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I. PRESENTACIÓ 

 

L’objectiu principal de la Càtedra Universitat–Empresa per al Foment de la Innovació 

Empresarial de la Universitat Rovira i Virgili (URV) és promoure les activitats d`R+D i la 

innovació entre les empreses del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre. Per assolir 

aquest objectiu la Càtedra Universitat–Empresa per al Foment de la Innovació 

Empresarial analitza quins són els factors que determinen les activitats de les empreses 

locals en el camp de l’R+D i la innovació entre les empreses de la demarcació de 

Tarragona; duu a terme activitats de difusió relacionades amb la innovació, i assessora 

a les empreses locals de cara a facilitar les activitats relacionades amb la R+D i la 

innovació. Per altra banda, la Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial no deixa 

de ser un punt de trobada i debat sobre les polítiques òptimes per fomentar la innovació 

empresarial. Així mateix, des de la Càtedra es facilita l'enllaç amb els diferents parcs 

científics i tecnològics, amb grups de recerca i amb altres centres tecnològics, tant a 

escala regional i estatal com europea. 

 

Com ja és habitual, any rere any l’informe anual de la Càtedra recull les activitats fetes 

al llarg d’un any natural. En aquesta memòria s’apleguen les activitats que s’han portat 

a terme durant l’any 2016 en el si de la Càtedra per al Foment de la Innovació 

Empresarial. Les activitats programades al llarg de l’exercici 2016 volen donar resposta 

a les peticions que al seu dia van fer les dues institucions que donen suport a aquesta 

iniciativa: la Diputació de Tarragona i la URV. En concret, els encàrrecs rebuts estan 

relacionats amb tasques orientades a la recerca dels factors determinants de l’R+D i la 

innovació, la promoció de la transferència de coneixements des de la universitat a les 

empreses innovadores, l’avaluació de les actuacions públiques en l’àmbit de la recerca i 

la innovació, les actuacions orientades a facilitar les activitats innovadores a les 

empreses localitzades al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre i, finalment, el 

foment d’estudis relacionats amb la innovació empresarial. 
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D’altra banda, cal posar de manifest que la Càtedra per al Foment de la Innovació 

Empresarial és un ens orientat a l’estudi i l’anàlisi del teixit d’empreses innovadores de  

la demarcació de Tarragona. Una de les seves funcions és oferir informació i suport a les 

empreses que innoven per facilitar el finançament de les activitats d’R+D i d’innovació, 

l’aplicació de les desgravacions fiscals a aquest tipus concret d’activitats i l’accés a 

subvencions públiques, entre d’altres. 

 

Aquesta memòria aplega el conjunt de les activitats realitzades durant l’exercici 2016 

per la Càtedra Universitat–Empresa per al Foment de la Innovació Empresarial de la URV, 

i és un exemple del compromís inicial de l’entitat per dur a terme una rendició de 

comptes periòdica com a exercici de transparència de l’ús dels recursos públics.  

 

 

OBJECTIUS:  

 

 Promoure la recerca relacionada amb l’R+D i la innovació. 

 Avaluar i dissenyar les polítiques científiques i tecnològiques aplicades pels governs 

regionals i estatals. 

 Analitzar els efectes de l'R+D i la innovació empresarial. 

 Potenciar la cooperació empresarial. 

 Fomentar la formació en els camps de la gestió de l'R+D i la innovació. 
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II. ÒRGANS DE GOVERN 

 

1. Director 

 

El Dr. Agustí Segarra és el director de la Càtedra Universitat–Empresa per al Foment de 

la Innovació Empresarial des del desembre de 2008. 

 

2. Consell Consultiu 

 

El 9 d’abril de 2014 es va constituir el Consell Consultiu de la Càtedra Universitat–

Empresa per al Foment de la Innovació Empresarial amb la missió d’aportar 

suggeriments a les actuacions previstes. 

 

El Consell Consultiu estava constituït per: 

 

 Raül Blanco, gerent d’estratègia industrial a la Generalitat de Catalunya 

 Miquel Àngel Bové, vicerector de Transferència i Innovació de la URV 

 Antonio Terceño, degà de la Facultat d’Economia i Empresa; de la URV 

 Bernd Theilen, director del Departament d’Economia de la URV 

 Agustí Segarra, director de la Càtedra Universitat–Empresa per al Foment de la 

Innovació Empresarial 

 

3. Equip tècnic 

 

 Sergi Yélamos Francesch, tècnic de la Càtedra Universitat–Empresa per al Foment de 

la Innovació Empresarial. 
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Des del març fins al maig de 2016, la Càtedra Universitat–Empresa per al Foment de la 

Innovació Empresarial va comptar amb una alumna en pràctiques de la Facultat 

d’Economia i Empresa, l’alumna del màster en direcció d’empreses Maria Fernanda 

Rodríguez Surco, que va portar a terme tasques de suport per al bon funcionament de 

la Càtedra. 

 

Equip col·laborador: 

 Elisenda Jové Llopis, investigadora en formació del Grup de Recerca d’Indústria i 

Territori de la URV. 

 Mercedes Teruel Carrizosa, professora agregada d’Economia Aplicada. 

 Anna Rovira Talaveron, tècnica de suport a la investigació del Grup de Recerca 

d’Indústria i Territori de la URV. 

