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RESUM: L’objectiu principal d’aquest treball és desenvolupar una anàlisi 

exploratòria de la composició del consell d’administració d’empreses catalanes 

pertanyents a sectors econòmics innovadors. La finalitat és contribuir a la 

literatura que analitza la relació entre la composició del consell d’administració i 

la innovació. Per a això, hem recopilat dades dels anys 2003 a 2017 corresponents 

a 24 empreses de Catalunya pertanyents a sectors innovadors. Els resultats 

confirmen la rellevància dels consells d’administració de mida mitjana, 

compostos majoritàriament per consellers externs i dominicals i amb dualitat de 

funcions del màxim executiu de l’empresa. Hi predominen els consellers homes, 

però la proporció de dones, tot i ser mínima, està creixent significativament. 

També hem observat que hi ha diferències rellevants pel que fa a la composició 

del consell en diferents sectors innovadors catalans. No obstant això, la manera 

com aquesta composició evoluciona en el temps és bastant estable, amb l’excepció 

de la proporció de dones, consellers dominicals i externs.  

 

PARAULES CLAU: consell d’administració, diversitat de gènere, tipologia de 

consellers, dualitat de funcions, innovació, Catalunya. 
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1. Introducció 

En el context turbulent actual, caracteritzat per canvis constants i imprevistos, 

la introducció de novetats en el mercat s’està convertint en una eina crucial per a 

la creació i millora de l’avantatge competitiu a llarg termini (Becheikh et al., 

2006) i per a l’èxit i la supervivència de les empreses (Kor, 2006; Torchia et al., 

2011). Hi ha múltiples factors, tant interns com externs, que expliquen l’estratègia 

d’innovació de les empreses i hi influeixen (Cassiman i Veugelers, 2006). Pel que 

fa als factors interns, la literatura sobre govern corporatiu ofereix algunes idees 

útils per entendre el comportament innovador de les empreses (Belloc, 2012). 

Aquesta literatura assumeix que les empreses difereixen en l’estructura i 

organització dels seus principals òrgans de govern i que aquestes diferències 

poden explicar parcialment el comportament innovador que adopten (Barker i 

Mueller, 2002). 

Els consells d’administració no són grups homogenis que sempre tenen les 

mateixes característiques, rendiment i resultats. Per tant, els seus efectes i 

influències en les estratègies corporatives, incloent-hi la innovació, no es poden 

predir de manera senzilla. Això explica l’interès d’aquesta investigació, que tracta 

de determinar quines de les característiques dels consells d’administració poden 

explicar les seves funcions, el seu acompliment i, finalment, la influència que 

tenen en estratègies com la innovació. 

Tot i el vincle entre diferents aspectes del govern corporatiu i la innovació, i 

malgrat que l’estudi d’aquesta relació es va iniciar fa dècades (Goodstein i Boeker, 

1991), no hi ha gaires treballs que analitzin directament aquesta relació, sobretot 

si en comparem el nombre amb el d’estudis que analitzen la relació del govern 

corporatiu i l’acompliment empresarial. 

Aquest estudi es porta a terme a Catalunya, una de les regions més importants 

d’Espanya en termes de riquesa econòmica i innovació. Segons dades de l’Institut 

Nacional d’Estadística d’Espanya (INE), l’any 2017 la contribució de Catalunya al 

producte interior brut espanyol va ser d’aproximadament el 20%, i el seu ingrés 

per càpita va ser superior a la mitjana nacional. Pel que fa a la innovació, un 

indicador que demostra la importància que aquesta té a la regió és l’índex 
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d’innovació (OCE, 2016). Aquest índex mostra la relació entre el nivell 

d’innovació i les activitats econòmiques prevalents al país. Les últimes dades que 

té disponibles situen Catalunya com una de les zones més innovadores d’Espanya. 

D’altra banda, segons l’INE, el 2016 Catalunya va ser la regió en què es va 

concentrar el nombre més alt d’empreses amb activitats innovadores 

(3.602 empreses), molt per sobre de la mitjana nacional (824 empreses). Així 

mateix, va ser una de les comunitats autònomes que va destinar una de les majors 

despeses a activitats innovadores (3.367.177 €), també molt per sobre de la 

mitjana nacional (729.342 €). 

L’objectiu principal d’aquest treball és desenvolupar una anàlisi exploratòria 

de la composició del consell d’administració de les principals empreses catalanes 

que pertanyen a sectors econòmics innovadors. La finalitat és contribuir a la 

investigació prèvia sobre govern corporatiu i innovació. No es pretén explicar ni 

predir la innovació a través de la composició del consell, sinó analitzar quines són 

les característiques principals del consell de les empreses que han millorat el seu 

comportament innovador, a més de veure com aquestes característiques han anat 

evolucionant amb el temps. 

Aquests arguments ens animen a contribuir a la investigació sobre innovació a 

Catalunya oferint evidència sobre com l’estructura i la composició del consell 

d’administració de les empreses catalanes pot afavorir la innovació. 

 

2. Consell d’administració i innovació 

La recerca dels principals temes d’investigació sobre govern corporatiu permet 

destacar els efectes que exerceix el consell d’administració sobre la innovació. 

