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L’objectiu principal de la Càtedra, segons el Conveni de 7 
d’abril de 2010, és “fomentar l’emprenedoria i la creació
d’empreses a les comarques de Tarragona, mitjançant la 
recerca, la formació, la promoció d’actuacions específiques i 
la intercooperació amb la resta d’agents que comparteixen el 
mateix objectiu a la demarcació”.

Objecte de la càtedra 
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Definició dels objectius específics:

• Promoure l’esperit emprenedor a les comarques 
meridionals de Catalunya en general i a la comunitat 
universitària de la URV en particular.

• Fomentar la creació d’empreses des de la Universitat, 
especialment aquelles de base tecnològica.

• Servir d’element catalitzador de les diferents entitats i 
organismes de l’entorn universitari amb competències en 
emprenedoria (FURV/CTTi, grups de recerca, centres 
tecnològics, parcs tecnològics, etc.)

Objectius específics de la càtedra a nivell bàsic
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• Catalitzar els esforços de les diferents entitats i 
organismes de la demarcació de Tarragona interessats en 
l’emprenedoria i la creació d’empreses

• Potenciar l’estructura de l’empresa familiar i la seva 
capacitat emprenedora

Objectius específics de la càtedra a nivell bàsic (2)
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• Facilitar les aliances transversals entre diferents àrees de 
coneixement de la URV perquè, aprofitant la seva 
complementarietat, puguin desenvolupar iniciatives 
conjuntes d’emprenedoria.

• Contribuir a la creació d’empreses “spin off” amb viabilitat 
tecnològica, financera i comercial.

• Aportar valor a tots els que participen en la Càtedra 
mitjançant la transferència de coneixement, el suport 
tècnic i la projecció social.

Objectius específics de la càtedra a nivell específic 
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Entitats Participants

Promotors:

• Universitat Rovira i Virgili

• Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili

• Fundación Bancaja

• Diputació de Tarragona

Col·laboradors:

• Cambres de Comerç de la demarcació:

• Tarragona
• Tortosa
• Reus
• Valls

• CEPTA

• PIMEC
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Resum activitats 2010

Totes les activitats de la Càtedra s'emmarquen en 
els grups següents:

• Sensibilització

• Formació

• Transferència

• Recerca / Divulgació
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• Seminaris sobre emprenedoria als alumnes que finalitzen els seus 
estudis:

• A psicologia amb el Dr. Jordi Tous

• A psicologia amb el Dr. Joan Boada

• A enginyeria amb el Dr. Jordi Gavalda

• A enginyeria amb la Dra. Tània Goumí

• Concurs de gestió empresarial on-line (amb tres sessions 
presencials) per emprenedors en col·laboració de l’ACCID (Associació
Catalana de Comptabilitat i Direcció) del 11/02/2010 al 18/03/2010.

• Participació a les jornades de “Universidades emprendedoras: 
Nuevos Modelos Universidad Santiago de Compostela” els 22 i 
23/03/2010.

Sensibilització
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Sensibilització

• Conferència del Sr. Sandro Rosell “Experiències i vivències d’un 
emprenedor” el 9/04/2010.

• I Workshop de Turisme i Mercat de Treball de la Costa Daurada, els 19 
i 20/04/2010.

• Jornades Premis Reus els 28 i 29/04/2010.

• Participació en la II Jornada “Red de Cátedras Bancaja Jóvenes
Emprendedores” el 29/04/2010. 

• Ponència i membre del jurat dels premis del concurs “Joves amb idees”
per a estudiants de secundària amb Eina, Ajuntament del Vendrell el 
30/04/2010.

• Participació com a ponent en la conferència “L'accés a l’habitatge en el 
context de la crisi actual” el 14/05/2010.

• Ponència a la Jornada “Emprenedoria: risc o repte” organitzat per al 
Diputació de Tarragona el 26/05/2010.

•
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Sensibilització

• Realització d’un taller sobre negocis 2.0 el Dia de l’Emprenedor 
(Barcelona Activa i Generalitat de Catalunya) el 16/06/2010.

• Taller de consultoria amb emprenedors en el marc del Dia de 
l’Emprenedor a Barcelona el 16/06/2010.

• Presentació del curs de Formació per a Formadors d’Emprenedors el 
21/06/2010.

• Proves pilot per un projecte d’identificació del Talent Emprenedor 
Femení organitzat amb la Fundació Surt els 20, 22, 27 i 29/07/2010.