 Jordi Giró, enginyer industrial, col·laborador amb el programa de foment de La 

innovació entre les empreses potencialment innovadores del territori. 
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III. ÀMBITS D’ACTUACIÓ 

 

Seguint les directrius del programa per a l’any 2016, les activitats principals de la Càtedra 

es reparteixen en els àmbits d’actuació següents:  

 

1. Fomentar la recerca en el camp de la innovació i els seus determinants. 

2. Analitzar els efectes de la innovació sobre la productivitat i el creixement. 

3. Fomentar la difusió de la recerca i de la ciència com a factor de progrés. 

4. Difondre la importància de la transferència com a via de difusió dels coneixements 

entre els organismes generadors i les empreses. 

5. Exercir docència sobre tècniques i gestió de la recerca i la innovació a les petites i 

mitjanes empreses del territori.  

6. Portar a terme accions adreçades al foment de la innovació empresarial.  

7. Difondre les característiques del sistema d’innovació de Catalunya. 
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1. LA RECERCA 

Activitats previstes 

 

1.1. Premi a la realització de documents de treball sobre innovació empresarial 

1.2. Publicació d’articles sobre innovació empresarial en revistes científiques de prestigi 

internacional 

1.3 . Presentació de comunicacions en congressos internacionals 

1.4 Seminaris del Departament d’Economia (URV) relacionats amb l’R+D i la innovació 

 

Activitats realitzades 

 

1.1. Premi a la realització de documents de treball sobre innovació empresarial 

 

La Càtedra Universitat–Empresa per al Foment de la Innovació Empresarial va convocar 

un premi al millor treball sobre temes d’innovació presentat al 4th PhD Workshop on 

Industrial and Public Economics (WIPE), que va tenir lloc els dies 11 i 12 de febrer del 

2016 a la Facultat d’Economia i Empresa, a Reus. L’objectiu principal d’aquesta iniciativa 

és facilitar la difusió de treballs escrits de recerca aplicada o divulgació científica que, 

des de qualsevol àmbit del coneixement, estiguin relacionats amb la innovació. 

 

El premi es va atorgar ex aequo a les següents ponències: 
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 Abdelfeteh Bitat (joint with 

W. Laurieru, Saint-Louis University 

Brussels) pel document de treball 

“Environmental regulation and eco-

innovation: insights from diffusion of 

innovations theory”. 

 

 Jorge Andrés Vélez Ospina 

(Universitat Autònoma de Barcelona) 

pel document de treball “Innovation 

decision and firm productivity: An 

empirical analysis for the services 

sector”. 

 

 

 

1.2. Publicació d’articles sobre innovació empresarial en revistes científiques de 

prestigi internacional 

 

 Teruel Carrizosa, Mercedes; Segarra Blasco, Agustí; García Quevedo, José (2016) 

“Restricciones financieras y el abandono de proyectos de innovación en las 

empresas españolas”, Estudios Econométricos PITEC 2016, Fundación Española 

de Ciencia y Tecnología. 
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 Segarra Blasco, Agustí; Teruel Carrizosa, Mercedes; Jové Llopis, Elisenda (2016) 

“High-growth firms and innovation in European countries”, Ekonomiaz, 90(2), 

197-223 

 Coad, Alex , Segarra, Agustí i Teruel, Mercedes (2016): "Innovation and firm 

growth: does firm age play a role?", Research Policy, 45, 387-40 

Segarra, Agustí i Teruel, Mercedes (2016): "Application and success of R&D 

subsidies: what is the role of firm age?", Industry and Innovation, 23(8), 713-733 

 

1.3. Seminaris del Departament d’Economia de la URV sobre temes relacionats amb 

l’R+D i la innovació 

 Seminari «Measuring macro-level effects of the global economic 

recession on university-industry research cooperation» a càrrec de  

Joaquin Maria Azagra Caro (CSIC-UPV). Data: 20 de desembre de 2016 a 

les 13:10 hores. Lloc: Sala de Graus de la Facultat d’Economia i Empresa. 

Av. de la Universitat, 1, Reus  

 Seminari sobre «Eco-innovation and business competitiveness: Empirical 

evidence from German panel data» a càrrec d’Abdel Bitat (Saint Louis 

University, Brussels). Data: 12 de juliol de 2016 a les 13:10 hores.            

Lloc: Sala de Graus de la Facultat d’Economia i Empresa. Av. de la 

Universitat, 1, Reus 

 Seminari sobre «Government support programs for innovative small and 

medium firms: Do they work?» a càrrec d’Sven-Olov Daunfeldt (HUI 

Research). Data: 3 de maig de 2016 a les 13:10 hores. Lloc: Sala de Graus 

de la Facultat d’Economia i Empresa. Av. de la Universitat, 1, Reus 

 Seminari sobre «Competition and innovation with selective exit: an 

inverted U-shape relationship» a càrrec de María Engracia Rochina 

(Universitat de València). Data: 17 de febrer de 2016 a les 13:10 hores. 
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Lloc: Sala de Graus de la Facultat d’Economia i Empresa. Av. de la 

Universitat, 1, Reus 

 

1.4. Presentació de comunicacions en congressos internacionals 

 Segarra, A. Jové, E., “High-Growth Firms and Innovation in European 

countries”, International Conference on Regional Science. Santiago de 

Compostela, 2016 

 Jové, E., Segarra, A., Innovation success: “What is the role of innovation 

strategies?”, Encuentros de Economía Aplicada, Sevilla 2016 

 Segarra, A., Teruel, M. “Science and technology parks and firms growth”, 

Encuentros de Economía Aplicada, Sevilla 2016 

 Arauzo, J.M, Segarra, A., Teruel, M., Science and technology parks and 

firm growth, Document de treball n.17- 2016, paper edition: ISSN 1576-

3382, electronic edition: ISSN 1988-0820 
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2. FORMACIÓ I DOCÈNCIA 

Activitats previstes 

 

2.1.  4a. edició del Curs de Gestió de la Innovació de la Càtedra de Foment de la Innovació 

Empresarial  

2.2. Docència reglada: impartir matèries i assignatures sobre innovació i transferència 

tecnològica en diferents graus i màsters. 

