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nn   4.4 Innovació i progrés econòmic

>> Universitats, motors econòmics
Les universitats s’han revelat com a motors de desenvolupament i de creixement
econòmic de primera magnitud. Un paper que ha crescut enormement en els darrers
anys, en societats cada cop més terciàries que, com s’ha dit al llarg de l’estudi, contemplen el coneixement com el seu principal i més valuós recurs. La vehemència
amb que les administracions locals sol·liciten i faciliten la presència de centres universitaris als seus territoris, constitueix una bona prova del reconeixement del valor
de la institució universitària. De fet, la implicació en el desenvolupament territorial
ha passat de ser un efecte indirecte de l’acompliment de les dues missions universitàries clàssiques (formació i recerca) a ser considerada la «tercera missió» universitària. Tanmateix, els mecanismes pels qual les universitats actuen com a potents
motors de desenvolupament del territori en el que es troben inserides són diversos.
Alguns ja s’han discutit i valorat en els capítols anteriors. En el present capítol s’analitza més específicament l’impacte de les universitats públiques en la innovació i el
progrés econòmic.
Cada universitat actua en el seu territori com un potent agent econòmic. Intensives
en l’ús de personal altament qualificat, les universitats generen molts llocs de treball,
en bona part d’alt valor afegit. Tal i com s’ha vist, les universitats públiques catalanes
agrupen més vint-i-dos mil professionals, sense comptar amb fundacions, centres consorciats i empreses participades. Més enllà dels seus propis empleats, es calcula que les
universitats publiques generen més de quaranta mil llocs de treball, de manera que un
1,1% del total dels llocs de treball del teixit econòmic català pot ser atribuït a la presència de les vuit universitats públiques de Catalunya. Però, a més d’aquesta importància
quantitativa, és rellevant l’alta qualificació professional dels propis universitaris i dels
llocs de treball vinculats al seu entorn. No trobarem cap altra institució al país amb una
qualificació professional i una expertesa tècnica tan elevada. El que suposa un factor
estratègic, com s’ha vist al llarg de l’estudi, pel progrés social, el desenvolupament econòmic i tecnològic i la vitalitat cultural i social. A més, les universitats generen una forta demanda de bens i serveis, i els estudiants indubtablement també es comporten com
a generadors addicionals de demanda i com a consumidors. Els sectors del comerç al
detall i reparacions, de la restauració i de la construcció es troben entre els principals
receptors de la demanda originada per les universitats.
A la primera part del capítol s’analitzen aquests impactes de les universitats sobre
l’economia del territori en el que es troben inserides. Òbviament es tracta d’un problema complex, que pot ser abordat amb diferents metodologies. En aquest cas s’ha
optat per fer servir les taules input-output, una metodologia d’anàlisi econòmica ben
establerta i contrastada, que permet identificar l’impacte d’un agent o sector sobre
l’ocupació i sobre la producció i riquesa, a partir de la variació en la producció dels
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altres sectors econòmics. Tot i que es tracta d’una anàlisi amb limitacions i que cal
interpretar amb prudència, els resultats són prou il·lustratius del pes i la importància
de les universitats públiques catalanes en l’economia del país.
A la segona part del capítol s’analitza el paper de les universitats com a impulsores i generadores, directa i indirectament, d’innovació. Es tracta d’un punt clau, que
mereix una anàlisi singular, i que ha estat destacat com una de les principals febleses
de la societat i l’economia de Catalunya i del conjunt de l’Estat. L’European Innovation Scoreboard 2009 situa a l’Estat espanyol en el tercer grup de països (d’un total de
quatre), el que inclou els innovadors moderats, juntament amb països com Txèquia,
Itàlia, Portugal, Lituània o Polònia, i lluny dels líders en innovació com els països
nòrdics, Alemanya, Suïssa o el Regne Unit. Les dades mostren que Catalunya es troba al capdavant dels territoris de l’Estat, encara que per darrere de Madrid o el País
Basc. Això suposa, doncs, un extens camí a córrer per tal d’aconseguir un lloc entre
els referents mundials en innovació i en creació de valor afegit a partir del coneixement i de la recerca científica. Malgrat aquesta feblesa, però, les dades i exemples que
es recullen en l’estudi present mostren que els agents de l’anomenada «triple hèlix»
catalana (Administració, empreses i universitats) han entès la importància de la innovació per a l’economia del país. La creació i desenvolupament dels parcs científics
i tecnològics, l’eclosió de les empreses spin-off de base tecnològica i el creixement en
el nombre de patents són indicadors que permeten mirar amb optimisme cap al futur.
Taula 32 Classificació dels països d’acord amb el seu rendiment en innovació

Països capdavanters
Dinamarca
Alemanya
Suïsa
Seguidors
Àustria
Xipre
França
Irlanda
Països Baixos
Moderats
República Txeca
Hongria
Lituània
Noruega
Portugal
Espanya
Països que es posen al dia
Bulgària
Letònia
Sèrbia
Font: Adaptació de l’EIS, 2009.

Finlàndia
Suècia
Regne Unit
Bèlgica
Estònia
Islàndia
Luxemburg
Eslovènia
Grècia
Itàlia
Malta
Polònia
Eslovàquia