Aquests estudis analitzen fonamentalment l’estructura i la composició del consell 

(Van Essen et al., 2012). Aquest òrgan de supervisió i control de les societats es 

constitueix en el nexe entre els accionistes de l’empresa i els seus directius. Si 

considerem que un dels problemes principals del govern corporatiu està 

relacionat amb els conflictes d’agència, és fàcil deduir la importància que aquest 

òrgan té en el funcionament de les organitzacions per la seva configuració com a 

vèrtex del sistema de control intern de les empreses (Jensen, 1993), per les seves 
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responsabilitats de supervisió i validació de les decisions estratègiques, i pel 

control que exerceix sobre el comportament directiu (Fama, 1980). A més, 

posseeix facultats per limitar la discrecionalitat directiva i proporciona seguretat 

als accionistes de les organitzacions (Baysinger i Hoskisson, 1990). 

Els problemes associats a la separació entre propietat i direcció s’han analitzat 

des de diferents perspectives teòriques que tracten d’entendre les relacions entre 

accionistes i directius, i busquen les raons que determinen els resultats d’aquestes 

relacions. D’entre aquestes perspectives, destaca amb diferència la teoria de 

l’agència, la qual subratlla el comportament oportunista dels individus, 

preocupats sobretot per satisfer els seus propis interessos (Eisenhardt, 1989). Les 

assumpcions d’aquesta teoria són apropiades per tractar d’explicar les relacions 

entre govern corporatiu i innovació, i així ho posa de manifest l’elevat nombre de 

treballs que la utilitzen (Ashwin et al., 2015; 2016; Blanco et al., 2016). 

No obstant això, no és l’única perspectiva aplicable. Hi ha treballs que 

complementen la teoria de l’agència amb altres plantejaments, com ara la teoria 

de l’stewardship (Ashwin et al., 2015; Blanco et al., 2016), que assumeix el 

comportament fiable dels individus i la creença que tots els agents tractaran de 

vetllar per la millora de la situació de l’empresa, ja que aquesta situació és la que 

pot acabar beneficiant tothom, per molt divergents que siguin les funcions i 

objectius de cadascú (Davis et al., 1997). Ateses les diferents perspectives 

teòriques, no és estrany que la investigació hagi declarat diverses propostes i 

finalment hagi arribat a conclusions diferents sobre els efectes que la composició 

del consell d’administració té sobre la innovació. I el fet que existeixin 

conclusions diferents posa de manifest la necessitat de seguir investigant sobre la 

influència que certes característiques de l’estructura i la composició del consell 

tenen en la innovació. 

2.1. Mida del consell i innovació 

L’anàlisi de la grandària del consell resulta d’interès especialment quan 

s’estudia la innovació, ja que la mida del consell pot arribar a influir en la 

quantitat de perspectives i punts de vista que s’aporten des d’aquest òrgan de 

govern, i això pot arribar a afectar directament la formulació de l’estratègia de 
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l’organització (Pearce i Zahra, 1992). Investigacions recents han posat en relleu 

la relació que pot existir entre la grandària del consell i la innovació. No obstant 

això, els resultats trobats són molt dispars i no ha estat possible arribar a un acord 

sobre com és aquesta relació (Cheng, 2008; Gallia i Zenou, 2012; Torchia et al., 

2011). 

Alguns autors suggereixen que pot haver-hi una relació positiva entre la 

grandària del consell i la innovació (Zona et al., 2008) i entre la grandària del 

consell i la inversió en R+D (Ashwin et al., 2016). Aquests estudis posen l’accent 

en la funció estratègica i d’assessoria del consell. Alguns arguments a favor 

d’aquests postulats, provinents principalment de la teoria de l’agència, fan 

referència al fet que els consells petits no disposen de l’experiència i les habilitats 

necessàries per controlar i avaluar de manera efectiva les iniciatives directives, 

principalment les referides a la innovació. Això fa que el consell d’administració 

posi èmfasi en objectius i metes a curt termini, deixant de banda els objectius a 

llarg termini, com la innovació (Zahra et al., 2000). 

No obstant això, i malgrat els efectes positius destacats, alguns estudis han 

arribat a suggerir que una mida excessiva del consell podria arribar a provocar 

una difusió de les responsabilitats dels seus membres (Golden i Zajac, 2001) i que 

això afectaria negativament l’eficàcia de les seves funcions, atès que estarien 

menys motivats per participar en la presa de decisions estratègiques (Eisenberg 

et al., 1998), com ara les relatives a la innovació. Aquestes últimes afirmacions 

han fet que alguns autors suggereixin una associació negativa entre la mida del 

consell i la innovació (Cheng, 2008; Lane et al., 2006).  

2.2. Diversitat de gènere i innovació 

La diversitat de gènere en el consell d’administració constitueix un tema de 

recent rellevància en els estudis sobre govern corporatiu (Terjesen et al., 2009). 

I, tot i que hi ha arguments a favor d’un major nombre de dones en els consells, 

en la majoria de les empreses la seva presència segueix sent purament simbòlica 

(Daily i Dalton, 2003; Terjesen et al., 2009). Tot i que no hi ha consens sobre els 

beneficis de la diversitat de gènere en el consell, són diversos els estudis que 
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donen suport als resultats positius d’una major diversitat de gènere (Daily i 

Dalton, 2003) en diferents facetes de l’empresa, com ara la innovació. 

Alguns autors suggereixen que pot haver-hi una relació positiva entre la 

diversitat de gènere i la innovació (Østergaard et al., 2011). La major part dels 

arguments que justifiquen aquesta relació positiva emergeixen de la perspectiva 

de la teoria de l’agència. Alguns arguments a favor d’aquests postulats fan 

referència al fet que les dones aporten al consell perspectives noves, experiències 

diferents, coneixements i habilitats útils que influeixen positivament sobre la 

innovació (Galia i Zenou, 2012). 