2.3. Potenciar el Màster Oficial sobre Emprenedoria i Innovació promogut per les 

Càtedra d’Emprenedoria i Innovació de la URV. 

Activitats realitzades 

2.1. 4a. edició del Curs de Gestió de la Innovació de la Càtedra de Foment de la 

Innovació Empresarial 

La IV edició del Curs sobre Gestió de 

la Innovació és un mòdul de 20 hores 

que ofereix els fonaments 

imprescindibles per a gestionar i 

elaborar projectes d’R+D, i dur a 

terme activitats relacionades amb la 

innovació. El curs té una orientació, 

eminentment, pràctica per tal de que 

els assistents elaborin, al llarg de les 5 

setmanes de durada del curs, un 

projecte d’innovació apte per ser 

presentat a qualsevol línia de suport a 

la innovació.  El curs està impartit per 

professors de la URV i per 
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professionals dels sectors específics del curs per tal d’aproximar els alumnes a la realitat 

innovadora.  

Lloc: Sala de Graus de la Facultat d’Economia i Empresa i aula 0.8. 

DIMARTS, 7 JUNY Què és la Innovació? 

(16:00-16:30) Agustí Segarra: Presentació 

2 hores (16:30-18:30) Elena Huergo: Les Ajudes Financeres a la I+D+i 

2 hores (18:30-20:00) Raul Sánchez: Gestió de projectes d'R+D 

DIMARTS, 14 JUNY Ajuts a la R+D, desgravacions fiscals i finançament 

4 hores (16:00-20:00) Maria Mirabet: Instruments fiscals de foment de la Innovació 

DIMARTS, 21 JUNY Propietat Intel·lectual i Patents 

4 hores (16:00-20:00) Pascual Segura: Propietat Intel·lectual i Patents 

DIMARTS, 28 JUNY Les polítiques d'R+D 

4 hores (16:00-20:00) Raül Blanco: Instruments de suport a la indústria i a la innovació empresarial 

DIMARTS, 5 JULIOL Experiències innovadores 

2 hores (16:00-18:00) Jordi Giró: Experiències Innovadores, l'automoció 

2 hores (18:00-20:00) Mercedes Teruel: Presentació de projectes 

 

2.2. Docència reglada: impartir matèries i assignatures sobre innovació i 

transferència tecnològica en diferents graus i màsters. 

 

MÀSTER D’EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ  

La docència, direcció i organització del primer curs del Màster d’Emprenedoria i 

Innovació a la Facultat d’Economia i Empresa de la URV va ser a càrrec de diversos 

professors, alguns dels quals són externs a la Universitat. Aquests estudis estan 

acreditats per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). 

 

El Màster té una clara vocació transversal i el seu objectiu general adopta una doble 

dimensió: respecte del vessant professional, fomenta l'aprenentatge de les tècniques de 

gestió de projectes i la planificació estratègica en contextos innovadors, i respecte del 

vessant personal, afavoreix el treball en equip i el lideratge ètic en els futurs 

emprenedors que aposten pel canvi i la innovació. 
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En la conjuntura social i econòmica actual, el foment de l'emprenedoria innovadora 

esdevé una estratègia clau per transitar cap a un model econòmic més sostenible i més 

centrat en el capital humà. És per això que aquest Màster constitueix una oferta de 

postgrau molt oportuna per a la temàtica i la funció estratègica de la figura de 

l’emprenedor innovador. 

 

PROGRAMA DEL MÀSTER 

 

Assignatures obligatòries 

 Estratègia i Màrqueting per a l’Emprenedor (6 ECTS) 

 Competències Emprenedores (3 ECTS) 

 Diagnòstic Estratègic i Gestió Emprenedora (3 ECTS) 

 Gestió Financera del Projecte Emprenedor (3 ECTS) 

 El Finançament per a Noves Empreses Innovadores (3 ECTS) 

 Economia de la Innovació i Sistemes d’Innovació (6 ECTS) 

 Gestió de Projectes d’R+D+I (3 ECTS) 

 Vigilància Tecnològica (3 ECTS) 

 La Transferència Tecnològica (3 ECTS) 

 Polítiques d’R+D+I (3 ECTS) 
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 Treball de Fi de Màster (12 ECTS) 

 

Assignatures optatives 

 Aspectes Jurídics de la Gestió d’Empreses (3 ECTS) 

 Estratègies d’Internacionalització (3 ECTS) 

 Estratègies de Vendes (3 ECTS) 

 Gestió de la Qualitat (3 ECTS) 

 Gestió de la Informació (3 ECTS) 

 Innovació Tecnològica (3 ECTS) 

 Institucions Internacionals (3 ECTS) 

 Localització Industrial (3 ECTS) 

 Responsabilitat Social Corporativa (3 ECTS) 

 Experiències en Centres Tecnològics (3 ECTS) 

 Experiències en Vivers d’Empresa (3 ECTS) 

 Pràctiques (6 ECTS) 

 

QUADRÍPTIC  
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2.3. Potenciar el Màster Oficial sobre Emprenedoria i Innovació promogut per les 