Croàcia
Romania
Turquia
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>> Principals impactes
Per mesurar la rellevància d’una institució o d’un sector d’activitat s’acostumen a
utilitzar instruments econòmics com són el nivell de recursos que gestionen o bé els
impactes que aquesta activitat genera sobre el sistema productiu o en el balanç econòmic d’un territori determinat. Per tal d’avaluar l’impacte econòmic directe, l’ocupació i la tipologia i els principals sectors de demanda que generen les universitats,
en aquest capítol s’ha realitzat un exercici, inèdit fins ara, que busca aplicar a les universitats públiques catalanes la metodologia de les taules input-output.
La utilització de les taules input-output és el mètode més àmpliament usat en estudis que cerquen objectius similars per a l’anàlisi de l’impacte econòmic. Per tant, s’ha
cregut oportú fer-ho servir partint del fet que no existeixen precedents al respecte.
Les taules input-output són la resposta a un seguit de preguntes de gran importància sobre l’economia d’un àmbit o territori: quines són les activitats productives?
quant produeixen? quant necessiten de les altres branques d’activitat per poder produir? a quines finalitats destinen la seva producció? i quina és la seva capacitat de
generar riquesa i ocupació?
Seguint un patró d’equilibri general, la quantitat que cada branca destina a pagar
els seus consums intermedis (provinents d’altres branques) i els seus inputs primaris
(treball i capital) coincideix amb la quantitat que percep després de vendre la seva
producció a unes altres branques o agents del territori. El cor de les taules és justament el registre d’aquestes operacions i resulta una matriu de relacions intersectorials. Assumint que les relacions es mantenen constants davant dels canvis en el volum
de producció i que no varien substancialment en el temps de vigència de les taules
input-output, és possible explotar la informació que recullen per fer anàlisis més sofisticades.
Alguns dels resultats més importants són les estimacions de l’impacte sobre l’ocupació, la producció i la riquesa resultants de la variació en la producció dels sectors
econòmics.
S’ha volgut, doncs, aplicar aquest instrument d’anàlisi econòmica a l’activitat de
les universitats públiques catalanes, adaptant els termes de producció i venda a les
peculiaritats de l’activitat universitària, i buscant així els resultats globals que ens poden oferir les taules input-output.

✔✔ La contribució de la universitat al turisme de negocis
Amb l’organització d’esdeveniments acadèmics i científics com congressos, jornades, simposis, seminaris i reunions, les universitats acullen, durant uns dies, a persones de diferents indrets que generen uns ingressos en la destinació amb el seu consum. Per tant, la celebració de qualsevol esdeveniment porta associada una injecció de diners en una àrea geogràfica concreta. Aquest és el cas
dels esdeveniments organitzats per la Universitat de Lleida (UdL), on es constata que durant els
anys 2006 i 2007 van assistir més de set mil persones, el que suposa entre un 11 i un 13% del total
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de persones assistents a les reunions de Lleida i un 10% del total d’esdeveniments organitzats
a la ciutat. L’impacte econòmic dels esdeveniments de la UdL va suposar un efecte directe d’un
milió d’euros anuals i uns efectes directes i indirectes sobre la producció d’1.672.874 i 1.781.114
euros l’any 2006 i el 2007 respectivament.

El càlcul de l’impacte econòmic total té tres etapes diferenciades segons la proximitat a l’estímul inicial sobre la demanda final. En primer lloc, es produeixen els
impactes directes. Les universitats adquireixen a un seguit de sectors un nombre de
béns i serveis. En segon lloc, aquests sectors que reben directament l’augment de la
demanda, compraran més als seus proveïdors per atendre-la. Al seu torn, aquests sectors proveïdors generaran un increment de demanda als seus propis proveïdors, iniciant-se així un procés iteratiu sobre la resta de l’economia catalana. La suma d’aquests
increments de demanda derivats d’aquest procés iteratiu és el que s’anomena «impacte indirecte».
Finalment, els impactes directes i indirectes generen un augment de la renda (a
través del pagament de retribucions al treball) que es traduirà en un augment del
consum. Aquest increment del consum inicia una nova cadena d’efectes, la suma
dels quals s’anomena «impacte induït». Els indicadors que sintetitzen aquests efectes s’anomenen «multiplicadors». Es calculen multiplicadors per cadascuna de les
dimensions d’impacte rellevants. Així, tenim multiplicadors de la producció, l’ocupació i les rendes. Aquests multiplicadors ens indiquen per cada euro addicional de
demanda final, en quants euros augmenten la producció i les rendes, o en el cas de
l’ocupació, en quants llocs de treball.
Incloure els efectes induïts requereix la modificació de les taules input-output que
proporciona l’Idescat per incloure les famílies com una branca més de l’economia catalana. La lògica és que les famílies usen en la seva producció domèstica uns determinats béns i serveis que paguen venent la seva producció (el seu treball) als diferents
sectors. La taula input-output ampliada proporciona uns multiplicadors que són estrictament superiors que els de la taula original, on només es tracten efectes directes
i indirectes.
Per poder realitzar l’estudi s’han hagut de fer algunes simplificacions i consideracions que s’esmenten a continuació.

Despesa de les universitats
Es considera que la despesa rellevant de les universitats com a institucions és aquella continguda en el seus pressupostos de despeses. Les dades emprades provenen
dels pressupostos liquidats de les universitats per l’any 2007, últim any pel qual
existeix informació consolidada. Aquestes dades emprades no contemplen el conjunt d’ens i institucions vinculades directa o indirectament a les universitats públiques catalanes tals com els serveis científicotècnics, els instituts i centres de
recerca, els parcs científics i tecnològics, les fundacions pròpies i els hospitals uni-
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versitaris als quals puguin estar vinculades. Tot i no comptabilitzar directament
l’activitat d’aquest ens i institucions en l’anàlisi, s’ha fet un càlcul aproximatiu sobre la seva magnitud i impacte.

Despesa del personal de les universitats (PDI i PAS)
Les universitats aplegades a l’ACUP destinen una part molt important del seu pressupost (entorn al 60%) a la partida de personal. Es tracta d’un fet habitual en les institucions universitàries d’arreu del món si considerem que el capital humà és el principal actiu de les universitats per desenvolupar les seves funcions de formació, recerca
i transformació de coneixements. Els perceptors d’aquestes rendes del treball –PAS i
PDI–, al seu torn, efectuen una despesa en consum que suposa un estímul per a l’economia. D’altra banda, també s’inclourà en aquesta estimació les transferències corrents a les famílies, atès que se suposa que també esdevindran, almenys parcialment,
consum. Finalment, també es comptabilitzen els salaris del personal de les fundacions i institucions diverses vinculades a les universitats.
És important tenir en compte que no tots els salaris i transferències corrents es
transformaran en consum, ja que una part es destina a l’estalvi. Seguint treballs previs en el marc català (Parellada i Duch, 2005), se suposa una propensió marginal al
consum –proporció de la renda destinada al consum– del 0,895 per 1.