Malgrat els arguments a favor d’un major nombre de dones en el consell, 

alguns autors han suggerit que la diversitat de gènere podria augmentar la 

probabilitat de conflictes intragrup (Treichler, 1995) i, en conseqüència, demorar 

el procés de presa de decisions (Goodstein et al., 1994). Així mateix, alguns 

estudis han suggerit una major aversió al risc per part de les dones en la presa de 

decisions (Barsky et al., 1997), fet que podria afectar l’assignació de recursos de 

l’organització a inversions arriscades, com la inversió en R+D i innovació. 

Aquests arguments negatius sobre els efectes que la diversitat de gènere en el 

consell té en la innovació van ser corroborats per Galia i Zenou (2012), que van 

posar de manifest la influència negativa de la diversitat de gènere, per exemple, 

en la innovació de productes. 

2.3. Consellers interns i innovació 

Els consellers interns, també anomenats consellers executius, són aquells 

membres del consell que exerceixen funcions d’alta direcció o són empleats 

actuals o anteriors de la societat o del seu grup (Byrd i Hickman, 1992; Goodstein 

i Boeker, 1991; Judge i Zeithaml , 1992; Pearce i Zahra, 1992). Aquest contacte 

directe amb l’organització fa que en tinguin un major coneixement, de manera 

que poden proporcionar una informació més detallada sobre les operacions, la 

problemàtica i les característiques pròpies de l’organització. 

Investigacions anteriors han informat sobre una relació positiva entre la 

proporció de consellers executius i la innovació (Baysinger et al., 1991; Dalziel et 

al., 2011), especialment en empreses intensives en R + D (Cols et al., 2008; 
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Markarian i Parbonetti, 2007) i pel que fa a la innovació interna. Per contra, altres 

treballs sostenen que s’espera que els consellers executius duguin a terme accions 

a curt termini per no assumir riscos i augmentar la seva riquesa, fet que provoca 

un efecte negatiu en la innovació (Hernández et al., 2010). 

2.4. Consellers dominicals i innovació 

Els consellers dominicals, també anomenats consellers afiliats, són aquells que 

posseeixen una participació accionarial superior o igual a la que es considera 

legalment significativa (3%), que han estat designats per la seva condició 

d’accionistes —encara que la seva participació accionarial no arribi aquesta 

quantia— o que actuen en representació d’aquests accionistes significatius 

(Código Conthe, 2006). En altres paraules, són els que representen els accionistes 

amb participacions significatives en l’empresa (Calzada-Terrados, 2006; De 

Andrés et al., 2005). 

En general, la influència dels consellers dominicals sobre l’orientació 

estratègica de l’organització no ha estat considerada per la investigació 

acadèmica, i amb freqüència han estat agrupats en la categoria de consellers 

externs. Algunes excepcions són els estudis de Jones et al. (2008) i Hernández-

Lara et al. (2014). Aquests autors van trobar evidència sobre una influència 

positiva dels consellers dominicals en l’adopció d’estratègies arriscades, com ara 

la diversificació i la innovació, per part de l’empresa.  

La rellevància de l’estudi d’aquesta tipologia de consellers podria estar 

motivada pel fet que representen un gran percentatge del consell (Coles et al., 

2008; Peasnell et al., 2005), així com pel fet que diferents codis de bon govern en 

recomanen una alta proporció per protegir els interessos dels accionistes. 

2.5. Consellers independents i innovació 

La importància de distingir els consellers rau en el fet que poden exercir 

diferents tipus d’influència sobre les decisions d’innovació i d’inversió en R+D. 

La literatura acadèmica no ha aconseguit consens pel que fa a la veritable 

influència dels consellers externs i/o independents sobre la innovació. Alguns 

autors van arribar a la conclusió que hi pot haver una relació positiva (Aragón-
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Correa et al., 2007). Segons aquests autors, l’intercanvi de coneixements en 

l’interior del consell pot arribar a influir en la capacitat d’una empresa per 

innovar, ja que aquest intercanvi pot donar suport a propostes i inspirar idees 

noves que millorin la competitivitat de les societats. Alguns arguments a favor 

d’aquests postulats fan referència al fet que els consellers externs i independents 

contribueixen a la llibertat de pensament i són una font de diversitat cognitiva 

per a la presa de decisions (Forbes i Milliken, 1999), la qual cosa pot estimular 

accions més innovadores. En la mateixa línia argumental, alguns autors han 

assenyalat que el nombre de consellers externs i independents del consell es 

correlaciona positivament i significativament amb la intensitat d’inversió en R+D 

(Van Essen et al., 2012), és a dir, augmentar el nombre de consellers 

independents podria arribar a tenir un impacte positiu en la capacitat de 

l’empresa per innovar. Segons el que acabem d’assenyalar, i d’acord amb els 

postulats de la teoria de l’agència, es podria argumentar que la presència 

d’aquesta tipologia de consellers en el consell s’associa positivament a una major 

innovació.  

No obstant això, i malgrat els arguments a favor d’una major inclusió d’aquesta 

tipologia de consellers, alguns treballs han assenyalat que la diversitat cognitiva 

que es produeix en el consell quan la proporció de consellers independents 

augmenta pot arribar a convertir-se en una arma de doble tall per a la formulació 

d’una estratègia d’innovació (Milliken i Martins, 1996). Tot i que aquests autors 

reconeixen els beneficis que l’heterogeneïtat cognitiva aporta al consell, també 

destaquen un probable increment de rivalitats disfuncionals entre els membres 

del consell, que pot traduir-se en una reducció dels fluxos de coneixement 

(Michie et al., 2006). I això pot comportar que sigui més complicat arribar a un 

consens per formular estratègies complexes, com ara la innovació (Goodstein et 

al., 1994). Prenent com a referència la teoria de l’stewardship, aquestes últimes 

afirmacions han fet que alguns autors suggereixin una associació negativa entre 

aquesta tipologia de consellers i la innovació (Yoo i Sung, 2015; Zahra et al., 

2000).  