Càtedra d’Emprenedoria i Innovació de la URV 

 

 VISITA AL CENTRE TECNOLÒGIC LEITAT de TERRASSA 

 

 

Data: 20 d’abril de 2016 

Hora: 17:00  

Mitjà de transport: autocar 

LEITAT: MODEL D’INNOVACIÓ OBERTA 

El dilluns 20 d’abril els estudiants del Màster en Emprenedoria i Innovació van visitar 

el Centre Tecnològic LEITAT. La jornada va començar amb una introducció 

presentada per Sergi Artigas, Director de Estratègia i Innovació, sobre la història del 

Centre i els serveis que ofereix, juntament amb la explicació del model d’innovació 

oberta que segueix el centre. Tot seguit, es va fer una visita guiada per les 

instal·lacions a on ens van mostrar equips d’última tecnologia que poden realitzar 

caracterització i el comportament de materials, gràcies a aquesta tecnologia i 

coneixement permeten donar respostes a les necessitats específiques i 

tecnològiques dels seus clients.  
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 VISITA A LA PLANTA de SEAT de MARTORELL:  

 

Data: 4 de maig de 2016 

Hora: 10:15 

Mitjà de transport: autocar 

El dimecres 4 de maig els estudiants i membres del professorat de la Universitat van 

fer una visita guiada per les instal·lacions de SEAT a Martorell. Hi van arribar en 

autobús i, després d’una breu presentació, van poder visitar les instal·lacions de la 

marca en dues fases: primer els tallers i després el Centre Tècnic. 
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Primer van visitar el Taller núm. 1, on es fa el seguiment de la cadena de muntatge 

robotitzada del model SEAT Ibiza. La següent parada va ser al Taller núm. 10, on es 

munten les carcasses ja pintades de diferents models de la marca sobre les 

respectives cadenes cinemàtiques. L’última part de la visita va anar a càrrec de 

Stefan Iljevic  que va fer una presentació sobre el desenvolupament de la innovació 

i les patents de la marca. 

 

 

 

 VISITA al SUPERCOMPUTING CENTER i al PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA  
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Data: 25 de maig de 2016 

Hora: 10:00 

Mitjà de transport: tren 

El dimecres 4 de maig els estudiants i membres del professorat de la Universitat van 

fer una visita al Barcelona Supercomputing Center. A l’arribar ens van fer una breu 

presentació del centre, tot seguit els van guiar per les instal·lacions i van poder veure 

de primera mà la gran quantitat de processadors i maquinària informàtica que 

formen el MareNostrum, el superordinador més potent de l'estat espanyol i un dels 

més potents d'Europa. 

A continuació, la responsable de transferència Anna Escoda els va fer una explicació 

sobre l’entitat, que té per objectiu investigar, desenvolupar i gestionar la tecnologia 

per facilitar el progrés científic. A banda, també han adquirit una gran capacitat per 

desenvolupar aplicacions i solucions tecnològiques d'alt valor per a la indústria i el 

sector privat.  

 

 

 

 

 

Font: https://www.linkedin.com/company/barcelona-supercomputing-center 
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Data: 25 de maig de 2016 

Hora: 16:00 

El dimecres 25 de maig els estudiants del Màster en Emprenedoria i Innovació van 

visitar el Parc Científic de Barcelona. La visita va començar amb una introducció de 

Jordi Quintana, director de Desenvolupament de Negoci i Innovació del PCB, durant 

la qual va explicar el funcionament del Parc i la seva història i objectius. Tot seguit, 

Maria Segú, de la Fundació Bosch i Gimpera, va fer una presentació sobre la 

transmissió de coneixement entre els investigadors de la Universitat de Barcelona i 

el món empresarial. També van poder gaudir de l’explicació sobre l’experiència 

personal d’Ignasi Belda, fundador i CEO de l’empresa Intelligent Pharma una 

empresa amb seu al Parc Científic de Barcelona guardonada pel seu caràcter 

innovador. 

Després d’un breu recorregut per la zona exterior del Parc, la visita es va centrar en 

l’Edifici Clúster, on es 

van mostrar les 

instal·lacions comunes 

que comparteixen 

diferents entitats 

establertes al PCB, així 

com les zones que 

ocupen. 

 

 
Font: http://www.pcb.ub.edu 
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3. ACTIVITATS DE DIFUSIÓ EN EL TERRITORI 

  

Activitats previstes 

 

3.1. Presentació de l’informe ‘Quins objectius persegueixen les empreses catalanes 

quan innoven elaborat per Elisenda Jové, doctoranda del Departament d’Economia 

de la URV. 

3.2. Conferència del Dr. José Molero, catedràtic d'Economia de la Universitat 

Complutense de Madrid 

3.3. Elaboració i presentació de 4 informes trimestral de Conjuntura del Camp de 

Tarragona i a les Terres de l’Ebre amb les Cambres de Comerç i Industria de Reus, 

Tarragona, Tortosa i Valls. 

3.4. Presentació del llibre ‘L’entorn social dels emprenedors de la demarcació de 

Tarragona’. 