Despesa dels estudiants
Quantificar quina proporció de la despesa dels estudiants és imputable al fet que estiguin cursant els seus estudis a les universitats públiques catalanes és, probablement,
la part més controvertida d’aquest estudi d’impacte. Per una banda, la condició d’estudiant implica gastar més en determinats tipus de béns i serveis (per exemple, material educatiu). Tanmateix, és difícil argumentar que aquesta despesa no existiria,
repartida en altres béns, en cas de no existir les universitats. Una altra aproximació
és computar la despesa dels estudiants que haguessin decidit estudiar fora de Catalunya, en cas de no haver-hi universitats públiques. Si bé, en aquest cas, justificar que
és despesa associada a les universitats és més senzill que no pas estimar quina proporció d’estudiants marxaria de Catalunya, un treball de camp extens amb resultats
que podrien ser discutibles.
Finalment, s’ha optat per comptabilitzar com a despesa addicional la provinent
d’estudiants que han hagut de canviar el seu lloc de residència per motiu d’estudis.
En aquest subgrup es compten els estudiants que vénen d’altres països i també els que
s’han desplaçat dins de Catalunya.

a) Impacte econòmic directe i indirecte
A través de l’estudi de les relacions entre branques i dels seus requeriments de treball, així com dels seus pagaments en retribucions salarials (informació continguda
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a les taules input-output elaborades per l’Idescat), es poden extreure estimacions de
l’impacte econòmic entès com a generador d’ocupació, producció i rendes.
Taula 33 impacte econòmic directe i indirecte de les universitats públiques catalanes

Personal
universitari

Despesa

Despesa en
l’economia
catalana

Impacte
producció

Impacte
ocupació

Impacte valor
afegit brut
(VAB)

593.696

540.536

1.035.218

11.398

531.880

1,74

19,2

0,9

614.015

4.900

297.631

1,67

13,35

0,81

62.455

686

33.202

1,84

20,17

0,98

212.100

2.356

113.286

1,85

20,5

0,99

1.923.788

19.339

975.999

1,73

17,43

0,88

multiplicador implícit
Universitats com a
institucions

366.939

309.603

multiplicador implícit
Estudiants
internacionals

34.024

31.886

multiplicador implícit
Estudiants catalans

114.903

108.329

multiplicador implícit
Total

1.109.561

990.354

multiplicador implícit
Font: Elaboració pròpia.

✔✔ La potenciació de l’excel·lència del professorat
El Pacte de Dedicació (PdD) del personal acadèmic de la Universitat Rovira i Virgili (URV) permet
que tot el professorat pugui aportar el millor de si en una institució complexa i polifacètica com la
universitat. El PdD permet gestionar la dedicació del personal de la URV en les diferents activitats
que realitza: docència, recerca, transferència de tecnologia, formació contínua, «tercera missió» i
gestió. Una de les grans fites del PdD és contribuir a gestionar millor el temps en benefici del propi
professorat, del departament i de la universitat, alineant en tot moment els objectius i la planificació individuals amb els col·lectius. El PdD ha permès un millor aprofitament de la jornada, un augment de la satisfacció en el professorat, més productivitat i millors opcions per a la conciliació de la
vida laboral i familiar. En aquest sentit, un 76% del professorat es declara satisfet de com s’han distribuït les tasques del departament i un 97% del professorat declara que ha complert els objectius
fixats en el seu pacte de dedicació, segons les dades dels anys 2008-2009.
A més, s’ha de tenir en compte que les universitats ocupen directament PDI i PAS.
En el càlcul de l’impacte de la despesa universitària s’obtindrà l’impacte en la dimensió ocupació explicat per la contractació directa i la contractació generada per
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la despesa (indirecta i induïda). Una limitació important és el fet de no incorporar el
personal contractat per les altres entitats de la xarxa universitària per falta de dades
homogeneïtzades.
Taula 34 Personal contractat per les universitats (2007)

PDI

14.553

PAS

7.648

Total

22.201

Font: Uneix.

De manera que l’impacte i els multiplicadors de l’ocupació de les universitats públiques catalanes, un cop corregits, són els següents:
Taula 35 Impacte en l’ocupació de Catalunya

Total

Despesa

Despesa en
l’economia
catalana

Impacte
producció

Impacte
ocupació

Impacte VAB

1.109.561

990.354

1.923.788

41.540

975.999

1,73

37,44

0,88

multiplicador implícit
Font: Elaboració pròpia.

La interpretació dels multiplicadors proporcionarà una estimació de quina seria
l’activitat addicional que generaria un euro més de despesa universitària.
Es dedueix, per tant, que un euro més (distribuït entre tots els agents d’acord amb
l’actual estructura de la despesa) generaria vuitanta-vuit cèntims d’euro en l’economia.
D’altra banda, també és important ressaltar que l’impacte econòmic directe i indirecte de l’existència de les vuit universitats públiques catalanes se situa a l’entorn del 0,6% del PIB de Catalunya. Tot i que a priori pot semblar que el sistema
universitari té un pes relativament baix en l’economia, cal recordar que a través de
les taules input-output només es comptabilitzen els impactes econòmics a curt termini. En una anàlisi més complexa caldria tenir en compte els efectes econòmics
a un termini més llarg que poden tenir la recerca científica i la formació de capital
humà sobre l’economia del país. Així mateix, una estimació del que pot suposar
afegir l’activitat dels ens i les institucions vinculades a les universitats públiques
catalanes (fundacions per a la formació contínua i la recerca aplicada, parcs científics i tecnològics, centres de recerca i altres ens) situaria l’impacte econòmic directe i indirecte a curt termini del conjunt universitari públic de Catalunya a l’entorn de l’1% del PIB.
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✔✔ L’impuls de l’esperit emprenedor en la comunitat universitària
El Programa Innova de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) vol potenciar el rol de la universitat com agent de desenvolupament econòmic i contribuir a l’augment de la competitivitat
empresarial a Catalunya, beneficiant així al conjunt de la societat. La investigació, el coneixement i
la innovació són les claus de la competitivitat d’un territori. Des d’Innova es contribueix a donar valor a la investigació desenvolupada dins la UPC, impulsant la cultura de la innovació i l’esperit emprenedor en la comunitat universitària, aconseguint així el seu objectiu. Una de les característiques
d’Innova és que treballa de manera transversal a la universitat, alineant els objectius proposats
pels seus òrgans de govern, amb el propòsit d’ajudar a valorar el treball que es realitza en centres,
departaments i instituts. En deu anys s’han creat més de mil set-cents llocs de treball, molts d’alta
qualificació, i seixanta-sis noves empreses de base tecnològica.

