L’aprovació per part del Govern de la Generalitat de l’estratègia de recerca i innovació 
per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT), emmarcada en l’estratègia 
Catalunya 2020 que respon al corresponent programa marc de la UE, és un bon motiu 
per a dur a terme un modest treball de síntesi sobre la situació de les activitats de 
recerca i desenvolupament a Barcelona i entorn metropolità. També dóna peu a un 
merescut recordatori dels antecedents més propers en aquest camp. Ens referim al 
Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació d’octubre de 2008 i especialment al Pla 
de Recerca i Innovació de Catalunya 2010-2013. Un pla ambiciós que ha vist com una 
bona part dels seus objectius s’han quedat a mig camí com a conseqüència de la 
intensitat i la durada de la crisi. D’altra banda, ha estat una experiència valuosa a l’hora 
d’elaborar l’actual estratègia de recerca i innovació.  

Que tots els focus s’orientin als brillants i necessaris objectius que es volen aconseguir a 
final de decenni gràcies a l’aplicació d’aquesta estratègia basada en l’especialització 
intel·ligent no ens eximeix de plasmar en uns pocs trets l’evolució i la situació actual 
d’aquestes activitats. I és que, malgrat que la recerca i la innovació són, per definició, 
puntals bàsics del desenvolupament econòmic i social a mitjà i llarg termini, poques 
vegades han estat prioritzades. Un error estratègic que es posa especialment de relleu a 
mesura que l’economia es globalitza i s’ha de competir amb economies que, amb més o 
menys tradició industrial, es mostren més innovadores. 

Al llarg de l’informe, a banda d’identificar els diferents tipus d’entitats que protagonitzen 
les activitats d’R+D a Catalunya, repassarem algunes grans magnituds –despesa 
interna, personal investigador i patents entre altres- que ens han de servir per fer-nos 
una idea del pes relatiu d’aquestes activitats sobre el total de l’activitat econòmica i en 
relació a l’àmbit europeu. Es pot avançar que l’esforç fet durant la major part de la 
dècada passada s’ha diluït durant la llarga crisi de la que tot just sembla que en 
comencem a sortir. Seria injust afirmar –amb l’únic suport d’unes poques dades- que ha 
estat un esforç sense recompensa, inútil. De cap manera.  

L’anàlisi més acceptada apunta a una excessiva dispersió dels recursos financers 
abocats a les activitats investigadores, recursos que malgrat les aparences sempre són 
escassos, i al minifundisme dels agents involucrats. Per no parlar de l’absència d’unes 
línies estratègiques clares i mantingudes en el temps. 
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2.  Conceptes i delimitació del sector  

 

Segons la metodologia de l’Estadística sobre Actividades de I+D que elabora l’INE, les 
activitats de Recerca (científica) i Desenvolupament (tecnològic) inclouen el conjunt de 
treballs creatius que es duen a terme de manera sistemàtica per augmentar el volum de 
coneixements i també la seva utilització per concebre noves aplicacions i productes. 

Les activitats d’R+D són puntals bàsics del procés innovador però no expliquen, ni de 
bon tros, tota l’activitat innovadora que diàriament desplega el teixit productiu i humà 
d’un país. 

A banda de l’activitat en R+D pròpia (interna) que és l’objecte central d’estudi d’aquest 
informe, la innovació de productes i processos d’un determinat país es nodreix per altres 
vies com ara: 

- Adquisició d’R+D a altres països (externa).  

- Adquisició de Maquinària i Equipament tecnològicament avançat. 

- Adquisició de tecnologia immaterial (patents, llicències, etc.). 

- Disseny i enginyeria industrial. 

- Formació relacionada amb la implantació o el desenvolupament d’innovacions. 

En conseqüència, és possible ser una empresa innovadora i ser reconeguda com a tal 
sense necessitat de desenvolupar directament activitats d’R+D. Però és evident que 
aquesta estratègia no és compatible amb l’assoliment i manteniment de posicions de 
lideratge sectorial a llarg termini, alhora que limita la seva capacitat de competir. 

El concepte d’R+D aplega tres tipus d’activitats: 

 Recerca bàsica. Obtenció de nous coneixements sense una aplicació concreta. 

 Recerca aplicada. Obtenció de nous coneixements amb una orientació específica. 

 Desenvolupament tecnològic. Aplicació de coneixements existents a la fabricació 
de nous materials o productes, a l’establiment de nous processos, sistemes i 
serveis o a una millora substancial dels existents.  
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3.  Agents protagonistes en R+D 

 

Les activitats de R+D no són patrimoni exclusiu ni de les empreses ni del sector públic 
via universitats. La situació actual i la imperant tant a Catalunya com a Espanya els 
darrers decennis mostra un escenari més diversificat que es pot sintetitzar classificant 
els agents actius en tres grans sectors: 

 Empreses i institucions privades sense ànim de lucre (IPSAL). 

 Centres d’Ensenyament Superior. 

 Administracions Públiques. 

Relacionant aquests tres tipus d’agents actius amb les tres grans tipologies d’R+D, es 
pot establir que mentre les empreses es centren majoritàriament en el desenvolupament 
tecnològic però sense oblidar la recerca aplicada en alguns sectors productius molt 
concrets, l’activitat investigadora de les universitats i les entitats públiques es concentra 
majoritàriament en la recerca bàsica i l’aplicada. En el ben entès de que no són espais 
hermèticament tancats. 

 

4.  Les activitats d’R+D a Catalunya 

 

El que podríem anomenar estructura del sistema de recerca a Catalunya està format 
bàsicament per les universitats, els centres de recerca, les grans infraestructures i 
les institucions hospitalàries. Completant aquesta estructura bàsica s’hi troben 
nombrosos grups de recerca i xarxes de referència.  

Segons la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat –amb dades de final de 
2012- aquesta estructura estaria formada per:   

Les universitats. A Catalunya n’hi ha 12 entre públiques (7), privades (4) i una no 
presencial que acullen en total 42 instituts universitaris de recerca. Set de les onze 
presencials s’ubiquen a Barcelona i la seva àrea d’influència més immediata.  