• Organització de la Jornada “Finances, Innovació i Creació d’Empreses: 
el paper de les Institucions Financeres” en col·laboració amb la Càtedra 
per al Foment de la Innovació Empresarial el 23/09/2010.

• Membre del Consell executiu del Dia de l’Emprenedor de Barcelona.

• Membre del jurat dels premis Emprenedors XXI de La Caixa.

• Membre del Consell Assessor i jurat dels premis Bioempren XXI.
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• Jornades de eines de suport per a petites empreses i nous 
emprenedors a la Cambra de Comerç de Tarragona:

• “Oportunitats per crear una empresa: què és i perquè serveix el 
pla d’empresa” el 14/10/2010.

• “La planificació econòmico-financera per a no financers” el 
3/11/2010.

• “Com analitzar el mercat i organitzar les vendes: recomanacions 
per a la creació i la reestructuració de les petites i mitjanes 
empreses” el 14/12/2010.

• Proposta a l’Ajuntament de Tarragona de mentoring pel Departament 
de Treball.

Sensibilització
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Sensibilització: Annexes
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Sensibilització: Annexes
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Sensibilització: Annexes
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Sensibilització: Annexes
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Sensibilització: Annexes
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Sensibilització: Annexes
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Sensibilització: Annexes
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• 3 crèdits de lliure elecció i 3 crèdits extracurriculars, 30 
hores.

• 2 edicions repartides entre Reus i Tarragona.

• Impartit per equip multidisciplinari, incloent professors, 
professionals i emprenedors.

• En total, 40 alumnes acceptats.

• Avaluació en base a examen i realització d’un pla 
d’empresa.

Formació: Curs de Creació d’empreses
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• Tema  1 L’empresari emprenedor 

• Tema  2 La idea de negoci 

• Tema  3    La visió estratègica del negoci 

• Tema  4 El pla d’empresa 

• Tema  5    El pla comercial 

• Tema  6 El pla financer 

• Tema  7 Aspectes jurídics i tràmits de constitució

• Tema  8 Panorama de la creació d’empreses 

• Tema  9 Creació d’empreses des de la URV (amb la 
col·laboració de la FURV i la escola de cooperativisme Aposta)

Formació : Curs de creació d’empreses
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• Organització dels Cursos “Pla d’empresa” als participants en els 
Premis Reus a la creació d’empreses:

- Assistents representant a 75 projectes.
- 22 hores de tutoria en diferents projectes. 

• Jornada “Màrqueting a la xarxa: de l’aparador a Google, el 
20/04/2010.

• Curs d’Universitat d’estiu de les Terres de l’Ebre a Tortosa sobre 
“Estratègies Actuals per a crear una empresa”, els 13 i 14/07/2010.

• Jornades “El Cooperativisme d’habitatge al segle XXI” (amb crèdits 
lliures) a Valls els 20 i 21/10/2010.

• Curs sobre emprenedoria i creació d’empreses al Consell Comarcal 
de la Ribera d’Ebre del 5 al 26/11/2010.

Formació: Altres activitats
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• Jornades sobre emprenedoria i creació d’empreses a l’Ajuntament 
de Salou els 29 i 30/11/2010 i el 2/12/2010.

• Pla de formació i assessorament a empreses en procés de 
creixement amb la Diputació de Tarragona els 20/12/2010.

Formació: Altres activitats
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Formació: Annexes
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Formació: Annexes
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Formació: Annexes
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Formació: Annexes
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Formació: Annexes
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S’han celebrat 82 reunions de treball amb emprenedors, 
possibles emprenedors i empreses ja constituïdes. Aspectes 
més rellevants d’aquestes accions:

• Identificació i concreció de la idea de negoci

• Recerca de possibles socis emprenedors

• Debat sobre la forma legal de constitució

• Revisió plans de negoci, identificació riscos i oportunitats, 
recerca d’un model econòmica i financerament sostenible

• Utilització del networking

Transferència
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Recerca / Divulgació

• Elaboració del llibre en català i castellà “Guia pràctica per a la 
creació d’empreses”, editat per la URV i coordinat pel Dr. Fernando
Campa Planas.

• Elaboració del llibre “Anàlisi diagnòstic dels factors que determinen 
la capacitat emprenedora a la demarcació de Tarragona” editat per la 
URV i coordinat pel Dr. Pere Segarra Roca amb el suport de la 
Diputació de Tarragona.