b) Ocupació i tipologia
Pel que fa a l’ocupació, l’impacte de les universitats, més enllà dels seus propis empleats, se situa per sobre dels quaranta mil llocs de treball. De manera que un 1,1%
del total dels llocs de treball de l’economia catalana pot ser atribuïble a la presència
d’aquestes vuit universitats. Aquesta dada permet afirmar com aquestes universitats
són una de les principals fonts de generació de valor econòmic i de creació de llocs
de treball a Catalunya, més enllà de la contribució que hem constatat que fa el sistema universitari públic a la societat en termes de formació, recerca, innovació o impacte social i cultural.

✔✔ Aportar valor a l’especialització agroalimentària
El Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida (PCiTAL) és un consorci entre la Universitat
de Lleida (UdL) i l’Ajuntament de Lleida nascut l’any 2005 per esdevenir un centre de referència i
lideratge europeu en el sector agroalimentari. El PCiTAL, a més, preveu aportar valor a l’especialització agroalimentària, integrar els sistemes cientificotecnològics i productius del seu entorn, gestionar el flux d’informació, coneixement i tecnologia, impulsar empreses innovadores, proporcionar
serveis de valor afegit, espais i instal·lacions de gran qualitat. Conformen el PCiTAL tres escenaris
diferents: Campus Agroalimentari i Arboretum, Campus de la Salut, Campus de Gardeny (seu principal). Fins ara s’han generat més de cinc-cents llocs de treball, altament qualificats, incloent personal d’empreses tecnològiques, centres tecnològics d’impulsió público-privada i grups de recerca
universitaris.
El sistema universitari és relativament intensiu en l’ús del recurs treball i, per tant,
té una capacitat generadora de llocs de treball molt elevada. Per cada milió d’euros de
despesa final addicional es crearien 37,44 llocs de treball, dels quals 17,43 serien fruit
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dels efectes indirectes i induïts de la despesa. La resta de llocs de treball (20) vindrien, en principi, de la contractació extra de les universitats.

✔✔ Internacionalitzar les Terres de Lleida i els Pirineus
En el marc de la política d’internacionalització de la Generalitat de Catalunya s’inscriu aquesta iniciativa de la Universitat de Lleida (UdL), consistent en elaborar un conjunt de propostes per a la internacionalització de les Terres de Lleida i els Pirineus. El document, que recull un conjunt de propostes de diferents característiques –economia, demografia i cohesió social, patrimoni cultural i
turisme, patrimoni natural i paisatge, modernització dels regadius, TIC i energies renovables– i les
fitxes de dotze infraestructures territorials. El principal impacte és divulgar els valors d’una singular geologia amb una completa gamma de diversitat de paisatges; els espais fluvials de l’aigua i els
sistemes de regadius; els clústers productius de ponent; la capacitat d’oferta de sols logístics, de
comunicacions i residencials; els valors dels patrimonis culturals i l’experiència de formes de codesenvolupament i de cooperació.

c) Principals sectors de demanda
La imputació sectorial està molt concentrada (amb la conseqüent pèrdua de riquesa
de l’anàlisi) per la poca desagregació de les dades originals. Fer una imputació més
acurada requeriria, en aquest cas, adoptar supòsits sobre els que no es té un fonament
sòlid.
A la següent taula, un cop analitzada la despesa de les universitats, queden reflectides les imputacions sectorials i el percentatge respecte el total:
Taula 36 Imputacions sectorials (M€)

Núm.

Branca

Despesa
universitat

%

40

Comerç al detall (excepte vehicles de motor); reparacions

218.678.290

20%

42

Restaurants, establiments de begudes, menjadors
col·lectius i provisió de menjars preparats

126.474.238

11%

37

Construcció

101.056.714

9%

38

Venda, manteniment i reparació de vehicles de motor

108.073.870

10%

57

Altres activitats empresarials

99.012.502

9%

Altres

456.265.095

41%

Total

1.109.560.709

100%

Font: Elaboració pròpia.

Els cinc sectors que major proporció de la despesa reben, acumulen més de la meitat de la despesa atribuïble al sistema (59%). Cal tenir en compte que la imputació
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sectorial global (la seva distribució relativa) és una mitjana ponderada de les imputacions individuals dels diferents agents. Així, la despesa del personal de les universitats tindrà una influència molt rellevant a l’hora de determinar la importància final
d’un sector.

✔✔ Una eina per promoure l’activitat emprenedora
El Parc de Recerca UAB (PRUAB) és una entitat fundada per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i l’Institut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentàries (IRTA) per impulsar i millorar les activitats de transferència de tecnologia i de coneixement. Així com promoure l’activitat emprenedora mitjançant la creació de noves empreses
de base tecnològica i facilitar la interacció entre la recerca i el món empresarial. El PRUAB acull vinti-cinc centres i instituts de recerca, a banda dels propis de la UAB, que treballen en els següents
àmbits: nanotecnologia i ciència de materials; biomedicina i biotecnologia; ciències mediambientals i canvi climàtic; TIC; sanitat animal i tecnologies alimentàries i ciències socials i humanitats. El
PRUAB fomenta l’esperit emprenedor i ofereix una sèrie de serveis per promoure i assolir amb èxit
la creació i el creixement d’una empresa. Gràcies a aquesta tasca, el PRUAB ha creat quaranta spinoff, i ha propiciat la creació d’uns quatre-cents llocs de treball des de la seva creació.
La primera branca en importància és el comerç al detall i reparacions (20%). Com
s’ha comentat al llarg de les diferents seccions, aquest és un sector que recull despeses que difícilment es poden imputar a sectors més específics. Els sectors restauració
i venda, reparació i manteniment de vehicles de motor acumulen un 11% i un 10%,
respectivament, de la despesa total, recollint la importància que tenen en el pressupost de despeses de les famílies. La construcció (9%) i altres activitats empresarials
(9%), amb un 18% acumulat de la despesa entre totes dues, apareixen entre els principals sectors receptors de despesa pel seu pes a la despesa de les institucions universitàries.