Els centres de recerca. N’hi ha 46 de vinculats a la Generalitat a través de la institució 
CERCA i 21 sota la tutela del CSIC (de titularitat estatal). Els vinculats a la Generalitat 
són organismes independents amb personalitat jurídica pròpia i participats en diferent 
grau per la Generalitat. 36 dels 46 centres Cerca es localitzen a Barcelona i entorn 
metropolità. 

Les grans infraestructures. Són reconegudes també com a instal·lacions científiques i 
tècniques singulars (ICTS). Les més rellevants de les existents a Catalunya –totes a 
l’àrea de Barcelona- són el Laboratori de Llum Sincrotró Alba, el Centre Nacional de 
Supercomputació i el Centre Nacional d’Anàlisi Genòmica. 
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Les institucions hospitalàries. Sis a l’àrea de Barcelona i tres més a la resta de 
Catalunya amb objectius de recerca orientats a millorar la salut de les persones. 

Parcs científics i tecnològics. Un total de 22 parcs, 17 dels quals a l’àrea de 
Barcelona. Entre els més reconeguts es poden citar el 22@Barcelona, el Parc Científic 
de Barcelona, el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, el Parc de Recerca de la 
UAB i el Parc Tecnològic del Vallès. 

Grups de recerca. Les darreres dades disponibles situen en gairebé 1.300 els grups de 
recerca reconeguts per la Generalitat i, en conseqüència, amb accés a recursos públics 
per al període 2009-2014. A aquests efectes es classifiquen en sis grans àmbits del 
coneixement: Ciències, Ciències de la Vida, Ciències Mèdiques i de la Salut, Ciències 
Socials, Enginyeria i Arquitectura i Humanitats. 

Xarxes de referència d’R+D. Aquesta figura va ser impulsada pel Govern català ara fa 
vint anys per tal d’afavorir la col·laboració entre grups de recerca amb objectius comuns, 
especialment entre grups de diverses institucions.  

No és pot tancar aquest apartat sense mencionar l’èxit assolit per les universitats 
públiques catalanes en les diferents convocatòries del Programa Campus 
d’Excel·lència Internacional (CEI) que en el marc de l’Estratègia Universitària 2015 del 
Govern Central busca adequar el Sistema Universitari Espanyol als nous requeriments 
del segle XXI. Tres objectius globals: Excel·lència, internacionalització i revisió del 
concepte clàssic de campus. Per aconseguir-ho, s’han prioritzat àrees d’especialització, 
amb la corresponent planificació estratègica i concentrant esforços a través 
d’agregacions estratègiques. S’ha valorat especialment la capacitat investigadora i de 
transferència.  

En el global de les tres convocatòries fetes fins ara (2009, 2010 i 2011) s’han seleccionat 
quatre universitats catalanes (UB, UPC, UAB i UPF) com a coordinadores de projectes 
centrats en les ciències de la salut, el sector energètic més sostenible, les ciències 
biomèdiques, socials i humanes i el coneixement i la innovació. Fora de l’àrea de 
Barcelona, la URV coordina un projecte reconegut com a Campus d’Excel·lència d’àmbit 
regional i la UdL i la UOC participen en dos dels CEI coordinats per les quatre 
universitats abans esmentades. 

En termes econòmics, els CEI liderats per les universitats catalanes i en els que hi 
participen de manera destacada la majoria dels grans grups empresarials espanyols i 
empreses líders en els sectors productius considerats estratègics, ha captat més d’una 
quarta part del total de recursos lligats al Programa. Més de 90 milions d’euros en 
subvencions i majoritàriament préstecs dels gairebé 350 milions d’euros del total. 
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5.  Marc de referència i institucional – Estratègies de futur 

 

L’activitat de recerca està fonamentalment vinculada a la universitat i el món acadèmic. 
Les polítiques d’impuls a l’activitat de recerca s’articulen bàsicament  a través de la 
Generalitat de Catalunya, nivell d’administració que te competències en matèria 
d’universitats, primer per la Conselleria d’Innovació, Universitats i Empresa, i actualment 
per el Departament d’Economia i Coneixement. 

 

Pacte Nacional per la Recerca i la Innovació  

 
El marc estratègic de la política de recerca està definit en el Pacte Nacional per a la 
Recerca i la Innovació, signat a l’octubre del 2008 per la Generalitat, universitats 
catalanes i els agents econòmics i socials de Catalunya. Els principis orientadors del 
pacte són, entre d’altres, promoure la recerca i la innovació com a motors de 
transformació, concretar un marc estable d’actuació a llarg termini i dotar dels 
instruments institucionals per enfortir el paper de la recerca i de la innovació en el 
sistema polític, econòmic i social. 

El pacte s’articula en 8 reptes, dels quals es poden destacar: 

 Disposar del millor talent científic, innovador i emprenedor i assolir una 
massa crítica suficient i qualificada de professionals, reclutant i retenint el millor 
talent científic i innovador. 

 Enfortir el sistema públic de recerca i reforçar la capacitat de posar en valor el 
coneixement dels agents de recerca. 

 Orientació global de la recerca, amb accions conjuntes i coordinades 
d’internacionalització i establint aliances i plataformes internacionals estratègiques 
de recerca i innovació. 

 Adoptar una governança del sistema de recerca i innovació intel·ligent, 
eficient i eficaç i reforçar la cooperació entre els agents de recerca. 

 Invertir més i millor en recerca i innovació tant en l’àmbit públic com privat, 
amb l’objectiu de dedicar el 2% del PIB i el 3,75% de la despesa empresarial a 
recerca i desenvolupament en l’horitzó 2010, i el 3% i 4,5% respectivament el 
2017. 

 

El Pacte Nacional per la Recerca es va concretar en el Pla de Recerca i innovació 
2010-2013, que marca uns objectius a assolir mitjançant la implementació de diferents 
polítiques, com ara: 

 Disposar de talent científic, innovador i emprenedor, incentivant el treball en 
equip, la interacció entre científics, creatius, emprenedors i professionals, 
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afavorint fluxos de talent amb programes de captació i retenció de talent i 
impulsant la incorporació a les empreses de perfils per a la investigació i 
innovació, com ara doctors i post doctorats. 