Alguns dels arguments que recolzen aquestes afirmacions estan relacionats, 

per exemple, amb el fet que els consellers externs i independents no disposen 

d’informació suficient sobre assumptes operatius de la indústria o de la 
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tecnologia directament relacionada amb el negoci de l’empresa (Baysinger et al., 

1991; Baysinger i Hoskisson, 1990). Segons aquests autors, la tasca 

d’assessorament i control encomanada als consellers externs i independents no 

sempre és positiva per a la innovació (Zahra et al., 2000) i la inversió en R+D 

(Yoo i Sung, 2015), i dependrà del context particular de cada societat.  

2.6. Dualitat de funcions i innovació 

Pocs estudis s’han dedicat a analitzar l’impacte de la dualitat de funcions sobre 

la innovació. Algunes excepcions són els estudis de Kor (2006), Van Essen et al. 

(2012), Zahra et al. (2000) i Zona (2016), segons els quals hi pot haver una relació 

positiva entre la dualitat de funcions i la innovació (Chouaibi et al., 2009) i 

aquesta característica i la inversió en R+D (Van Essen et al., 2012). 

Algunes explicacions possibles d’aquesta associació positiva, basades en 

arguments extrets de la teoria de l’stewardship, poden trobar-se en el fet que la 

dualitat de funcions permet eliminar l’ambigüitat respecte del lideratge de la 

companyia i incrementar la legitimitat d’un líder fort, la qual cosa evita 

confusions sobre en qui descansa el poder de l’empresa (Baliga et al., 1996). En 

aquests casos, si el líder és procliu a l’assumpció de riscos i es mostra a favor 

d’estratègies d’innovació, aquesta dualitat exercirà una influència positiva sobre 

la innovació i la inversió en R+D.  

No obstant això, altres treballs que tenen com a referència la teoria de l’agència 

han assenyalat que, quan hi ha dualitat, el consell es troba en una situació feble 

respecte del màxim executiu de l’empresa i això pot fer que canviar l’status quo i 

introduir noves idees en la companyia sigui complicat, cosa que perjudicaria la 

innovació (Zahra et al., 2000). Per tant, segons aquests autors, la centralització 

de poders en el màxim executiu de l’empresa generalment perjudica l’adopció 

d’estratègies que impliquin cert risc (Chen i Hsu, 2009). 
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3. Metodologia 

3.1. Base de dades i fonts d’informació 

Les dades utilitzades en aquest estudi corresponen a empreses catalanes que 

cotitzaven en la borsa de valors espanyola entre 2003 i 2017. Seleccionem aquests 

quinze anys perquè estem interessats a analitzar els efectes de les pràctiques de 

bon govern proposades pels codis de govern corporatiu a Espanya. Iniciem la 

recopilació de dades el 2003 coincidint amb la publicació de l’informe Aldama 

(2003). D’altra banda, 2017 va ser l’últim any amb informació disponible. 

Amb la informació de l’Institut Nacional de Estadística d’Espanya, vam 

seleccionar empreses de sectors que van mostrar indicadors d’innovació 

significativament alts, com ara el percentatge d’empreses innovadores (més del 

30%), la intensitat de la innovació (més del 1,5%) i el percentatge d’ingressos 

generats per productes nous o millorats (per sobre del 10%). Finalment, es van 

triar dos sectors econòmics extrets de la Classificació Nacional d’Activitat 

Econòmica: indústria i serveis. 

La mostra final està formada per dades de 24 empreses catalanes dels sectors 

triats i d’un període de quinze anys, de manera que vam poder construir un panell 

desequilibrat de 260 observacions (159 observacions d’empreses del sector de la 

indústria i 101, d’empreses del sector serveis). 

La base de dades es va nodrir de diferents fonts d’informació. Per obtenir dades 

sobre l’estructura i la composició del consell d’administració, vam recórrer a la 

informació subministrada per la Comissió Nacional de Mercat de Valors (CNMV). 

Les dades relacionades amb la innovació es van obtenir de dues fonts. D’una 

banda, els comptes anuals de cadascuna de les empreses —també disponibles a la 

CNMV—, dels quals es va aplegar la informació sobre inversió en R+D de cada 

empresa. I de l’altra, la Xarxa Europea de Bases de Dades de Patents 

(ESPACENET), d’on es van recollir les dades relacionades amb el nombre de 

patents. Finalment, les dades financeres es van obtenir de Datastream. 
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3.2. Mesura de les variables 

 Mida del consell. Ve determinada pel nombre total de consellers que inclou 

aquest òrgan de govern (Coles et al., 2008).  

 Diversitat de gènere. S’ha obtingut dividint el nombre d’homes i dones, 

respectivament, entre la grandària del consell (Nekhili i Gatfaoui, 2013). 

 Percentatge de consellers interns o executius. S’ha estimat dividint el 

nombre total de consellers executius entre la grandària del consell (Judge i 

Zeithaml, 1992). 

 Percentatge de consellers dominicals. S’ha estimat dividint el nombre 

total de consellers dominicals entre el nombre total de consellers (Código 

Conthe, 2006).  

 Percentatge de consellers independents. S’ha determinat dividint el 

nombre total de consellers independents entre el nombre total de consellers 

(Baysinger et al., 1991).  