d) Despesa en innovació tecnològica
A part dels impactes econòmics que les universitats tenen, directes i indirectes, i més
a curt termini en la societat, també es poden valorar els impactes de la innovació que,
a mitjà i llarg termini, tenen efectes majors en l’economia del país i en la seva competitivitat.
En centrar-se, per exemple, en la despesa en innovació tecnològica a Catalunya, hi
ha constància de que es va enregistrar un màxim absolut l’any 2007, gairebé arribant
als quatre mil milions d’euros. La xifra de l’any 2009, 3.500 milions d’euros, en termes reals i descomptada la inflació, es va situar pràcticament en el mateix valor que
la de l’any 2003. Pel que fa a la significació d’aquesta despesa respecte el PIB, l’any
2005 va arribar a representar el 2,05%, mentre que l’any 2009 va representar l’1,79%
del PIB, una xifra que se situa per damunt de la mitjana espanyola (1,67%).
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Figura 31 Evolució en les despeses en innovació tecnològica a Catalunya (M€, 2003-2009)
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Ciència i Innovació a partir de l’enquesta sobre innovació a les
empreses de l’INE 2009. Dades de l’IPC de Catalunya: Idescat.

✔✔ Un soci en la innovació tecnològica
La xarxa TECNIO aglutina els principals agents experts en investigació aplicada i transferència
tecnològica de Catalunya i en col·laboració directa amb les universitats. És una marca creada per
ACC1Ó, l’agència de la Generalitat de suport a la competitivitat de l’empresa catalana. TECNIO té
la missió de consolidar i potenciar el model de transferència tecnològica per generar un mercat
tecnològic català que aporti competitivitat a l’empresa, i dotar de tecnologia les empreses per
aportar valor afegit als seus projectes i esdevenir un trampolí de projecció exterior per a les
mateixes. En el darrer decenni, més de quatre mil professionals han treballat per crear coneixement
tecnològic en clau empresarial, a través de la xarxa TECNIO. S’han realitzat més de dos mil projectes
d’R+D en empreses i s’han creat més de tres-centes empreses de base tecnològica, proporcionant
més de dos mil llocs de treball d’alta qualificació i una facturació que supera els cent milions
d’euros.
Segons dades de l’INE, a nivell estatal la comunitat autònoma que enregistra una
major despesa en innovació és Madrid (3,61% del PIB l’any 2009), que concentra el
16% de les empreses innovadores i el 29% de les despeses en innovació. En canvi,
Catalunya concentra el 23% de les empreses innovadores però només el 20% de les
despeses en innovació. Aquesta diversitat es pot explicar per l’estructura empresarial
catalana integrada per un gruix important de petites empreses innovadores a diferència de les grans empreses que es concentren a Madrid. En aquest sentit, les empreses
de menys de dos-cents cinquanta treballadors, suposaven l’any 2008, més de la mei-
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tat de la despesa catalana en innovació si bé són precisament aquestes empreses les
que estan patint més intensament la crisi econòmica, la qual cosa s’ha traduït en una
caiguda d’un 19% de les seves despeses en innovació l’any 2009.
Figura 32 Empreses innovadores i volum de despeses (2009)
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE.

La comparativa de Catalunya en innovació, amb altres països europeus, amb dades
de l’any 2006 respecte el PIB, la situa en una posició mitjana, per sobre, entre d’altres, d’Itàlia, els Països Baixos o Bulgària, si bé per darrere de països com Alemanya,
Bèlgica o Dinamarca.
Figura 33 Percentatge de despesa en innovació sobre el PIB als estats europeus i a Catalunya (2006)
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La necessitat d’avançar cap a una economia més basada en el coneixement ha portat a les universitats a implicar-se de manera activa en el procés d’innovació, més enllà de la pròpia generació de coneixement a través de l’R+D i la producció científica o
la transmissió de coneixement a través també de la formació. Així, han desplegat una
política afavoridora de la innovació tecnològica de forma directa. Per avaluar-ne la
magnitud es disposa encara de poques dades, i moltes no es troben desagregades per
a Catalunya o bé per al sistema universitari en particular.
Pel que fa als inputs de la innovació del sistema universitari se’n comptabilitzen
tres. Els dos primers han estat abastament tractats també com a inputs del sistema
de recerca (v. capítol 4.2 sobre recerca científica). Es tracta de la despesa en R+D i el
personal de recerca i els investigadors. El tercer input a comptabilitzar quant a la innovació seria el personal de transferència de les universitats. Les dades que existeixen no són exhaustives i provenen de l’informe de l’enquesta de la Xarxa d’Oficines
de Transferència de Resultats d’Investigació (RedOTRI) de la CRUE que realitza a les
universitats i que explicita les dades de les universitats que així ho han autoritzat.
Les dades que aporta l’informe indiquen que actualment les universitats públiques
de Catalunya ocupen, a dedicació plena, cent setanta-tres persones dedicades a projectes de transferència, xifra que suposa el 32% del personal del conjunt de les universitats públiques de l’Estat.
Taula 37 Personal tècnic de transferència

Universitat pública
Universitats de Catalunya
Universitats de l’Estat
Universitats Catalunya/Universitats Estat (%)

Personal tècnic de transferència (EDP)
173
541,28
32%

Font: Informe de l’enquesta de la RedOTRI, CRUE, 2009.