 Disposar d’un sistema públic de recerca potent i connectat a la creació de 
valor, reforçant el finançament dels agents públics de recerca, promovent 
l’excel·lència en la direcció i gestió de la recerca i incrementant el finançament per 
a infraestructures científiques i tecnològiques. 

 Assolir un sector públic innovador, promovent la innovació en els serveis 
públics, en el govern i en els departaments desenvolupant estratègies Inter 
departamentals que facin de la compra pública un element tractor d’innovació. 

 Orientar-se a la internacionalització impulsant partenariats público-privats i la 
integració dels agents de recerca i la innovació en xarxes globals. 

 Mobilitzar més recursos i més eficientment per a la recerca, desenvolupament 
i innovació, consolidant el marc de finançament de la Generalitat, i establint 
acords de cooperació amb l’Estat, administracions locals i supralocals, i 
implantant mecanismes de cofinançament públic i privat, mecenatge i atracció de 
fons d’altres regions i països. 

En termes de recursos econòmics, s’estableix l’objectiu d’assolir el 2013 una despesa en 
R + D de 1.340 milions d’euros, i un acumulat en el període 2010-2013 de 4.497 milions.  

A fi de fer el seguiment del pacte, s’ha implementat una metodologia de selecció i 
seguiment d’indicadors associats als diferents reptes i objectius establerts en el pacte, 
recollits en l’Informe de Seguiment 2013 del Pacte Nacional per a la Recerca i la 
Innovació, analitzats per el període 2006 a 2013, subjecte a la disponibilitat de dades 
per aquest període. Les principals conclusions de l’informe són: 

 Disposar del millor talent científic, innovador i emprenedor: Indicadors associats a 
la despesa pública en educació en els diferents nivells i el personal ocupat en 
R+D. Per el període 2006 – 2010, la despesa en educació en termes de PIB ha 
augmentat en els dos primers anys i s’ha mantingut en la resta del període, tot i 
que a nivells per sota de la mitjana de l’OCDE. Els indicadors d’escolarització 
infantil i obligatòria presenten valors molt estables amb taxes properes al 100%, i 
una reducció en l’abandonament escolar en el grup d’edat entre 18 i 24 anys. Els 
indicadors d’educació superior presenten una evolució positiva, amb una taxa de 
persones que han completat amb èxit l’educació superior propera al 40%, i una 
tendència positiva en el percentatge de persones graduades en ciències, 
matemàtiques i tecnologia, assolint un valor de 14,4% el 2010. 

 Capacitat elevada per generar i posar en valor coneixement capdavanter: Amb 
indicadors associats com les tesis doctorals llegides i els de producció científica, 
que registren un increment positiu des de l’any 2006. Cal fer esment també al bon 
posicionament que les institucions universitàries catalanes assoleixen en els 
rànquings i classificacions internacionals, que se situen, per exemple, en el rang 
201-300 (Universitat de Barcelona i Universitat Autònoma) a nivell mundial del 
rànquing ARWU de la Universitat de Xangai, i en l’àmbit específic de l’Economia, 
la Universitat Pompeu Fabra està en el rang 101-150. Si es consideren les 
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escoles de negocis, institucions com l’IESE, que està entre les 10 primeres a 
nivell mundial, segons els rànquings de The Economist i Financial Times, o 
ESADE, entre les 25 primeres, palesen el nivell d’excel·lència assolit que les 
situen al costat de les institucions més reconegudes de tot el món. 

 Facilitar una governança del sistema de recerca i innovació intel·ligent, orientada 
a maximitzar l’eficiència, eficàcia i capacitat d’aprenentatge del sistema. Els 
indicadors per avaluar l’eficiència i eficàcia del sistema estan bàsicament vinculats 
a la producció científica. La productivitat, mesurada com a percentatge de 
publicacions respecte al total de la població, presenta una evolució molt estable 
en el període comprés entre el 2007 i el 2010. Altres indicadors de productivitat 
estan recollits sobre la base de les dades que es publiquen en l’Scimago 
Institutions Ranking (SIR), que és l’informe més exhaustiu i de major abast sobre 
la producció científica. L’impacte de la producció científica es mesura a partir de 
les publicacions de recerca en revistes científiques, que per el període 2007-2010 
dibuixa una tendència moderadament positiva, i si s’agafa la publicació en les 
revistes més prestigioses en cada àmbit, també presenta una evolució estable, 
situant-se a l’entorn del 52% en termes agregats del sistema. 

 Invertir més i millor en recerca i innovació: els indicadors associats a l’evolució de 
la despesa i inversió en recerca i desenvolupament s’analitzen amb més detall en 
el següent apartat 6. Principals magnituds del sector. 

 

Taula resum indicadors d’avaluació del  
Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació  (Catalunya) 
    

Indicador Unitats 
Període de 
referència 

Tendència en  
el període de 

referència 

Variació entre 
els dos darrers 

anys 

Despesa pública en educació respecte al PIB (%) % 2006-2010   
Variació de l’abandonament  prematur de l’educació i la formació 
(18-24 anys) (%) 

% 2006-2012   

Diplomats en ciències i tecnologia entre 20 i 29 anys (‰ ) ‰ 2006-2010   

Ràtio de personal ocupat (EDP) en activitats d’R+D (‰ ) ‰ 2006-2011   

Personal investigador en R+D (EDP) del sector empreses i 
IPSAL (nombre) 

Persones en EDP 2006-2011   

Tesis doctorals llegides (nombre) Nombre 2006-2012   

Productivitat científica (publicacions / milió d’habitants) 
Nombre de 

documents/milió 
d’habitants 

2007-2010   

Impacte de la producció científica del sistema català d’R+D Coeficient 2007-2010   

Percentatge de documents publicats en les millors revistes (Q1) per 
sèries quinquennals (%) 

% 2007-2010   

 
Font: Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació, Informe de Seguiment 2013, 
Generalitat de Catalunya Departament d’Economia i Coneixement 
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Estratègies de futur: el RIS3CAT  
en el marc de l’horitzó 2020 de la Unió Europea 

L’estratègia per a l’especialització intel·ligent de Catalunya RIS3CAT s’emmarca dintre 
de l’estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020) per reactivar l’economia i reorientar el 
sector productiu cap a un model econòmic més intel·ligent, més sostenible i més 
integrador, i dintre d’un context més ampli a nivell europeu marcat per l’estratègia Horitzó 
2020 de la Unió Europea. 