3.5. Presentació del llibre ‘L’economia del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre: 

una perspectiva a llarg termini’  

Activitats realitzades 

 

3.1 i 3.2. Presentació de l’informe ‘Quins objectius persegueixen les empreses 

catalanes quan innoven’ elaborat per Elisenda Jové, doctoranda del 

Departament d’Economia de la URV. I conferència del Dr. José Molero, 

catedràtic d'Economia de la Universitat Complutense de Madrid 
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Data: Dimarts 23 de Febrer de 2016 

Lloc: Sala de Graus de la Facultat d’Economia i 

Empresa 

 

En aquesta jornada es va parlar d'un tema poc 

tractat en les recerques i els estudis sobre R+D 

i innovació. La importància que té per a les 

empreses dissenyar les seves estratègies quan 

innoven. El treball que es va presentar 

defensa la importància que les empreses 

catalanes dissenyin les seves estratègies en 

funció dels objectius que pretenen assolir a 

través d’R+D i innovació. L'informe, elaborat per Elisenda Jové a través d'una base de 

dades constituïda per 2.148 empreses catalanes, estudia quins són els objectius i les 

estratègies que persegueixen les empreses quan innoven.  

 

Durant l’acte els va acompanyar el doctor José 

Molero, catedràtic d'Economia de la Universitat 

Complutense de Madrid, i expert en el disseny de 

polítiques públiques de foment de la innovació. El 

doctor Molero va fer una exposició de la política 

industrial que cal dur a terme si es vol reduir el 

tradicional retard tecnològic. 

 

 

 
Font: Diari de Tarragona 
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3.3. Elaboració i presentació de 4 informes trimestrals de Conjuntura del Camp de 

Tarragona i a les Terres de l’Ebre amb les Cambres de Comerç i Industria de Reus, 

Tarragona, Tortosa i Valls. 

 

 Presentació 4t informe de 2015 

Lloc: Cambra de Comerç de Valls 

Data: Dilluns 22 de febrer de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 Presentació 1r informe de 2016 

Lloc: Cambra de Comerç de Reus 

Data: Dijous 26 de maig de 2016 
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 Presentació 2n informe de 2016 

Lloc: Cambra de Comerç de Tortosa 

Data: Dimecres 21 de setembre de 2016 
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 Presentació 3r informe de 2016 

Lloc: Cambra de Comerç de Tarragona 

Data: Dijous 1 de desembre de 2016 

 

 

 

 

 

 

3.4. Presentació del llibre ‘Emprendre i Innovar: Quinze experiències del Camp de 

Tarragona i de les Terres del Ebre’. 

 

Data: Divendres 2 de Desembre de 2016 

Lloc: Auditori de la Diputació de Tarragona 
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Juntament amb la celebració del la 

4a edició dels premis Tarragona 

Emprèn de la Diputació de 

Tarragona, es va presentar el llibre 

“Emprendre i Innovar: Quinze 

experiències del Camp de 

Tarragona i de les Terres del Ebre”.  

 

La Diputació de Tarragona, en col·laboració amb la Càtedra de Foment de la Innovació 

Empresarial de la Universitat Rovira i Virgili, i la periodista Núria Pérez han impulsat 

aquesta iniciativa a on es recullen les experiències de quinze persones que han participat en 

alguna de les edicions anteriors dels Premis Emprèn i que han aconseguit tirar endavant els seus 

projectes empresarials.   

El llibre respon a la voluntat de la 

Diputació de Tarragona i de la URV de 

desenvolupar conjuntament accions 

que contribueixin al progrés de la 

societat i a la promoció del talent 

emprenedor del Camp de Tarragona i de 

les Terres de l'Ebre. 

Precisament, aquest llibre va ser lliurat 

com a obsequi a tots els guardonats a la 

4a edició dels Premis Emprèn, el qual 

pretén ser una eina útil per als nous 

emprenedors a l'hora de fer realitat les seves idees.  

 

Font: http://www.ebredigital.cat 
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3.5. Presentació de l’informe “L’impacte a les empreses catalanes de les ajudes 

publiques a l’R+D” d’Agustí Segarra Blasco i conferència a càrrec de Jordi Cadillac, 

inspector d’hisenda. 

 

Data: Dijous 15 de Desembre de 2016 

Lloc: Sala de Graus de la Facultat d’Economia i Empresa 

 

En aquesta jornada es va presentar un estudi sobre els efectes de les subvencions i les 

desgravacions fiscals sobre la R+D i la innovació entre les empreses catalanes. La 

monografia analitza els efectes de les ajudes públiques sobre les inversions en R+D+i per 

a una mostra de 3.410 empreses catalanes.  

 

Entre els resultats del treball cal destacar que 

les subvencions, els préstecs i les 

desgravacions fiscals tenen un efecte positiu 

sobre les inversions en R+D i, sobretot, sobre 

les activitats relacionades amb la innovació. 

En la jornada es va fer una presentació de la 

regulació fiscal de la R+D+i a la llei de l'Impost 

sobre Societats  a càrrec del senyor Jordi 

Cadillac, inspector d’Hisenda i un dels majors 

especialistes en matèria de desgravacions 

fiscals a la R+D+i. 

 

 

 



 
 
 

Memòria d’activitats 2016 
 
  

28 
 

3.6. Conferència «Les innovacions en material esportiu: l’experiència d’Òscar 

Cadiach en l’alpinisme» 

Data: Dijous 26 de maig de 2016 

Lloc: Sala de Graus de la Facultat d’Economia i Empresa 

Volem tractar les innovacions que es porten a terme en l’esport, principalment les 

relatives als materials. La conferència que hem preparat se centra en el món del 

muntanyisme i en les novetats en material d’alpinisme i escalada. Com han canviat 

els teixits que fan que les peces de roba siguin més elàstiques i lleugeres, i retinguin 

la calor corporal? Quines són les noves tendències en electrònica? Com es milloren 

la seguretat, l’optimització de l’espai, la lleugeresa, la resistència i la funcionalitat? 