✔✔ Quan la transferència de coneixement és possible
Des de la seva creació, l’any 1995, el Centre de Visió per Computador (CVC) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) treballa per solucionar els problemes en els que la visió per computador
pot donar una resposta. Ho fa col·laborant majoritàriament amb les enginyeries, a fi de donar solucions de valor afegit que enriqueixen el teixit econòmic del país. Avui, el CVC és un referent pel seu
model de funcionament. Pels seus resultats, tant en recerca com en desenvolupament, és líder a
l’Estat espanyol i és un dels centres més importants d’Europa. Dins la seva àrea de coneixement, la
visió per computador com a camp científic, la intel·ligència artificial està molt ben valorada. Addicionalment, la visió per computador té una gran varietat i quantitat d’aplicacions, tant productives
com socials, com ara la seguretat, la sanitat, la producció, la industrial, la domòtica i altres. Des de la
seva creació, el CVC ha treballat amb més de cent empreses i ha creat diversos spin-offs.
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e) Col·laboració universitat-empresa
Una de les apostes més significatives dels darrers anys per impulsar la innovació ha estat, d’una banda, la generació de centres d’innovació per part de les universitats i, d’altra banda, la creació d’estructures entre les universitats, les administracions i el sector
empresarial, afavoridores de l’aplicació del coneixement. En aquest aspecte, les iniciatives més destacades són els centres tecnològics i els parcs científics i tecnològics.
Les universitats han creat en els darrers anys diversos centres d’innovació sorgits
des dins de la pròpia universitat i conjuntament amb l’empresa i l’Administració.
Aquests centres tecnològics tenen com objectiu impulsar la transferència del coneixement generat en el si de les universitats i/o centres de recerca a través de projectes
de recerca aplicada i desenvolupament pre-competitiu.

✔✔ Connectant ciència i empresa
Des de la seva creació, l’any 1999, el Parc Científic de Barcelona (PCB) de la Universitat de Barcelona (UB) potencia la recerca d’excel·lència i la innovació amb el suport d’una àmplia oferta tecnològica; dinamitzar la relació entre la universitat i l’empresa, impulsar la creació de noves empreses
i instituts, promoure el diàleg ciència-societat i les vocacions científiques. El PCB actua com a catalitzador col·laboratiu gràcies a les xarxes científiques i empresarials que posa a la disposició de
les entitats, mitjançant projectes de recerca europeus i internacionals. Des de l’inici, l’estratègia de
creixement per fer front al desenvolupament del sector i a les demandes del mercat global ha es
tat una necessitat que es constata en el constant increment del nombre d’entitats instal·lades fins a
les actuals setanta-cinc empreses –catorze de les quals estan ubicades a la Bioincubadora PCB-Santander– i seixanta-dues entitats públiques i privades provinents, tant de l’entorn de la UB com de fora.
Una aposta de les universitats encara més àmplia que l’anterior per fomentar la innovació, ha estat la posada en funcionament dels parcs científics i tecnològics, els quals, a
més de donar aixopluc a centres d’innovació i centres tecnològics, han posat en funcionament nous serveis per a l’empresa, des de lloguer de laboratoris a vivers d’empresa.
Els parcs científics integren grups i centres de recerca universitaris, centres tecnològics, incubadores d’empreses, grans empreses amb els seus centres d’R+D associats,
empreses focalitzades en la innovació i noves empreses basades en el coneixement.
En data de març de 2011, els parcs científics que eren membres de la Xarxa de Parcs
Científics i Tecnològics de Catalunya (XPCAT), com a socis o membres associats,
n’eren vint-i-quatre, distribuïts per tot el país:
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Figura 34 Xarxa de parcs científics i tecnològics de Catalunya

Font: XPCAT.
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Segons dades de l’XPCAT, l’any 2009 hi havia 2.165 empreses innovadores i de
base tecnològica instal·lades als parcs catalans, de les quals, el 81,38% eren empreses
petites i microempreses. Hi treballaven un total de 64.185 persones, de les quals, gairebé el 55% ho feien en R+D. El nombre total de centres en R+D i centres tecnològics
que acollien era de cent onze.
En l’actualitat, amb el suport de l’Administració, la configuració de les modalitats
de col·laboració entre universitat-empresa se centra en el concepte d’innovació com a
objectiu principal. En aquest sentit, cal destacar els Innovation Hub que estan desenvolupant-se arreu o els sistemes territorials d’innovació que s’estan generant al nostre
país, on a partir de la col·laboració entre les diferents institucions que conformen el
teixit socioeconòmic del territori es fonamenten entorns de competitivitat impulsors
de desenvolupament social, econòmic i cultural.
Aquests instruments esdevenen centrals no tan sols per incrementar la transferència de coneixement des de les universitats, sinó que són claus per incrementar tant
el volum de transferència cap a les empreses innovadores com el nombre d’empreses
que realitzen activitats d’innovació. Són d’especial importància al nostre país que té
un teixit empresarial basat en la petita i mitjana empresa.
Una altra dada que resulta interessant estudiar és la dels projectes que es duen a terme conjuntament entre empreses i universitats. A l’Estat existeixen diversos programes que donen suport a la investigació en cooperació entre universitats i empreses.
Un dels programes més destacable és el programa de Projectes Individuals de Recerca
i Desenvolupament (PID). Els PID són de caràcter aplicat per la millora o creació de
nous productes o serveis que poden comprendre tant activitats d’investigació industrial com de desenvolupament experimental.
L’any 2009 es van aprovar cent vuitanta-set PID (CyD, 2010), dels quals a trenta-sis
hi participaven universitats públiques catalanes. Això representa que prop del 20%
dels PID es van dur a terme en col·laboració amb alguna universitat catalana. També
cal destacar que la llista estava encapçalada per la UPC, amb disset projectes de col·
laboració.
A més, les universitats públiques catalanes proporcionen serveis tècnics i estudis
específics a les empreses, basant-se en els seus coneixements i la recerca duta a terme
a les universitats. L’any 2008 les universitats públiques presencials catalanes van facturar un total de 125,7 M€ a les empreses amb motiu d’aquests serveis. La UPC va ser
la universitat que va tenir més volum de facturació a empreses (47,8 M€), no només
del sistema català sinó del conjunt de l’Estat espanyol.
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Taula 39 Facturació de les universitats a les empreses (en M€)
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126,3
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Font: Uneix.