 Dualitat de funcions. Variable dicotòmica que adopta el valor 1 quan el 

president del consell i el director general de la companyia són la mateixa 

persona i 0 en cas contrari (Baliga et al., 1996; Daily i Dalton, 1997).  

 Innovació. Aquest estudi inclou dos indicadors d’innovació. El primer està 

relacionat amb les despeses en R+D registrades per empresa i any. La despesa 

en R+D s’ha determinat segons la quantitat d’unitats monetàries que 

l’organització destina a l’explotació i experimentació científiques i 

tecnològiques que permeten descobrir noves tecnologies, productes i/o 

processos o bé millorar substancialment els ja existents (Hitt et al., 1997). El 

segon indicador que es va tenir en compte va ser el nombre de patents 

registrades per empresa i any (Liang et al., 2013). Aquest indicador es 

relaciona directament amb la inventiva i serveix de base per desenvolupar 

indicadors d’innovació en molts estudis (Balsmeier et al., 2014). En tots dos 

casos, per evitar problemes d’asimetria en la distribució de la variable, afegim 

una constant molt petita (en concret 0.001; David et al., 2008) i la variable es 

transforma calculant el seu logaritme (Hernández-Lara et al., 2014). Aquesta 

transformació redueix les asimetries i estandarditza la variable (Lin i 

Germain, 2003).  
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4. Anàlisi empírica 

Les anàlisis estadístiques d’aquest treball es van dur a terme utilitzant R, versió 

3.6.0. (R Core Team, 2019). La taula 1 mostra l’estadística descriptiva de les 

característiques principals de l’estructura i composició del consell 

d’administració en termes de mida, gènere i tipologia de consellers, així com pel 

que fa als dos indicadors relacionats amb la innovació (R+D i PAT). Per relacionar 

la composició del consell d’administració amb la innovació, també s’han tingut 

en compte les dades sobre la despesa en R+D i sobre el nombre de patents de les 

empreses seleccionades.  

Tal com es pot observar a la taula 1, els valors mitjans indiquen que els consells 

d’administració de les empreses catalanes en els sectors innovadors tenen al 

voltant de 10 membres, amb un mínim d’1 i un màxim de 17 membres. Pel que fa 

a la diversitat de gènere, és baixa, tal com evidencia el percentatge de dones del 

consell (7%), un fet que es relaciona amb la preponderància del gènere masculí 

sobre el femení en els consells de les empreses catalanes. Així mateix, s’observen 

grans diferències entre els valors mínim i màxim, de tal manera que hi ha 

empreses amb consells compostos exclusivament per homes (0% de dones) i 

consells on hi ha equitat en la distribució dels membres (66% de dones). 

Taula 1. Composició del consell d’administració i innovació 

Variables 
Unitat de 
mesura 

Mínim Màxim Mitjana 
Desviació 
estàndard 

Mida del consell Unitat 1 17 9,18 4,39 
Proporció de dones Percentatge 0 66 7 10 
Consellers interns Percentatge 0 100 20 20 

Consellers dominicals Percentatge 0 100 42 26 
Consellers independents Percentatge 0 87 29 20 

R+D Moneda (€) 0 201.683 9.470 31.485,22 
Patents Unitat  0 12 1,36 2,32 

Font: elaboració pròpia. 

Pel que fa a la tipologia dels consellers, la majoria dels consellers són 

dominicals i, de mitjana, suposen gairebé el 42% del total del consell, cosa que 

significa que representen grans accionistes. Per la seva banda, els consellers 

independents representen, de mitjana, el 29% del total del consell i els interns, 

prop del 20% del consell. No obstant això, s’observen tant consells 
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d’administració compostos exclusivament per consellers interns com d’altres 

compostos també exclusivament per consellers dominicals. 

Pel que fa a les variables relatives a la innovació, hi ha grans diferències entre 

els valors mínims i màxims corresponents a les despeses en R+D i al nombre de 

patents registrades. Els valors mitjans són de gairebé 9.470 euros per a les 

despeses en R+D i d’1,36 per al nombre de patents registrades. 

La segona pregunta d’aquest treball se centra en l’evolució de les 

característiques relatives a la composició del consell d’administració i a la 

innovació al llarg del temps. Amb aquesta finalitat, hem desenvolupat una sèrie 

d’anàlisis gràfiques que representen l’evolució dels valors mitjans de les variables 

considerades al llarg del temps i també per sectors. 

Figura 1. Evolució de la mida del consell 

 
Font: elaboració pròpia. 

La figura 1, en què es representa l’evolució de la mida del consell 

d’administració, mostra petits canvis en el nombre de membres a les empreses 

catalanes analitzades, que se situa al voltant dels 9 durant tots els anys 

considerats. En termes generals, s’observen pocs canvis, tot i que la tendència 

d’aquests canvis és força irregular. L’any 2011 es va registrar el major nombre de 

consellers, mentre que 2006 i 2014 són els anys en què aquest nombre és menor. 

Per sectors, s’observa que el sector dels serveis presenta consells més grans (d’uns 

11 membres), mentre que les empreses del sector de la indústria tenen consells 

més petits (d’entre 7 i 8 membres). També s’observen petites oscil·lacions en la 

grandària del consell en els dos sectors. 
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Figura 2. Evolució de la proporció de dones 

 
Font: elaboració pròpia. 