La RIS3CAT, a partir de la identificació de tres grans vectors que articulen l’economia 
catalana, com són l’herència d’una gran tradició industrial catalana, el benestar de les 
persones i la qualitat de vida i els reptes globals que es deriven del canvi climàtic, 
estableix uns objectius estratègics que es tradueixen en uns eixos d’actuació i uns 
instruments per assolir els objectius marcats. 

 L’objectiu estratègic 1 busca reforçar la competitivitat del teixit empresarial 
mitjançant la millora de l’eficiència dels processos productius, la 
internacionalització i la reorientació dels sectors consolidats cap a activitats de 
més valor afegit. 

Aquest objectiu s’articula en un eix d’actuació 1 centrat a identificar els àmbits 
sectorials que representin un valor afegit important en l’estratègia d’especialització 
intel·ligent. Els sectors identificats, atenent a criteris com la massa crítica de 
l’àmbit sectorial, la internacionalització, la capacitat per arrossegar altres 
activitats, el potencial de generació de nova activitat econòmica i ocupació o 
l’existència d’avantatges competitius, són: 

 Alimentació 

 Energia i recursos 

 Sistemes industrials 

 Industries basades en el disseny 

 Industries relacionades amb la mobilitat sostenible 

 Industries de la salut 

 Industries culturals i basades en l’experiència 
 

 L’objectiu estratègic 2 s’orienta a potenciar noves activitats econòmiques 
emergents a partir de la recerca, la creativitat i la innovació, per crear i explotar 
nous nínxols de mercat. 

Aquest objectiu dóna lloc a un eix d’actuació 2 que identifica noves oportunitats 
econòmiques en àmbits emergents, a partir de les capacitats tecnològiques 
(noves activitats generades a partir del canvi tecnològic i d’innovacions 
d’avantguarda) i de les sinergies entre àmbits sectorials relacionats. Exemples 
d’aquests àmbits d’activitat emergent són les aplicacions mòbils, l’electrònica 
impresa o la biomassa. 
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 L’objectiu estratègic 3 es proposa consolidar Catalunya com a pol europeu de 
coneixement i connectar les capacitats tecnològiques i creatives en els sectors 
existents i emergents del territori. 

Relacionat amb aquest objectiu, l’eix 3 se centra en les tecnologies facilitadores 
transversals, que han de ser el principal instrument transformador del teixit 
productiu i han de generar noves oportunitats cientificotecnològiques i 
econòmiques, focalitzant en sis tecnologies: 

o Tecnologies de la informació i la Comunicació TIC (que inclou la 
microelectrònica i la nanoelectrònica) 

o Nanotecnologia 
o Materials avançats 
o Fotònica 
o Biotecnologia 
o Manufactura avançada 

Definits els objectius estratègics i els eixos d’actuació, s’identifiquen els instruments que 
permeten incidir directament en l’encaix de l’oferta i la demanda tecnològiques, 
combinant instruments de R+D+I consolidats amb instruments nous per promoure 
iniciatives de col·laboració entre els agents del sistema de recerca i innovació: 

o Comunitats de la RIS3CAT: agrupacions voluntàries d’empreses i agents 
del sistema d’R+D+I que treballen en àmbits coincidents i col·laboren per 
incorporar l’R+D+I en activitats productives. 

o Impulsar noves activitats emergents basades en una oportunitat de mercat, 
necessitat tecnològica o nou coneixement, i que un cop identificades es 
concretin en un pla d’acció 

o Desenvolupar capacitats tecnològiques clau, promovent la generació i 
aprofitament d’oportunitats cientificotecnològiques inexplorades. 

o La base d’infraestructures de recerca i transferència de tecnologia de 
Catalunya que han d’exercir de motor dinamitzador del sistema de recerca i 
innovació i han de fomentar la interdisciplinarietat necessària per la recerca 
de frontera i la posada en valor de les seves activitats. 

o Projectes col·laboratius d’R+D que permetin superar el problema de 
connexió entre els agents que dificulta que el coneixement de les 
universitats i els centres de recerca es transfereixi al teixit empresarial. 

o La valorització de la tecnologia i transferència de resultats al mercat per 
poder contribuir a la renovació del teixit empresarial i a l’impuls dels nous 
sectors emergents. 

o Suport a la internacionalització i cooperació internacional, col·laborant amb 
clústers d’altres països i regions, promovent projectes transnacionals, 
aprofitant les oportunitats que ofereixen els programes internacionals com 
l’Horitzó 2020 i reforçant els vincles amb altres regions mitjançant xarxes o 
convenis bilaterals. 
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o Innovació a l’Administració pública millorant processos, productes, serveis i 
models de gestió 

o Impulsar projectes d’especialització i competitivitat territorial 
 

 Afegit als objectius estratègics esmentats, l’objectiu estratègic 4 vol millorar 
globalment el sistema català d’innovació, reforçar la competitivitat de les 
empreses i orientar les polítiques públiques cap al foment de la innovació, la 
internacionalització i l’emprenedoria. 