f) Generació de patents
La protecció del coneixement s’identifica principalment amb la transformació en patents i s’ha convertit en uns dels principals indicadors de la capacitat d’innovació
d’un país. Les universitats, a més d’impulsar la recerca empresarial que condueix a la
realització de patents per part de les empreses, desenvolupen per elles mateixes una
intensa activitat de patents. Tanmateix, correspon majoritàriament al sistema privat
la realització de patents. Si bé la patent industrial i intel·lectual forma part del seus
instruments d’innovació, la principal responsabilitat de les universitats i centres de
recerca se centra en la transferència de coneixement que permet al sistema privat
aplicar-lo als seus interessos i generar-ne patents.
Pel que fa a l’evolució del nombre de sol·licituds de patents realitzada pels diferents sectors a l’Estat durant els anys 2007, 2008 i 2009 es pot observar un clar
augment en tots els sectors excepte en les sol·licituds de patents a nivell particular.
D’altra banda, el volum de sol·licituds per part de les universitats l’any 2009 va representar el 13% i les empreses i els particulars són els que sol·licitaren més nombre de
noves patents, el 42% i el 36,6% respectivament, com es pot veure a la taula següent.
Taula 39 Naturalesa del sol·licitant de patents a l’Estat espanyol

Sol·licitant
Universitat
CSIC
Organisme públic
Empresa
Particular
Total

2007
Patent
% total
382
11,8%
101
3,1%
70
2,2%
1.346
41,5%
1.345
41,5%
3.244
100%

2008
Patent
% total
413
11,5%
137
3,8%
120
3,3%
1.483
41,2%
1.446
40,2%
3.599
100%

Font: Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM).

Patent
459
158
145
1.498
1.306
3.566

2009
% total
12,9%
4,4%
4,1%
42%
36,6%
100%

Increment
2009-2008
11,1%
15,3%
20,8%
1%
-9,7%
-0,9%
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Les patents poden tenir principalment tres nivells:
■■
■■

■■

patent estatal o OEPM en el cas de l’Estat;
patent europea o l’Oficina de Patents Europea (EPO, segons les seves sigles
en anglès);
patent del Tractat de Cooperació en Matèria de Patents (PCT, segons les seves
sigles en anglès).

Si es pren el període 2007-2009 i es considera la distribució de patents estatals sol·
licitades per sector, es pot observar com el 50% de les sol·licituds a Catalunya foren realitzades per empreses, el 39% per particulars, el 9% per les universitats públiques i el
2% per l’Administració, que inclou els centres de recerca. Pel que fa al conjunt de l’Estat, les universitats sol·licitaren el 12% de les patents a nivell de l’Estat i el 7% l’Administració, totes dues xifres, per sobre de la dada catalana. Així doncs, de les patents sol·
licitades a nivell estatal per part de l’Administració, el 5% ho foren des de Catalunya,
el 15% de les universitats, el 20% dels particulars i el 25% per part de les empreses.
L’anàlisi de la participació de les universitats pel que fa a la sol·licitud de patents
per CCAA l’any 2009 indica que a Catalunya les universitats sol·licitaren el 10% del
total de patents.
Figura 35 Distribució de patents a Catalunya i a Espanya (2009)
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’OEPM.

També resulta interessant observar l’evolució i la tendència de la sol·licitud de patents estatals realitzades per les universitats espanyoles i catalanes i el percentatge
respecte el total de sol·licituds nacionals. En el següent gràfic es mostra aquesta evo-
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lució des de l’any 2000 fins al 2009. Es pot observar una clara tendència a l’augment
de les sol·licituds de patents estatals per part de les universitats alhora que també
augmenta el percentatge respecte el total de sol·licituds espanyoles. Aquest comportament també s’observa per les patents sol·licitades per universitats catalanes, tot i
que més tímidament.
Figura 36 Evolució de les sol·licituds de patents realitzades per les universitats espanyoles, les universitats
catalanes i el percentatge sobre el total de sol·licituds de patents estatals
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Font: OPEM.

Les dades de sol·licitud d’extensió de l’EPO per CCAA en el període 2007-2009
indiquen que Catalunya va representar el 37% de l’Estat del total de sol·licituds. En
funció de la població, Catalunya ostenta la primera posició estatal junt amb Navarra.
L’extensió europea també permet la comparativa internacional. Si es prenen com a
referència algunes de les principals economies mundials pel que fa a sol·licituds de
patents via europea i amb dades de deu anys de distància, 1997 i 2006, es veu com
especialment Espanya i Catalunya, si bé en menor mesura, encara es troben lluny de
les mitjanes d’altres països per patents per milió d’habitants. Tanmateix, el creixement en aquests deu anys ha estat, tant en el cas de l’Estat com de Catalunya, dels
més elevats d’aquest conjunt de països, amb un increment mitjà del 106% i del 95%
respectivament. En aquesta sèrie es veu com hi destaca Alemanya, molt per sobre de
la resta de països.
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Figura 37 Patents EPO per tipologies (1996-2007)
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Eurostat.

Tot i la menor sol·licitud de patents europees per part de les universitats tant catalanes com espanyoles, la comparativa respecte la UE indica que, per habitant, són les
universitats les que menor distància presenten respecte la mitjana europea. En el període 1997-2006, el conjunt de les universitats espanyoles assoliren el 50% del que
ho feren la mitjana de les universitats europees. El sector empreses fou qui assolí les
xifres més baixes, el 18% de la mitjana europea i el conjunt de les institucions governamentals, el 40% del seus homòlegs europeus.
Pel que fa a la sol·licitud del PCT dels països de la UE-15, Corea, els Estats Units,
Japó, Xina i la incorporació de Catalunya, nou d’aquests països representen més en
patents respecte el conjunt mundial i deu representen més en producció científica.
Concretament Japó, Alemanya, Finlàndia i Suècia representen més del doble a nivell
mundial en patents que en producció científica. En canvi, Portugal i Grècia, representen deu vegades menys en patents que en producció científica. Catalunya, amb
un 0,19% de pes en patents sobre el total mundial, representa tres vegades menys en
patents respecte les publicacions i a l’Estat se situa (amb una xifra de pes) en un lloc
inferior al de la dada catalana confirmant l’anomenada paradoxa espanyola (un país
amb alta producció científica però amb relatives baixes patents).
Pel que fa al comportament de les universitats catalanes, com mostra el següent gràfic, l’increment de les sol·licituds PCT ha estat del 89%, duplicant l’increment que
han tingut la mitjana dels països de la UE-15 (43%) i també per sobre de la mitjana de
l’increment mundial que fou del 67% entre els anys 2000 i 2009.
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Figura 38 Increment de sol·licituds de patents de la UE-15, món i universitats de Catalunya (PCT 2000-2009)
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual i l’OEPM.