• Llibre “Anàlisi de les empreses creadores a la demarcació de 
Tarragona del 2003 al 2008” a editar per la URV i coordinat pel Dr. 
Pere Segarra Roca.

• Projecte “309 idees per a un territori” amb la CEPTA de febrer a juny 
2010.
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Recerca / Divulgació

• Articles:
• Li, X, Segarra, P. & Papaoikonomou, E. (forthcoming), ‘SMEs
Response to the Financial and Economic Crisis: Analysis of 
Agricultural and Furniture Sector in Catalonia, Spain’, Policy 
Studies.

• Segarra, P., Papaoikonomou, E. & Li, X. (forthcoming), ‘The 
Entrepreneurial Experience in times of crisis: Empirical Evidence 
from Catalonia, Spain’ in J. Bonnet, M. Dejardin & A. Madrid 
Guijarro, The Shift to the Entrepreneurial Society: A Built 
Economy in Education, Sustainability and Regulation, (Edward 
Elgar Publishing: London, UK). 
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Recerca / Divulgació: annexes



http://www.urv.cat/catedres/emprenedoria
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This article analyses the determinants of research and development (R&D) and the role
of innovation on labour productivity in Catalan firms. Our empirical analysis found a
considerable heterogeneity in firm performances between the manufacturing and ser-
vice industries and between low- and high-tech industries. The frontiers that separate
manufacturing and service industries are increasingly blurred. In Catalonia high-tech
knowledge-intensive services (KIS) play a strategic role in promoting innovation in
both manufacturing and service industries, and driving growth throughout the regional
economy. Empirical results show new firms created during the period 2002–2004 that
have a greater R&D intensity than incumbent firms (54.1% in high-tech manufactur-
ing industries and 68.8% in high-tech KIS). Small and young firms in the high-tech
KIS sector are very prone to carrying out R&D and they invest more in innovation
projects. R&D expenditures, output innovation, investment in physical capital, market
share and export have positive effects on labour productivity in both the manufacturing
and service sectors. Firm size, on the other hand, has a positive effect on productivity in
manufacturing industries but not in services.

Keywords: innovation; R&D; productivity; knowledge-intensive services

JEL Classification: 140; 310; L100

1. Introduction
This article explores the determinants of research and development (R&D), innovation and
productivity at the firm level in both manufacturing and service industries in Catalonia.
In general, empirical literature focuses on manufacturing firms and only a few contribu-
tions shed some light on the services sector (Strambach 2001; Tether 2003; Miles 2005;
Hempell 2005; Cainelli, Evangelista, and Savona 2006; Lööf and Heshmati, 2006; Arvanitis
2008). Despite the increasing prominence of services in the European economies and the
central role acquired by knowledge-intensive services (KIS) in the emerging knowledge-
based economies few articles have dealt with both manufacturing and services industries.
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234 A. Segarra-Blasco

However, in R&D and innovative activities there is considerable heterogeneity among firms
and among industries.

The determinants of R&D and innovation and their effects on productivity at the firm
level have been subject to increasing interest in recent years (Griliches 1995; Crépon,
Duguet, and Mairesse 1998; Mairesse and Mohnen 2004; Hall and Mairesse 2006; Mohnen,
Mairesse, and Dagenais 2006). The greater availability of micro-level data in the EU,
especially since the advent of the Community Innovation Survey (CIS), has led to a growing
number of studies on the links between R&D, innovation and productivity at the firm
level. Access to the micro-aggregated data of the innovation surveys in different European
countries has also resulted in a new analytical perspective. Some empirical studies estimate a
production function of knowledge by relating R&D to innovation, measured as the number of
patents or the share of innovative sales. Others link R&D, innovation output and productivity
at the firm level using the framework proposed by Crépon, Duguet and Mairesse (1998) for
France (henceforth, the CDM model). We apply a structural model that describes the link
between R&D expenditure, innovation output and productivity proposed by these authors
and its successive modifications (Griffith et al. 2006; Hall and Mairesse, 2006; Mohnen,
Mairesse, and Dagenais 2006). The CMD model proposes a simple framework that links
innovative and productive activities, and provides estimation methods that are appropriate
to the specification of the model and the nature of data. In this article we estimated a three-
stage econometric model linking research, innovation and labour productivity using recent
firm-level data.