La figura 2 mostra la proporció de dones en els consells. Tal com s’hi pot 

observar, el percentatge de dones en els consells de les empreses analitzades creix 

de manera contínua, amb poques excepcions. No obstant això, el seu valor mitjà 

tot just s’acosta al 20% en el moment més alt. Per sectors, l’evolució també és 

positiva, encara que amb algunes oscil·lacions. Els consells del sector dels serveis 

són els que presenten un major percentatge de dones, tot i que els últims anys 

aquestes diferències s’han anat reduint. 

Figura 3. Evolució de la proporció de consellers interns 

 
Font: elaboració pròpia. 
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La figura 3, en què es representa l’evolució de la proporció de consellers interns 

en els consells, mostra que el percentatge d’aquesta tipologia de consellers no ha 

estat el majoritari en els períodes considerats. El 2006 se’n registra el major 

percentatge (28%), però a partir d’aquí i fins al 2011 aquests consellers 

disminueixen de manera continuada i els dos últims anys se’n registra el 

percentatge més baix. Per sectors, les empreses del sector de la indústria són les 

que presenten una major proporció d’aquests consellers, tot i que els últims anys 

les diferències s’han anat reduint.  

Figura 4. Evolució de la proporció de consellers dominicals 

 

 
Font: elaboració pròpia. 

La figura 4 mostra l’evolució de la proporció de consellers dominicals en els 

consells de les empreses analitzades. S’hi pot observar que el percentatge 

d’aquesta tipologia de consellers ha evolucionat negativament des de 2007, ja que 

ha disminuït aproximadament un 20%. Per sectors també s’observa una evolució 

negativa, encara que amb algunes diferències, i el sector de la indústria és el que 

ha experimentat un descens més important. 
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Figura 5. Evolució de la proporció de consellers independents 

 
Font: elaboració pròpia. 

La figura 5, en què es representa l’evolució de la proporció de consellers 

independents a les empreses catalanes analitzades, mostra a partir de 2007 un 

creixement continu d’aquesta tipologia de consellers, que arriben a representar 

prop del 50% del consell l’últim any analitzat. Per sectors, el sector dels serveis té 

el nombre més alt de consellers independents, tot i que els últims anys les 

diferències s’han anat reduint. 

Figura 6. Evolució de la dualitat de funcions 

 
Font: elaboració pròpia. 
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La figura 6 mostra l’evolució de la dualitat de funcions en les empreses 

analitzades. Atès que aquesta és una variable categòrica amb dos nivells, la seva 

anàlisi és diferent. A la figura es pot observar que la proporció d’empreses de la 

mostra amb dualitat de funcions no és estable al llarg del temps. La major 

proporció de dualitat de funcions (66,66%) s’observa els anys 2008 i 2009, però 

a partir d’aquí el descens és continu i l’any 2014 es registra el percentatge més 

baix (30,79%). Per sectors, el sector de la indústria és el que presenta una major 

proporció de dualitat de funcions, tot i que els últims anys les diferències s’han 

anat reduint. 

Figura 7. Evolució de la despesa en R+D 

 
Font: elaboració pròpia. 

La figura 7 mostra l’evolució de la inversió en R+D a les empreses de la mostra. 

Aquesta variable relacionada amb la innovació s’inclou per analitzar si el 

comportament innovador de les empreses ha millorat o no durant el període 

analitzat. Sobre això, es poden establir algunes conclusions sobre la coincidència 

de certa composició en el consell d’administració i el comportament innovador 

de les empreses. La figura 7 mostra que, a partir de 2008, la inversió en R+D de 

les empreses catalanes ha experimentat un augment continu cada any, amb pics 

d’inversió en R+D registrats els anys 2012 i 2017. Per sectors, el sector dels serveis 

és el que més inverteix en R+D. Des de 2008, en aquest sector s’ha experimentat 

un augment continu de la inversió en R+D. 
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Figura 8. Evolució en el nombre de patents registrades 

 
Font: elaboració pròpia. 

Finalment, a la figura 8 es representa l’evolució en el nombre de patents 

registrades. Aquesta variable també està relacionada amb el comportament 

innovador de les empreses analitzades. La figura mostra que les empreses 

catalanes no destaquen particularment pel nombre de patents que registren. Els 

valors mitjans són realment baixos (no arriben a l’1,5%) tots els anys i, a més, la 

seva evolució no ha estat regular. Per sectors, les empreses del sector dels serveis 

són les que registren un nombre més alt de patents, especialment els últims anys, 

encara que l’evolució d’aquest valor també és força irregular.  

La taula 2 indica els valors mitjans per sector i any de cadascuna de les 

variables d’aquest estudi. També inclou proves estadístiques que analitzen els 

efectes del temps i de l’activitat econòmica en els valors mitjans de les variables 

considerades. Tal com es pot veure, els valors mitjans de totes les variables són 

significativament diferents entre els dos sectors. Per contra, l’efecte del temps no 

sempre és significatiu. Els resultats confirmen que el temps produeix diferències 

significatives només en la proporció de dones i en el nombre de consellers 

dominicals i independents. Això vol dir que l’evolució positiva de la proporció de 

dones i dels consellers dominicals i independents és significativa al llarg del 

temps, encara que els seus valors absoluts són realment baixos. Pel que fa a la 

resta de característiques relatives a la composició del consell d’administració, no 

hem detectat diferències significatives en el temps.
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Taula 2: Valors mitjans al llarg del temps de la composició del consell d’administració i innovació per sectors i ANOVA 

Variables Sectors 
Mitjana ANOVA 

anàlisi F 
test 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Mida del 
consell 

Indústria 8,81 8,25 7,43 7,42 7,78 8,07 8,45 9,00 9,11 8,77 7,66 6,00 8 7,60 7,6 
190,46*** 