En resum, com s’ha vist, Catalunya té una representació en patents proporcionalment més alta en el context mundial que no pas l’Estat. D’altra banda, ambdós se situen en posicions mitjanes i/o baixes en sol·licituds de patents. Tanmateix han estat els
països que més han incrementat el nombre de patents mundials entre els anys 2000 i
2009. I encara és més remarcable que s’hagin situat en la segona posició del món en
quant a patents sol·licitades per part de les universitats en relació al total.

g) Creació d’empreses de base tecnològica
Sota el concepte d’emprenedoria, les universitats han iniciat una política activa que
es concentra en l’impuls a la creació d’empreses de base tecnològica i en la transferència de coneixement cap al sector privat alhora que fomenten l’esperit emprenedor
entre la comunitat universitària.
Una de les principals actuacions que s’impulsen és la creació empreses de base tecnològica, on la tasca principal es concentra en les anomenades spin-off, és a dir, empreses en les que el seu negoci està principalment basat en el coneixement generat
per la universitat.
En el global de l’Estat espanyol l’evolució de la creació d’spin-off ha sigut variable.
De l’any 2001 fins el 2006, es va produir una evolució creixent, assolint un màxim de
cent cinquanta spin-off creades per les universitats espanyoles. Durant els dos anys
següents es va produir una davallada en la creació d’spin-off però l’any 2009 ja es pot
observar de nou un increment fins arribar a cent divuit spin-off creades.
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Figura 39 Evolució del nombre d’spin-off creades per universitats de l’Estat espanyol (2001-2009)
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Font: Enquesta RedOTRI d’universitats 2009.

Segons la RedOTRI, que es basa en l’enquesta que formula anualment a les universitats, les universitats públiques de Catalunya crearen l’any 2008 vint-i-una empreses
spin-off, el 22% del conjunt de l’Estat, i la mateixa proporció pel que fa als ingressos,
on obtingueren cent vint-i-cinc milions d’euros, essent la millor relació respecte a les
universitats espanyoles en projectes de finançament públic de col·laboració amb empreses (33%) i la facturació per prestacions de servei (56%). Cal assenyalar que una
part d’aquests ingressos provenen de la transferència de la propietat intel·lectual.
Taula 40 Empreses spin-off de les universitats públiques a Catalunya i a Espanya (2009)

Nombre d’spin-off
creades en l’any
Total ingresos (M€)
Import contrates d’R+D
i consultoria (M€)
Import projectes de
finançament públic
de col·laboració amb
empreses (M€)
Import facturat per
prestacions de servei
(M€)
Ingressos per llicències
(M€)

Universitats
de Catalunya

Universitats
d’Espanya

Universitats Catalunya
Universitats Espanya
(%)

21

94

22%

125,33

563,87

22%

68,74

407,50

17%

43,57

131,08

33%

12,70

22,70

56%

0,33

2,59

13%

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Informe de la Encuesta RedOTRI 2009.
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També cal destacar una altra iniciativa de les universitats com són les càtedres universitat-empresa. Aquestes càtedres, que funcionen habitualment amb el patrocini
de les empreses, se centren en l’impuls de diferents àmbits temàtics d’investigació i
d’impuls a la innovació i també recolzen habitualment la política d’emprenedoria de
les universitats en els seus àmbits d’especialització.
Finalment, cal assenyalar que un dels requeriments essencials per al desenvolupament de noves empreses de base tecnològica, en les seves diverses modalitats, és
l’existència de capital de risc, és a dir, finançament destinat a recolzar projectes innovadors i noves iniciatives empresarials innovadores. En aquest sentit, segons dades
del Ministerio de Ciencia y Tecnología, l’any 2008 la inversió en capital de risc significà el 0,09% del PIB, aproximadament, uns mil milions d’euros, dels quals la major
part s’invertiren en finançament o substitució però només el 0,01% del PIB es destinà
a finançament inicial, que és el requerit per les noves spin-off.
Comparativament amb altres països de la UE pel que fa al global del capital de risc
en relació al PIB, l’Estat se situa en termes similars a Bèlgica, Finlàndia, França, Noruega o els Països Baixos, i prop de la mitjana de la UE-15. Tanmateix, se situa dues o
tres vegades per sota pel que fa a la inversió en finançament inicial, per sota fins i tot
d’Alemanya (amb una xifra global de capital de risc que només assoleix el 0,05% del
seu PIB). En la banda alta cal destacar el Regne Unit i Suècia, amb un capital de risc
que suposa el 0,3 i el 0,25% del seus PIB respectius.
Figura 40 Inversió en capital de risc, segons etapa de finançament a la UE
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Font: Eurostat 2008.
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Finalment, segons l’enquesta Community Innovation Survey 2008 de l’Eurostat que
expressa resultats per al període 2006-2008, un 31% de les empreses innovadores a
l’Estat col·laboraren amb les universitats, una xifra que se situa lleugerament per sota
de la mitjana de la UE, però encara lluny de la cooperació entre universitat i empresa
d’Àustria o Alemanya, que arriba a més del 50%, o Finlàndia, que ocupa la primera
posició d’Europa, on el 76% de les seves empreses innovadores col·laboraren amb la
universitat.