Per debatre aquestes i altres qüestions, ens acompanyarà el conegut alpinista 

tarragoní Òscar Cadiach, un referent internacional en aquest esport. L’Òscar, 

recentment premiat amb la Creu de Sant 

Jordi, va ser el primer català que va fer el 

cim de l’Everest i actualment està a punt 

d‘embarcar‐se en una nova expedició que 

el portarà al Broad Peak, el catorzè i últim 

pic de més de 8.000 metres que li manca. A 

més d’alpinista és guia de muntanya, 

conferenciant, instructor d’alta muntanya i 

realitzador de reportatges fotogràfics i 

documentals (molts dels quals han estat 

guardonats internacionalment). També és 

propietari d’Esports K2, una empresa 

especialitzada en productes i serveis per al 

món de l’alpinisme que ofereix 

assessorament i tota la seva experiència als aficionats a aquest esport. 
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Font: Pròpia 

3.7. Conferència “La innovació tecnològica en el món de la música contemporània”  

 

Data: Dimarts 22 de novembre 

de 2016 

Lloc: Sala de Graus de la Facultat 

d’Economia i Empresa 

En Daniel Gómez, a part de ser 

guitarrista professional i haver 

fet varies col·laboracions 

importants és també Director 

Musical de Cadena 100, Rock 

FM, Hard Rock Cafè i Toxic Prod.  
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 A banda d’això, Daniel Gómez és també un gran inventor en el món de la tecnologia 

musical. I per això va venir a parlar-nos de l’últim invent què ha tret, el T.A.E., que millora 

les prestacions dels amplificadors 

tradicionals. Ens va explicar com 

es va començar a interessar en el 

món de la música i dels seus inicis 

com a guitarrista, les gires amb els 

diversos grups que ha estat fins 

que li va sorgir la idea del T.A.E. i 

l’evolució dels diferents prototips 

fins l’actualitat. També ens va 

explicar les aspiracions de futur 

que tenien per a l’empresa. Va 

aprofitar per a poder-nos fer una 

demostració de com sonava la 

guitarra amb el T.A.E. connectat 

tocant algunes cançons del gènere 

rock conegudes per la majoria. 

Font: Diari de Tarragona 
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4. ACCIONS PER A FOMENTAR LA INNOVACIÓ ENTRE LES EMPRESES LOCALS 

Activitats previstes 

 

4.1 Participar en l'Observatori d'empreses innovadores 

4.2 Programa de foment de La innovació entre les empreses potencialment 

innovadores del territori. 

4.3 Col·laboració amb la CEPTA i PIMEC per dur a terme diverses presentacions de la 

Guia de la Innovació de la Càtedra de Foment de la Innovació Empresarial. 

4.4 Jornades sobre ‘Quina és la millor política industrial per a recuperar el terreny 

perdut: el valor del territori’ 

 

Activitats realitzades 

 

4.1. Participar en l'Observatori d'empreses innovadores 

Aquest estudi té com a objectiu descobrir l’estoc empresarial tan a nivell conjuntural 

(dades diàries) com a nivell estructural (dades anuals) de les empreses catalanes en els 

sectors manufacturers. Té la intenció d’actuar com a radar que determini la qualitat del 

teixit empresarial que existeix en el territori determinant com evolucionen les empreses, 

si les creacions superen les dissolucions, si existeix una tendència a les col·laboracions i 

per tant augmenten les fusions entre empreses. I també determinar com evolucionen 

les empreses econòmicament, valorant si és significatiu o no els augments o 

disminucions de capital social de les empreses ja constituïdes. També pretén determinar 

si existeixen indicadors de punts crítics que expliquin les tendències a l’alça o a la baixa 

i d’aquesta manera poder analitzar la demografia empresarial.   

Les fonts utilitzades per a la realització són les publicacions en el Butlletí Oficial del 

Registre Mercantil del Estat (BORME): 

Període: dades publicades entre els anys 2010-2016  

Dades procedents del BORME (Registre Mercantil Central)  
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Actes inscrits  

o Constitució de societats  

o Dissolució de societats  

o Ampliació de capital  

o Fusió per absorció entre societats  

o Canvi del objecte social  

o Canvi del domicili social  

o Canvi de la denominació social  

Base de dades interna:  

o Constitució de societats  

o Dissolució de societats  

Variables d’interès:  

o Data de la inscripció del acta  

o Capital social  

o Sector d’activitat (segons la classificació CNAE)  

o Localitat del domicili social 

 

4.2.  Programa de foment de La innovació entre les empreses potencialment 

innovadores del territori. 

El programa té per interès la millora de la 

innovació empresarial en les empreses de la 

província de Tarragona. Després de la 

publicació l’any 2015 de la Guia de la 

Innovació. Vols eliminar les barreres de la 

teva empresa per innovar? , la Càtedra ha dut 

a terme la una part més pràctica d’aquesta 

iniciativa, fent un estudi més exhaustiu de les 

necessitats de les empreses, facilitant 

informació per la millora del procés 
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d’innovació i buscant professionals del àmbit per assessorar-les en la recerca de les eines 

més adequades. 