Servei 11,14 10,12 10,50 10,14 11,14 11,71 11,28 10,57 11,83 11,33 11,00 11,16 11 11,16 11,0 
ANOVA 
anàlisi 
F test 

1,47 

Proporció de 
dones 

Indústria 0,02 0,02 0,04 0,05 0,08 0,10 0,06 0,06 0,05 0,05 0,03 0,02 0,04 0,10 0,14 
20,32*** 

Servei 0,03 0,03 0,01 0,06 0,13 0,15 0,10 0,09 0,15 0,08 0,13 0,14 0,13 0,15 0,21 
ANOVA 
anàlisi 
F test 

3,19** 

Consellers 
interns 

Indústria 25,17 31,69 32,66 33,18 21,33 19,38 19,06 17,15 15,73 16,19 25,41 30,47 19,93 17,07 17,07 
20,20*** 

Servei 10,11 14,58 17,60 17,58 19,80 16,79 15,37 15,53 14,25 16,08 16,84 12,43 14,10 12,57 13,12 
ANOVA 
anàlisi 
F test 

1,18 

Consellers 
dominicals 

Indústria 39,01 42,93 43,08 41,45 53,76 49,93 47,96 44,09 42,32 38,88 33,50 31,42 26,50 27,07 27,07 
9,26** 

Servei 46,10 49,88 43,15 44,04 45,72 46,73 47,80 45,77 51,72 50,89 48,61 44,37 36,45 34,52 29,36 
ANOVA 
anàlisi 
F test 

4,38** 

Consellers 
independents 

Indústria 22,98 20,61 18,22 18,21 14,89 21,63 23,52 26,79 28,83 34,43 30,33 32,85 36,02 42,30 40,77 
30,35*** 

Servei 41,73 34,63 37,44 36,33 34,46 35,04 29,68 31,54 34,02 33,01 34,54 41,91 42,68 43,92 48,36 
ANOVA 
anàlisi 
F test 

3,18* 

R+D 

Indústria 525,1 387,0 441,4 546,7 642,2 541,1 637,6 522,1 556,3 1122,3 1713,8 1239,8 1526,8 1751,2 1993,8 
19,19*** 

Servei 2634,1 3047,2 1487,4 3969,5 5007,6 6571,2 16227,7 16784,5 24081,6 48126,0 48837,5 49535,1 45297,8 43871,8 62729,1 
ANOVA 
anàlisi 
F test 

1,09 

Patents 

Indústria 2,00 1,06 1,25 1,78 1,35 0,78 1,36 1,66 0,77 0,55 1,22 1,28 0,20 0,2 0,8 
6,16* 

Servei 0,62 1,12 0,75 1,28 2,14 2,14 1,71 1,57 2,50 2,33 2,00 2,33 1,33 1,5 1,66 
ANOVA 
anàlisi 
F test 

0,51 

Nota: la significació de les variables està indicada amb ***p<0,001; **p<0,01; *p<0,05; +p<0,1. 

Font: elaboració pròpia.
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5. Discussió 

Els resultats d’aquest estudi mostren que els consells d’administració de les 

empreses catalanes en sectors innovadors tenen una mitjana de 10 consellers, i 

que les xifres oscil·len entre 1 i 17. Estan formats bàsicament per homes i la 

majoria dels seus membres són consellers dominicals. A més, la dualitat de 

funcions del màxim executiu de les empreses és una estructura comuna en els 

consells d’administració. Aquests resultats coincideixen amb investigacions 

anteriors. Per exemple, en relació amb la mida del consell, estudis previs d’altres 

països han informat de consells formats per entre 3 i 24 membres al Regne Unit 

(Peasnell et al., 2005), amb una mitjana de 8 membres (Osma, 2008; Peasnell et 

al., 2005); o entre 4 i 26 membres als EUA (Cheng, 2008), amb una mitjana de 7 

consellers (Linck et al., 2008). Els valors mitjans a les empreses noruegues i 

australianes són 7 i 8 consellers, respectivament (Kang et al., 2007; Torchia et 

al., 2011). Els nostres resultats indiquen una mitjana de 10 membres que s’ajusta 

bastant a la dels consells d’administració d’aquests països, amb petits canvis no 

significatius en el temps. Aquest estudi ha demostrat també que el sector dels 

serveis compta amb consells més grans. 

En relació amb la diversitat de gènere, no és sorprenent que els consells 

d’administració de les empreses analitzades estiguin compostos majoritàriament 

per homes. Aquesta és una característica generalitzada en els consells 

d’administració en nombrosos països. Per exemple, alguns treballs mostren que 

les dones representen al voltant del 6% dels consells d’administració a les 

empreses franceses (Galia i Zenou, 2012), el 7% a les empreses noruegues 

(Torchia et al., 2011) i el 10% a les empreses australianes (Kang et al., 2007). En 

el nostre treball, la proporció mitjana de dones oscil·la entre el 7% i el 8%. 

Aquesta mitjana és baixa, però el fet que augmenti amb el temps és 

estadísticament significatiu. Per sectors, la proporció de dones és major en el 

sector dels serveis.  

Pel que fa a la tipologia dels consellers, els consellers interns no representen 

una majoria en el període considerat i, encara més, el seu percentatge disminueix 

gradualment gairebé tots els anys. Per sectors, els consells amb el major nombre 

de consellers interns pertanyen a empreses de la indústria. Per la seva banda, els 
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consellers dominicals i independents són els més nombrosos. En conjunt, les 

dues tipologies de consellers representen una mitjana del 72% dels consells 

d’administració de les empreses analitzades, encara que l’evolució dels tipus de 

consellers ha estat contrària: mentre que els consellers dominicals han 

evolucionat negativament des de 2007, els consellers independents han 

evolucionat positivament, també des de 2007.  