This article contributes to the literature by investigating the different patterns of man-
ufacturing and service firms in Catalonia. The data set is a broad sample of 3554 Catalan
firms that answered the Spanish version of the CIS questionnaire in 2002–2004. CIS-4 has
been considerably improved with respect to previous editions: it is representative of firms
with more than 10 employees (versus 20+ employees in CIS-3) and of both manufacturing
and service firms (CIS-3 was representative of the manufacturing industry only). The aim of
this article is to investigate the links between R&D, innovation and productivity in Catalan
firms from both the manufacturing and service industries.

The main empirical results are the following. New firms created during the period 2002–
2004 present high levels of R&D expenditures in high-tech manufacturing and service
industries. High-tech industries and high-tech KIS are more sensitive to market share,
public funds and export activities. In low-tech industries and services the market share
increases the propensity to engage in R&D but the export activity and the presence of new
firms have no direct effect on firm R&D intensity. As far as the determinants of output
innovation were concerned, the main results were the following: the probability that a firm
will innovate increases with its size, R&D inputs and the contracting of research personnel.
Finally, in the link between innovation and productivity empirical results show that labour
productivity was directly affected by R&D intensity, output innovation and firm market
share.

In this article we adopt an integrated approach in which manufacturing and service firms
do not follow entirely different innovation processes but present important differences in
the nature of innovation. Service firms are less likely to acquire knowledge and technology
through ‘hard’ sources (R&D, acquisition of external R&D or the incorporation of new
equipment) and are more likely to source knowledge and technology through ‘soft’ sources
(relations with suppliers and customers, cooperation with partners or internal organizational
changes). Despite these differences in the nature of the innovation process between manu-
facturers and services, the answer to the question ‘Do services innovate differently?’ is no,
in the sense that service firms have no particular innovation pattern (Tether 2005).
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Although the services sector has been the only one in the European economy to have
generated jobs in the last two decades, innovation studies are largely associated with
manufacturing industries in one particular country (see Smith 2005) or different countries
(Mohnen, Mairesse, and Dagenais 2006; Peters 2009; Pianta and Vaona 2007). In recent
years, however, increasing attention has been paid to innovation and the innovation process
in service firms (Evangelista 2000; Howells and Tether 2004; Miles 2005).1

In addition, the fact that KIS have become involved in innovation and research in
a particular region is of great importance. Some studies show that innovation rates are
greater in those regions where the concentration of KIS is high, since KIS generate an
increasing number of innovations and facilitate knowledge transfer and the adaptation of
existing knowledge to the specific needs of manufacturing firms (Strambach 2001). For
107 European regions, Camacho and Rodríguez (2005a) show that KIS have a central
role in regional innovative performance. In nine European innovation systems (those of
Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Italy, the Netherlands, Spain and the United
Kingdom), Camacho and Rodríguez (2005b) found that, first, many service activities inno-
vate and secondly, that some services, in particular KIS, play a key role in diffusing
knowledge.

The aim of the present article is threefold. First, we observe the factors that determine
whether firms carry out R&D and the effects of R&D and innovation on productivity.
Second, we focus on the different performance of firms in the manufacturing and service
industries. Third, we explore the importance of KIS in Catalonia and the role of services in
regional innovation systems.

In recent years Catalonia has undergone an intense process of economic opening and
had its comparative advantages in traditional industries eroded, which has given rise to
significant changes in its industrial mix. In 2006, the services sector accounted for 63.7%
of total employment, whereas the manufacturing sector was responsible for only 22.7% of
total employment. In Catalonia, between 1996 and 2006, employment in the manufacturing
sector increased at an annual rate of 3.0%, whereas employment in total services increased
at an annual rate of 5.8% and KIS increased by 8.1%. The Catalan economy had 540,175
employees in KIS industries in 1996 and 979,788 employees in 2006. Catalonia is an
interesting case for study for various reasons. First, because Catalan firms are much more
committed to R&D activities than the rest of the Spanish regions. Secondly, because the
urban system is dominated by the Barcelona metropolitan area, but there is also a network
of medium-sized cities with considerable economic and social vitality. Thirdly, the region’s
industrial tradition is based on medium- and low-technology manufacturing industries and
is undergoing increasing specialization in services, particularly in high-tech KIS. Finally,
in Catalonia KIS play an important role in spreading knowledge and in firm innovative
projects.