Relacionat amb aquest objectiu, l’eix 4 se centra en la millora de l’entorn 
d’innovació, reforçant la competitivitat de les empreses i orientant les polítiques 
públiques cap al foment de la innovació, la internacionalització i l’emprenedoria. 
S’identifiquen com a polítiques públiques a implementar: 

o L’Agenda digital amb l’objectiu de generar un pol d’innovació digital a 
Catalunya (ciutats i regions intel·ligents; innovació digital i de continguts en 
àmbits com el turisme, cultura o educació; aplicacions per el comerç, salut i 
qualitat de vida; administració electrònica) 

o Foment de l’emprenedoria, generant noves empreses que siguin font de 
desenvolupament econòmic i d’evolució del teixit productiu (formació dels 
emprenedors, afavorir un marc legal i regulador incentivador de 
l’emprenedoria, ecosistema emprenedor i de finançament que connecti els 
vincles entre les empreses emergents i els emprenedors i els inversors). 

o L’ecoinnovació que engloba totes les innovacions que redueixen l’ús de 
recursos naturals i l’emissió de substàncies perilloses o contaminants 

o Foment de la innovació no tecnològica, implantant nous models 
organitzatius basats en la professionalització i en la millora de la gestió 
empresarial, orientats a la productivitat, flexibilitat en la gestió de temps de 
treball, obertura de nous mercats i donar resposta a noves necessitats de 
la societat. 

o Polítiques de formació i talent, incidint en el sistema educatiu, apropant el 
sistema educatiu a les necessitats del teixit productiu, fomentant 
l’aprenentatge dels idiomes, en especial de l’anglès, i polítiques de captació 
i retenció de talent. 

La implementació de la RIS3Cat requereix una governança forta i multinivell que 
garanteixi el lideratge del Govern i la coordinació de les polítiques públiques, l’ús eficient 
i eficaç dels recursos públics, la col·laboració entre els agents implicats públics i privats i 
la permeabilitat i adaptació a l’entorn canviant, i que s’ha plasmat amb la creació per part 
del Govern de la Generalitat el desembre del 2013 del Comitè de Direcció de la 
RIS3CAT, com a òrgan delegat del Govern que elabora, impulsa i coordina la RIS3CAT. 
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L’adaptació de la RIS3CAT a Barcelona: el projecte RIS3BCN 

 
El projecte RIS3BCN neix amb la voluntat d’adaptar l’estratègia RIS3CAT a l’especificitat 
de Barcelona. Els objectius del projecte són: 

1. Assegurar que les prioritats de Barcelona son recolzades per la Generalitat de 
Catalunya i que, per tant, Barcelona podrà optar a finançament europeu: 
 

 Validar que els sectors prioritaris per Barcelona i les tecnologies 
estratègiques per aquests estan inclosos en l’estudi d’especialització 
intel·ligent RIS3 elaborat per la Generalitat de Catalunya (RIS3CAT). 

 Negociar els recursos necessaris i mecanismes per assegurar el 
finançament i l’agilitat administrativa. 

2. Vincular els projectes municipals a la estratègia RIS3BCN 

3. Vincular als agents econòmics de la ciutat a la estratègia RIS3BCN: 

 Generar una plataforma de lideratge col·laboratiu. 

 Facilitar el canvi d’orientació en les estratègies dels agents per adaptar-les 
al nou entorn de treball. 

 Identificar noves oportunitats d’activitat econòmica i articular els recursos i 
capacitats de la ciutat per generar-les. 

El projecte s’articula en alguns eixos com: 

 Un sistema de governança basat en tres taules: 

o La Taula Barcelona Creixement, plataforma de lideratge col·laboratiu de tot 
l’ecosistema empresarial barceloní 

o Una Taula Sectorial per cada sector econòmic 

o Una Taula Tecnològica que agrupa els agents de l’oferta tecnològica 

 Política de clústers i internacionalització, i alineament amb les polítiques a nivell 
de la Unió Europea, Espanya i Catalunya 

 Fires com el BizBarcelona i d’altres sectorials 

 Iniciatives com ara el Barcelona Growth Centre, UrbanLab, Openchallenge 

 Incubadores, programes de suport als emprenedors i fòrums d’inversió 

El projecte, dividit en tres fases, d’estudi, d’estructuració i d’implementació, es 
desenvoluparà al llarg de 2014. 
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El marc europeu: L’horitzó 2020 de la Unió Europea 

 
L’Horitzó 2020 és un instrument de la Unió Europea de competitivitat, finançament i 
creixement, amb l’objectiu de combatre la crisis econòmica, respondre a les 
preocupacions del ciutadans sobre la seva qualitat de vida i reforçar la posició europea 
global en investigació, innovació i tecnologia. L’Horitzó 2020 compta amb un pressupost 
de 78.600 milions d’euros. 

L’Horitzó 2020 es planteja el repte de reduir el termini entre l’obtenció dels resultats de la 
investigació i la seva aplicació pràctica al mercat, integrant totes les fases de la R+D+I 
des de la generació del coneixement fins a les activitats més properes al mercat, com la 
investigació bàsica, desenvolupament de tecnologies, investigació aplicada, projectes de 
demostració, prototips, validació i línies pilot de fabricació. 

S’estructura en tres pilars bàsics: 

1. Ciència excel·lent: amb un pressupost de 24.600 milions, pretén reforçar i 
ampliar l’excel·lència de la base científica de la UE i consolidar l’espai europeu 
d’investigació perquè el sistema sigui més competitiu a nivell mundial. 

2. Lideratge industrial: amb un pressupost de 17.938 milions, té com a prioritat 
accelerar el desenvolupament de les tecnologies que sustentaran les empreses 
del demà i ajudar a les empreses europees a convertir-se en líders mundials. 

3. Reptes socials: amb un pressupost de 31.748 milions, com a resposta a les 
prioritats polítiques i socials de l’estratègia Europa 2020, centrant-se en les àrees 
essencials per una vida millor, com salut i benestar econòmicament sostenible, 
seguretat alimentaria, energia segura i neta o transport intel·ligent. 

A fi de garantir que els fons per el finançament dels projectes s’adeqüin a l’objectiu de 
reduir el termini entre la investigació i la seva aplicació pràctica, l’avaluació dels 
projectes es fa sobre la base de tres criteris: 

 Excel·lència científica i tecnològica i nivell d’innovació. 