La literatura anterior sobre la composició del consell d’administració 

coincideix amb aquestes troballes. Per exemple, Peasnell et al. (2005) van trobar 

una mitjana de consellers externs del 43% en els consells d’administració 

d’empreses del Regne Unit. Cols et al. (2008) van informar que la mitjana dels 

diferents tipus de consellers externs era propera al 80% del total del consell 

d’administració en empreses dels EUA. Per la seva banda, Aguilera (2005), en un 

estudi comparatiu fet en diferents països, va trobar que la proporció de consellers 

externs era superior al 50% en tots els països comparats (Canadà, EUA, Itàlia, 

Països Baixos i Regne Unit). En aquest estudi, només Espanya i Sud-àfrica van 

estar registrar xifres inferiors al 50%. No obstant això, per a aquests casos només 

es van considerar els consellers independents dins del grup de consellers externs. 

Per sectors, el sector dels serveis és on s’observa una major proporció d’aquesta 

tipologia de consellers (40,81%), mentre que en el sector de la indústria el 

percentatge és menor (33,137%). Així mateix, s’observen diferències significatives 

en l’evolució d’aquesta tipologia de consellers al llarg del temps. 

Pel que fa a la dualitat, la proporció d’empreses del nostre estudi amb dualitat 

de funcions del màxim executiu de l’empresa no és estable al llarg del temps i 

presenta una tendència decreixent des de 2008, encara que les troballes mostren 

que els canvis al llarg del temps no són rellevants. Investigacions anteriors no 

arriben a un consens clar sobre aquest tema. Per tant, segons el país i el moment 

de l’estudi, les dades tornen informació diferent. Per exemple, l’estudi de Linck 

et al. (2008) mostra que el 58,3% de les empreses dels EUA tenen dualitat de 

funcions. Aguilera (2005), comparant la separació entre màxim executiu de 

l’empresa i president del consell en diferents països, va concloure que aquesta 

separació era majoritària a Espanya (a diferència dels nostres resultats), al 

Canadà, als Països Baixos, al Regne Unit i a Sud-àfrica, mentre que als Estats 

Units i a Itàlia la dualitat de funcions era bastant freqüent. Per sectors, els nostres 
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resultats assenyalen que el sector de la indústria té un major percentatge 

d’empreses amb dualitat de funcions. 

Aquestes conclusions sobre la composició del consell d’administració de les 

empreses analitzades convergeixen amb una situació en què la innovació, 

determinada a través de la despesa en R+D i el nombre de patents registrades per 

les empreses, creix significativament amb el temps, tot i que disminueix en 

termes absoluts, amb diferències rellevants entre els dos sectors analitzats. 

 

6. Conclusions 

L’objectiu d’aquest treball és desenvolupar una anàlisi exploratòria de la 

composició del consell d’administració de les principals empreses catalanes de 

sectors innovadors per respondre a dues preguntes de recerca diferents. En 

primer lloc, estudiem les característiques principals de la composició del consell 

d’administració en termes de mida, gènere, tipologia de consellers i dualitat de 

funcions del màxim executiu de l’empresa en els dos sectors econòmics 

innovadors identificats. Els valors mitjans d’aquestes característiques indiquen 

que els consells de les empreses catalanes analitzades tenen al voltant de 

10 membres i estan formats bàsicament per homes. La majoria d’aquests 

membres són consellers dominicals i independents, és a dir, els que representen 

a grans accionistes i els que no tenen cap relació contractual amb l’empresa. La 

dualitat de funcions del màxim executiu de les empreses és una opció comuna als 

consells de les empreses catalanes en els sectors innovadors analitzats. L’anàlisi 

per sectors revela diferències significatives en els valors mitjans de totes les 

característiques considerades pel que fa a la composició del consell. Aquests 

resultats, amb l’excepció de la dualitat de funcions, coincideixen força amb les 

recomanacions dels codis de govern corporatiu (Código Conthe, 2006) sobre la 

composició dels consells d’administració en termes de grandària mitjana del 

consell, amb un nombre de consellers que varia entre 5 i 15, i una composició 

equilibrada amb una alta proporció de consellers externs distribuïts entre 

consellers independents i dominicals. 
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En segon lloc, analitzem l’evolució de les característiques principals de la 

composició del consell d’administració. Els resultats confirmen que aquesta 

composició no canvia gaire amb el temps excepte en el cas de dues 

característiques, la proporció de dones i la de consellers independents, que han 

experimentat una evolució positiva i significativa. Per contra, la proporció de 

consellers dominicals ha experimentat una evolució negativa i significativa. 

Aquestes són les característiques principals de la composició del consell 

d’administració de les empreses que formen part del nostre estudi i que mostren 

un paper actiu en les estratègies d’innovació. 

Aquest estudi, que compara la composició del consell d’administració i el 

comportament innovador d’algunes empreses catalanes, no pretén explicar o 

predir la innovació a través de la composició del consell. El nostre propòsit és més 

limitat, ja que intentem contribuir a la bibliografia mostrant com estan formats 

la majoria dels consells d’administració de les empreses innovadores i si aquesta 

composició és prominent en empreses amb resultats d’innovació creixents. Les 

troballes obtingudes podrien servir per proposar investigacions futures més 

ambicioses que estableixin els possibles efectes que podria tenir la composició del 

consell d’administració sobre la innovació. 
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