 VISITA A ALIFARMA  
 

 

 

 

Data: 02 de maig de 2016 

Assistents: Sr. Isamel Nuñez i Sr. Sergi Moreno 

L’empresa va oferir una presentació global de l’empresa en matèria d’història d’Alifarma 

dins del grup d’Andrés Pintaluba. A grans trets van presentar els mercats de l’empresa i 

del grup empresarial. El grup Pintaluba posseeix una gran diversificació de sectors 

empresarial: en l’àmbit de la logística, en alimentació animal, productes de medicació 

per veterinària i la comercialització de matèries primes per la indústria alimentària 

humana. A la reunió es va tractar temes d’innovació, networking i la lliure utilització de 

knowhow entre les diferents empreses del grup.  

 VISITA A BIOSFER TESLAB  

 

Data: 02 de maig de 2016 

Assistents: Sra Núria Amigó 

La CEO va  parlar sobre la creació de l’empresa Biosfer Teslab que és una spin-off de la 

Universitat Rovira i Virgili (URV) i l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) i la 

qual desenvolupa proves de diagnòstic in vitro per a la millora de l’avaluació del risc 

cardiovascular en pacients d’alt risc.  I sobre les seves col·laboracions amb la Plataforma 

Metabolòmica i la Unitat de Recerca en Lípids i Arteriosclerosi de la universitat URV. 
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També es va tractar l’interès de l’empresa en sol·licitar ajuts i subvencions com l’ajut 

que van rebre del Projecte Nuclis de Recerca Industrial i Desenvolupament Experimental 

que atorga ACCIÓ, o la sol·licitud a les ajudes NEOTEC del CDTI, per la creació i 

consolidació d’empreses de base tecnològica.  

 VISITA A SAET SWEETS 

 

 Data: 17 de juny de 2016 

Assistent: Sr Javier Torrents 

En aquesta visita es va parlar de la possibilitat de l’empresa tenia en temes de 

desgravacions fiscals, també es va veure un interès de col·laboració amb la universitat, 

es va parlar d'un estudi amb la facultat de química per temes d'investigació o potser 

amb el centre d’estudis de nutrició o agroalimentació.  

Tota la part d’innovació de producte és interna de l’empresa, però un dels temes en que 

l’empresa podria necessitar assessorament seria sobre els canals de venda i sobre 

exportació i intermediació.   

 VISITA A GOMÀ-CAMPS 

 

Data: 20 de juny de 2016 

Assistent: Sra Laia Gomà-Camps i Míriam Hernández 

Les representants de l’empresa van començar parlant sobre quin era el seu propi 

projecte d’innovació. Goma-Camps és una empresa instaurada en un sector molt madur 

amb molta competència. Té una plantilla d’uns 100 treballadors a la planta de la Riba i 

uns 450 aproximadament en tot el Grup Empresarial. 
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Fa uns 3-4 anys que l’empresa va instaurar un procés transversal en el que segueix una 

estratègia de diferenciació i millora de la competitivitat interna (en matèria de costos). 

També van destacar algunes de les limitacions que es troben: la falta de temps, el fet de  

generar moltes idees i estratègies però no aplicar-les i la possibilitat de no disposar d’uns 

punts de valoració per determinar si totes aquests processos estan tenint bons resultats 

i el treball realitzat és positiu. 

 VISITA A MALETES QUERALT 

 

 Data: 5 de juliol de 2016 

AssistentS: Sra Montserrat Queralt i Sr. Àngel Torija  

L’empresa, amb quasi 80 anys d’història ha pogut mantenir-se a flota gràcies a prendre la decisió 

de portar part de la seva producció a Xina, que més tard es va convertir en el 100%. El director 

comercial va passar a parlar de les diferents marques: Gladiator, John Travel i Vogart.  En matèria 

d’innovació ens van parlar d’alguns dels projectes duts a terme, com la inversió ens instal·lacions 

o bé en millora de producte, on l’objectiu era una diferenciació  del producte clàssic i buscar 

noves funcionalitats. 

Es va destacar la possibilitat de mantenir col·laboracions amb altres empreses, per obrir-se 

mercats internacionals  i com a promotors d’exteriors.  

 VISITA A INDÚSTRIES TEIXIDÓ 

 

 

Data: 7 de juliol de 2016 

Assistent: Sr Joan Josep Colina 
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L’empresa té una estratègia d’enfocament per procés. La seva producció representa un 80% de 

les peces produïdes per sistemes especialitzats. Aquestes són especificacions elevades que han 

de complir uns requisits de qualitat.  

Sobre les ajudes i/o subvencions es van tractar les possibilitats de l’ajuda a la digitalització 

(ajudes Minetur). I també la contractació d’empreses externes amb cost variable segons les 

subvencions o ajudes rebudes per als projectes.   

Per destacar una estratègia es va anomenar el fet de guanyar en competitivitat. Seguint amb 

l’estratègia de la innovació tecnològica es va tractar el tema dels robots col·laboratius. El seu 

procés logística és utilitzant una estratègia Just on time amb stocks mínims coordinats amb els 

propis proveïdors.  
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IV. ANNEXOS 
 

1.1. Premis WIPE. 

 Abdelfeteh Bitat (joint with W. Laurieru, Saint-Louis University Brussels) pel 

document de treball “Environmental regulation and eco-innovation: insights 

from diffusion of innovations theory”. 

Enllaç en línia: 

<http://www.urv.cat/media/upload//arxius/Catedra_Innovacio/Ajuts%20Docu

ments%20de%20Treball/Premis%202016/WP_BITAT_WIPE.pdf> 

 Jorge Andrés Vélez Ospina (Universitat Autònoma de Barcelona) pel document 

de treball “Innovation decision and firm productivity: An empirical analysis for 

the services sector”. 