 Impacte potencial mitjançant la demostració, difusió i aplicació dels resultats del 
projecte. 

 Qualitat i eficiència de l’execució i gestió del projecte. 

Com a objectiu estratègic de l’Horitzó 2020, es fixa que la despesa en recerca i 
desenvolupament assoleixi un 3% del PIB. 
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6.  Principals magnituds del sector 

 

Segons l’INE, l’any 2013 les activitats de R+D a Catalunya ocupaven l’equivalent a unes 
45.000 persones a jornada completa, un sis per cent menys que quatre anys abans, 
quan es va assolir el valor més elevat de la sèrie. A la resta d’Espanya les xifres 
equivalents eren de gairebé 160.000 ocupats, un 6,4% menys que el màxim assolit tres 
anys abans. D’aquests totals, aproximadament el 60% són investigadors i la resta 
tècnics i auxiliars.  

La mateixa font quantifica la despesa interna en R+D a Catalunya al llarg de 2013 -
darreres dades disponibles- en gairebé tres mil milions d’euros, un 1,50% del PIB i un 
deu per cent menys que els màxims assolits durant el bienni 2008-2009, quan va arribar 
a representar l’1,7% del PIB.  

 

Algunes magnituds de l'activitat d'R+D a Catalunya 

Any 

Despesa 
interna      
(M d'€) 

Despesa 
interna/PIB 

(%) 
Total 

Personal 
Personal 

Investigador 

2003 1.875,9 1,38 33.410 18.386 

2005 2.302,4 1,35 37.862 22.240 

2007 2.908,7 1,48 43.037 25.063 

2009 3.284,5 1,70 47.324 26.932 

2010 3.227,2 1,66 46.336 27.058 

2011 3.103,7 1,55 44.456 25.474 

2012 2.991,0 1,51 44.462 25.520 

2013 2.960,6 1,50 44.506 25.503 

     Notes: Les dues columnes de Personal plasmen l'equivalència a dedicació plena. 

Font: Idescat. Enquesta sobre Recerca i Desenvolupament de l'INE. 

 

A la resta d’Espanya, aquest tipus de despesa s’estima que va requerir uns 10.050 
milions d’euros, un volum de recursos equivalent a un 1,3% del PIB i aproximadament un 
deu per cent menys que el màxim assolit tres anys abans. Valors absoluts i relatius que 
contrasten amb els referits al conjunt de països de la zona euro, on la despesa interna 
en R+D ha continuat creixent tant en termes absoluts com en relació amb el 
corresponent PIB. Els registres dels darrers anys mostren que l’alentiment del ritme de 
creixement en termes absoluts no és tal en termes relatius pel baix creixement de 
l’economia.  

L’evolució dels darrers anys posa de manifest que ni Catalunya ni Espanya han pogut 
mantenir el ritme de creixement de la despesa en R+D de la segona meitat de la dècada 
passada. Això implica que la reducció del diferencial d’intensitat inversora en R+D en 
relació al PIB entre Catalunya i la resta de la UE assolida durant el període 2003-2010 
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ha canviat de signe i s’ha eixamplat novament. Un canvi de tendència que ens retorna a 
la situació de deu anys enrere pel que fa a l’esforç d’inversió en R+D en relació al PIB. 

 

Despesa interna en R+D         

  
Despesa interna (milions 

d'€)     
 % / PIB 

    

Any Catalunya Espanya Zona euro Catalunya Espanya 
Zona 
euro 

2003 1.875,9 8.213,0 141.138,0 1,27 1,05 1,87 

2005 2.302,4 10.196,9 150.239,8 1,35 1,12 1,84 

2007 2.908,7 13.342,4 169.534,4 1,48 1,27 1,88 

2009 3.284,5 14.581,7 184.076,4 1,68 1,38 2,06 

2010 3.227,2 14.588,5 190.050,6 1,66 1,35 2,00 

2011 3.103,7 14.184,3 199.562,2 1,56 1,32 2,04 

2012 2.991,0 13.391,6 205.681,6 1,51 1,27 2,09 

2013 2.960,6 13.011,8 209.595,6 1,50 1,24 2,12 

Font: Idescat i Eurostat 

  
    

 

En conseqüència, aquest retrocés fa encara més costerut assolir l’objectiu del 3% fixat 
per la UE per a 2020 atès que requeriria un creixement anual acumulatiu del 10% o més 
al llarg de tot el període, en el ben entès de que l’economia creixi a una taxa moderada i 
sostinguda. Un esforç que s’intueix inabordable sense una major implicació de la 
iniciativa privada atès que tots els projectes que aspirin a finançament europeu hauran 
de comptar amb finançament majoritari del propi país. 

Un tret que malgrat la crisi econòmica dels darrers anys es manté, tot i que ha perdut 
intensitat, és que l’esforç investigador desenvolupat a Catalunya en termes de PIB 
continua superant clarament al de la resta d’Espanya. 

Pel que fa a l’origen dels fons, s’observa que l’estructura de la despesa interna en R+D a 
Catalunya és més homologable a la de la zona euro que no pas la de la resta d’Espanya. 
El sector privat, ja siguin empreses o institucions sense ànim de lucre, lidera la recerca 
en termes de despesa al conjunt de la UE i, de manera menys clara, a Catalunya, 
mentre que a la resta d’Espanya s’observa un co-lideratge entre sector privat i públic 
amb un cert biaix a favor d’aquest. Possiblement aquesta diferència s’expliqui pel 
rellevant paper que encara juga el CSIC (de titularitat estatal) en el panorama de la 
investigació espanyola. Una estructura molt centralitzada i burocratitzada, allunyada dels 
estàndards dominants en els grans centres europeus amb els que es pot comparar, que 
limita l’autonomia dels seus instituts i investigadors i, en conseqüència, del seu potencial 
de creixement. 
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Distribució de la despesa interna per origen dels fons (%)     