Enllaç en línia: 

<http://www.urv.cat/media/upload//arxius/Catedra_Innovacio/Ajuts%20Documents%

20de%20Treball/Premis%202016/Workshop%20paper-%20innovation_velez.pdf> 

1.2. Articles científics 

 Teruel Carrizosa, Mercedes; Segarra Blasco, Agustí; García Quevedo, José (2016) 

“Restricciones financieras y el abandono de proyectos de innovación en las 

empresas españolas”, Estudios Econométricos PITEC 2016, Fundación Española 

de Ciencia y Tecnología. 

Enllaç en línia: 

<http://www.urv.cat/media/upload/arxius/catedra-innovacio-

empresarial/Recerca/Barreras%20de%20la%20Innovaci%C3%B3n_URV%20v3.p

df> 

http://www.urv.cat/media/upload/arxius/Catedra_Innovacio/Ajuts%20Documents%20de%20Treball/Premis%202016/WP_BITAT_WIPE.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/Catedra_Innovacio/Ajuts%20Documents%20de%20Treball/Premis%202016/WP_BITAT_WIPE.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/Catedra_Innovacio/Ajuts%20Documents%20de%20Treball/Premis%202016/Workshop%20paper-%20innovation_velez.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/Catedra_Innovacio/Ajuts%20Documents%20de%20Treball/Premis%202016/Workshop%20paper-%20innovation_velez.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/catedra-innovacio-empresarial/Recerca/Barreras%20de%20la%20Innovaci%C3%B3n_URV%20v3.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/catedra-innovacio-empresarial/Recerca/Barreras%20de%20la%20Innovaci%C3%B3n_URV%20v3.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/catedra-innovacio-empresarial/Recerca/Barreras%20de%20la%20Innovaci%C3%B3n_URV%20v3.pdf
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 Segarra Blasco, Agustí; Teruel Carrizosa, Mercedes; Jové Llopis, Elisenda (2016) 

“High-growth firms and innovation in European countries”, Ekonomiaz, 90(2), 

197-223 

Enllaç en línia: 

<http://www.urv.cat/media/upload/arxius/catedra-innovacio-

empresarial/Recerca/PAPER_EKONOMIAZ_90_2.pdf> 

 Coad, Alex , Segarra, Agustí i Teruel, Mercedes (2016): "Innovation and firm 

growth: does firm age play a role?", Research Policy, 45, 387-40 

Enllaç en línia: 

<http://www.urv.cat/media/upload//arxius/Catedra_Innovacio/Recerca/Innovatio

n%20and%20firm%20growth%20does%20firm%20age%20play%20a%20role_

2015.pdf> 

 Segarra, Agustí i Teruel, Mercedes (2016): "Application and success of R&D subsidies: 

what is the role of firm age?", Industry and Innovation, 23(8), 713-733 

 

Enllaç en línia: 

<http://www.urv.cat/creip/media/upload/arxius/wp/WP2014/DT.22-2014-

1538_Segarra_Teruel.pdf> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.urv.cat/media/upload/arxius/catedra-innovacio-empresarial/Recerca/PAPER_EKONOMIAZ_90_2.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/catedra-innovacio-empresarial/Recerca/PAPER_EKONOMIAZ_90_2.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/Catedra_Innovacio/Recerca/Innovation%20and%20firm%20growth%20does%20firm%20age%20play%20a%20role_2015.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/Catedra_Innovacio/Recerca/Innovation%20and%20firm%20growth%20does%20firm%20age%20play%20a%20role_2015.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/Catedra_Innovacio/Recerca/Innovation%20and%20firm%20growth%20does%20firm%20age%20play%20a%20role_2015.pdf
http://www.urv.cat/creip/media/upload/arxius/wp/WP2014/DT.22-2014-1538_Segarra_Teruel.pdf
http://www.urv.cat/creip/media/upload/arxius/wp/WP2014/DT.22-2014-1538_Segarra_Teruel.pdf
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 Abdelfeteh Bitat (joint with W. Laurieru, Saint-Louis University Brussels) pel 

document de treball “Environmental regulation and eco-innovation: insights 

from diffusion of innovations theory”. 
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 Jorge Andrés Vélez Ospina (Universitat Autònoma de Barcelona) pel document 

de treball “Innovation decision and firm productivity: An empirical analysis for 

the services sector”. 
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 Teruel Carrizosa, Mercedes; Segarra Blasco, Agustí; García Quevedo, José (2016) 

“Restricciones financieras y el abandono de proyectos de innovación en las 

empresas españolas”, Estudios Econométricos PITEC 2016, Fundación Española 

de Ciencia y Tecnología. 
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 Segarra Blasco, Agustí; Teruel Carrizosa, Mercedes; Jové Llopis, Elisenda (2016) 

“High-growth firms and innovation in European countries”, Ekonomiaz, 90(2), 

197-223 
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 • Coad, Alex , Segarra, Agustí i Teruel, Mercedes (2016): "Innovation and firm 

growth: does firm age play a role?", Research Policy, 45, 387-40 
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1.3. Quatre informes de conjuntura trimestrals: 

 Informe de conjuntura 4t Trimestre de 2015 presentat al 2016 
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 Informe de conjuntura 1r Trimestre de 2016 
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 Informe de conjuntura 2n Trimestre de 2016 

 

 

 



 
 
 

Memòria d’activitats 2016 
 
  

48 
 

 Informe de conjuntura 3r Trimestre de 2016 
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