 
  Catalunya     Espanya   Zona euro 

  AA.PP. Empreses   AA.PP. Empreses   AA.PP. Empreses   

  + Univ. + IPSAL Estranger + Univ. + IPSAL Estranger + Univ. + IPSAL Estranger 

2003 30,5 66,1 3,4 42,7 48,9 5,7 37,3 56,4 6,3 

2005 35,5 59,7 4,8 44,7 47,2 5,7 35,9 57,0 7,0 

2007 36,2 56,9 6,9 43,7 46,0 7,0 34,9 57,7 7,4 

2009 40,6 52,7 6,7 47,1 44,0 5,5 36,3 56,7 7,0 

2010 41,8 51,7 6,4 50,6 43,7 5,7 36,1  56,6 7,3 

2011 40,0 53,5 6,5 46,8 44,9 6,7 34,8 57,8 7,4 

2012 39,4 53,7 6,9 47,0 46,2 6,7 34,5 57,9 7,6 

Font Idescat i Eurostat 
        

El registre de patents a la corresponent Oficina Europea és un dels indicadors clàssics a 
l’hora de mesurar la producció del sistema de R+D+i i l’eficiència de la despesa en 
aquest capítol –amb una gran aportació de fons públics- als diferents països i regions 
europees. Les darreres dades disponibles, ponderades per la població, confirmen el 
protagonisme de Catalunya en el segment de la R+D+i espanyola i mostren una 
davallada general i relativament congruent pel que fa al total amb la contracció de 
recursos i investigadors registrada els darrers anys, però inexplicable en el segment de 
les patents d’alta tecnologia segons dades provisionals corresponents a 2011. S’ha 
d’esperar a disposar de les definitives per comprovar si es confirma o es corregeix la 
forta davallada que ha registrat la sol·licitud de patents a Catalunya al llarg de 2010 o si 
es tracta del resultat d’un canvi metodològic. 

 

Sol·licituds de patents a l'OEP (per milió d'habitants)   

    Total   D'alta tecnologia 

  Catalunya Espanya UE Catalunya Espanya UE 

2003 60,70 23,13 107,76 7,77 3,31 21,91 

2005 73,79 31,38 115,27 6,63 4,08 21,31 

2007 72,42 30,96 116,90 8,20 4,92 21,03 

2009 64,64 33,01 112,08 6,54 5,92 19,57 

2010 37,45 32,10 101,42 3,96 5,84 18,91 

2011   32,73 109,63   4,77 15,64 

2012   33,32 108,55   2,57 7,82 
Font: Idescat i Eurostat 

 

Una de les condicions que posa la Comissió Europea per accedir als fons comunitaris 
per a finançar programes d’investigació i innovació en el marc de l’Estratègia Europa 
2020 és que aquests recursos acabin afavorint la competitivitat del teixit productiu més 
immediat. Està fora de discussió que hi ha una relació directa i significativa entre l’esforç 
investigador i innovador d’una economia i la seva capacitat competitiva en l’economia 
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global. La realitat ens mostra que aquesta no és la única via per a ser competitius però sí 
que és la única que pot assegurar uns nivells de renda i de benestar assimilables als 
d’una economia desenvolupada. 

La taula adjunta, referida a Catalunya, mostra el pes relatiu de les exportacions de 
productes amb més contingut tecnològic sobre el total de les exportacions de productes 
manufacturats. I el mateix per les importacions. Avançar, perquè la taula no ho reflecteix, 
que durant el període 2000-2013 les exportacions catalanes han acumulat un creixement 
proper al 73%, mentre que les importacions només ho han fet en un 38% (i només un 
33% si no es compten els productes no manufacturats). En conseqüència, les taxes de 
cobertura han augmentat uns 18 punts relatius si es considera el total de les 
exportacions i més de 21 punts si només es consideren els productes manufacturats. 

 

Export./import. de productes industrials de contingut tecnològic alt i mitjà alt 

Pes relatiu s/total (%) 

      
  

    Exportacions     Importacions   Exp-Imp 

  alt mitjà-alt total   alt mitjà-alt total   Saldo 

2000 13,0 48,3 61,3   12,7 42,3 55,0   6,3 

2002 12,9 48,0 60,9   13,9 42,1 56,0   4,9 

2004 11,9 49,6 61,5   14,0 42,8 56,8   4,7 

2006 14,1 48,1 62,2   15,1 40,2 55,3   6,9 

2008 12,6 46,7 59,3   13,9 36,8 50,7   8,6 

2010 11,0 44,8 55,8   13,5 34,7 48,2   7,6 

2012 9,0 46,0 55,0   10,3 36,7 47,0   8,0 

2013 9,0 47,1 56,1   10,3 39,7 50,0   6,1 

Font: Idescat 

         

Produccions contingudes en els diferents agregats.   

ALT Farmacèutica. 
    

  

  Informàtica, electrònica i òptica. 

  
  

  Aeronàutica. 
    

  
  

      
  

MITJÀ ALT Química. 
     

  

  Material i equip elèctric. 
   

  

  Maquinària i vehicles. 
   

  

  Altre material de transport. 
   

  

  
Instruments i subministraments mèdics i 
odontològics. 

  Armes i municions.           

Font: Eurostat 

       

Una primera lectura d’aquesta evolució del comerç amb l’exterior –positiva pel que té de 
correcció d’un dèficit excessiu representat per una taxa de cobertura del 69% a 
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començament de segle- és que els productes catalans de més valor afegit han mantingut 
i fins i tot guanyat quota de mercat en la fase expansiva del cicle econòmic i n’han perdut 
a partir de 2008. Aquest comportament es reprodueix en les importacions, fet que 
explica que, amb independència de la conjuntura econòmica, les exportacions de 
productes catalans amb un component tecnològic alt i mitjà alt superin a les importacions 
equivalents en termes relatius. És a dir, les exportacions catalanes tenen un major pes 
tecnològic que les importacions. Exclusivament en el segment mitjà-alt. En el més alt –
que inclou productes farmacèutics, informàtics, electrònics, de precisió i de la indústria 
aeronàutica- les compres a l’exterior superen a les vendes tant en termes absoluts com 
relatius. 

Recuperant la sèrie de la despesa interna en R+D de 2003-2011, s’observa una 
correlació força clara amb l’evolució descrita de les exportacions amb un alt contingut 
tecnològic. Una correlació, si més no teòrica i d’ordre intuïtiu, que possiblement s’ha vist 
afectada per la intensitat i durada de la crisi. I també pel fet que només una part de 
l’esforç inversor –difícil de quantificar però de cap manera majoritari- està orientat a 
potenciar l’exportació de productes manufacturats. 
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7.  Consideracions finals 

 

La llarga crisi econòmica ha incidit negativament en l’activitat investigadora i innovadora 
de les empreses i resta d’agents protagonistes tan a Catalunya com a la resta d’Espanya 
i també a la major part de la UE. Segons els informes de la Comissió Europea, durant el 
quinquenni 2008-2012 el conjunt de la UE ha aconseguit avançar any a any en termes 
d’innovació, alhora que han augmentat les disparitats entre els països membres. Mentre 
les economies que ja eren líders en innovació –les de l’àrea del Bàltic- han continuat 
avançant en aquest camp, la resta evidencia senyals d’estancament o progressos molt 
limitats. 

Segons aquesta classificació, Espanya hauria sortit de la crisi en una posició lleument 
per sota de la mitjana europea quant a innovació. Juntament amb Itàlia, Portugal, Grècia 
i altres països de recent incorporació a la UE, forma part del grup dels anomenats 
“Innovadors moderats”. Segons aquesta classificació, de les comunitats autònomes 
espanyoles només Navarra i País Basc presenten uns resultats assimilables a la mitjana 
europea. Ni Catalunya ni Madrid assoleixen aquesta posició de privilegi però hi són a 
prop. Es troba a faltar un major protagonisme de la inversió privada en totes les fases de 
la innovació.  

En aquest sentit, l’augment de la despesa interna en R+D durant la segona meitat de la 
dècada passada l’ha protagonitzat el sector públic i la universitat mentre que el sector 
privat ha perdut pes relatiu. Malgrat això, les empreses continuen sent les principals 
impulsores de les activitats de recerca i innovació a Catalunya. Un tret que, malgrat 
l’evolució dels darrers anys, ens acosta tant a l’estructura imperant al conjunt de països 
de la zona euro, on el sector privat lidera la inversió en aquestes activitats, com ens 
allunya del model imperant a la resta d’Espanya, amb un protagonisme compartit entre 
sector públic i privat.  

Passant a la part pràctica, l’informe de la Comissió Europea també destaca que l’impacte 
econòmic de la innovació a Espanya és més elevat que el registrat a la resta de països 
que comparteixen un grau d’innovació similar (amb l’excepció d’Itàlia). Però hi ha marge 
per a continuar progressant fins a convergir –en una primera etapa- amb la mitjana 
europea. En el cas de Catalunya, l’objectiu ha d’ésser més ambiciós i atès l’escenari 
previsible de recursos escassos, passaria per concentrar-los en sectors i activitats 
innovadores i en aquells amb algun avantatge competitiu que permeti competir amb 
expectatives d’èxit en el mercat mundial.  

La inversió en coneixement, la proliferació d’empreses i sectors usuaris intensius i 
entusiastes de la tecnologia i alhora innovadors i la millora constant del teixit 
manufacturer són elements claus perquè un país esdevingui i es mantingui competitiu.   
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8.  Referències 

 

Generalitat de Catalunya  
(Pacte de Recerca, Pans de Recerca, Estratègis RIS3CAT, i d’altres relacionades) 

http://www10.gencat.cat/pricatalunya/recursos/pnri/pnri_cat.pdf 

http://www10.gencat.cat/pricatalunya/recursos/pri_2010_13_cat.pdf 

http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/01_secretaria_duniversitats_i_recerca/universitats_i_rece
rca_de_catalunya/ 

http://www20.gencat.cat/docs/ur/home/01%20Secretaria%20dUniversitats%20i%20Recerca/Univ
ersitats%20i%20Recerca%20de%20Catalunya/Politiques%20i%20Principals%20actuacions/Polit
ica%20cientifica%20a%20Catalunya/docs/Informe%20Seguiment%202013%20Definitiu.pdf 

http://www.gencat.cat/diue/doc/doc_83788026_1.pdf 

http://catalunya2020.gencat.cat/ca/ 

http://www.gencat.cat/economia/ur/serveis/recercat/index.html 

http://cerca.cat/ 

http://accio.gencat.cat/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/ 

 

Unió Europea, organismes internacionals 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/innovation-scoreboard/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/invest-in-research/monitoring/statistical02_en.htm 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-country/espana/progress-towards-2020-
targets/index_es.htm 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en 

http://www.eshorizonte2020.es/ 

http://erc.europa.eu/ 

http://www.oecd.org/sti/inno/msti.htm 

http://www.oecd.org/science/ 

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/state-of-the-
union/2012/countries/spain_2013.pdf 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/regional-innovation/index_en.htm 

 

Bases de dades i estadístiques 

http://www.idescat.cat/pub/?id=aec 

http://www.idescat.cat/cat/economia/ecormesd.html 

http://www.ine.es/ 

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MSTI_PUB# 

http://indiceinnovacion.altran.es/ 
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http://catalunya2020.gencat.cat/ca/
http://www.gencat.cat/economia/ur/serveis/recercat/index.html
http://cerca.cat/
http://accio.gencat.cat/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/innovation-scoreboard/index_en.htm
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http://erc.europa.eu/
http://www.oecd.org/sti/inno/msti.htm
http://www.oecd.org/science/
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/state-of-the-union/2012/countries/spain_2013.pdf
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/state-of-the-union/2012/countries/spain_2013.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/regional-innovation/index_en.htm
http://www.idescat.cat/pub/?id=aec
http://www.idescat.cat/cat/economia/ecormesd.html
http://www.ine.es/
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MSTI_PUB
http://indiceinnovacion.altran.es/


 

 

 

 