The remainder of the article is organized as follows: in Section 2, we describe the
growing strategic role of KIS in spreading knowledge and carrying out innovations. In
Section 3, we present the database used on a sample of Catalan firms and the main descriptive
indicators of innovation activities. Section 4 presents the structural model that describes the
link between R&D expenditure, innovation output and productivity based on the framework
proposed by Crépon, Duguet and Mairesse (1998). Section 5 describes the econometric
results in three steps. In the first step we applied selection and intensity models to analyse
the determinants of the firm’s decision to carry out internal R&D. In the second step we
analysed the effect of several inputs on innovation. In the third step we analysed the link
between R&D, innovation and firm productivity. Finally, Section 6 summarizes the main
results obtained in the empirical work.
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236 A. Segarra-Blasco

2. Innovation and productivity: the role of services
All advanced economies of the world are increasingly dominated by service activities, in
terms of value added and employment. In recent decades, net employment growth has been
absorbed entirely by the service industries (Schettkat and Yocarini 2003). In 2004 in the
EU-15 countries, the services sector accounted for 68.9% of total employment, whereas the
manufacturing sector only accounted for 18.1%. In other terms, almost 113 million people
were employed in services, whereas only 30 million were employed in the manufacturing
sector. Between 1999 and 2004 employment in the manufacturing sector in the EU-15
decreased at an annual rate of 1.2%. Whereas employment in total services increased at an
annual rate of 1.9%, KIS increased by 2.6% and high-tech KIS by 2.9%.

The economic literature has made two classic analyses of the expansion of the service
sector in industrialized economies. From the demand-side perspective, Clark (1940) argues
that when income grows in industrialized countries, consumer demand for services is far
greater than for manufactured goods and this increases the participation of services in the
labour force and real output. From the supply-side perspective, Baumol (1967) developed
a model in which the share of services and goods in real output is constant over time and
across countries. In this model the low productivity of the services sector is the driving
force that explains the increasing share of services sector employment in industrialized
countries. For Clark, the shift to service employment is the result of changing final demand
and for Baumol it is the result of differential productivity growth between manufacturing
and service industries.

Baumol’s pessimistic vision of the negative impact of increasing specialization in the
services sector on the growth of aggregate productivity has been subject to review from two
perspectives. First, as Oulton (2001) argues, Baumol’s model of unbalanced growth is only
correct if the relatively stagnant service industries produce final products. When services
produce intermediate products (e.g. ICT activities, financial and business services), the
aggregate growth rate of productivity does not necessarily fall. Second, service sectors
that are part of the KIS in computer services, R&D services and financial and business
consultancy have an increasing role in innovation and register high growth rates in terms of
productivity (Barras 1986). Subsequent research has highlighted that the shift to the services
sector in industrialized countries has given rise to increasing productivity differentials in
service industries (Fuchs 1968; Schettkat and Yocarini 2003). Nevertheless, as Griliches
(1992) has pointed out, there is a stronger downward bias in service-output measurement and
in some service industries this measurement bias leads to an underestimation of productivity
growth, particularly in KIS activities.

The intense transformation of services, particularly into KIS, makes it necessary to
question two of the traditional myths of the services sector: namely, low productivity and
moderate innovative activity. Some services – particularly those catering for end consumer
demand and non-market services – still use a considerable number of low-qualified workers,
and in general these activities register only sporadic increases in productivity. Other industry
services, however, register high productivity growth rates, are highly innovative and require
considerable numbers of skilled workers. What is more, service industries, particularly in
the KIS sector, are more internationalized and they face increasing market competition
(Barras 1986; Wolff 1999; Oulton 2001).

In the last two decades the innovative activities of service firms have changed consider-
ably. Service firms are becoming more R&D intensive; innovation output in service firms is
increasing and service firms increasingly centre on non-technological, disembodied forms
of innovation. In this respect, innovative behaviour in manufacturing industries is not a good
mirror for services. There are important differences in the nature of innovation processes
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between manufacturing and service industries, and the traditional indicators used to eval-
uate R&D and innovation outputs cannot be used for services. There are various reasons
for this: the traditional concept of R&D has been shaped by technological innovations in
the manufacturing sector; organizational and marketing innovation play an important role
in services; the division between R&D investment and non-R&D innovation expenditures
is not at all clear in services and, finally, patent applications are of limited use as output
indicators for service firms.

Service industries have undergone a profound transformation in several aspects: the
importance of KIS has been growing; the presence of qualified personnel – engineers,
economists, analysts, lawyers – and knowledge content has increased; relations with other
sectors have been encouraged through outsourcing from manufacturing to services and,
finally, the international trade in KIS has grown by offshoring some activities to other
countries. The increasing tradability of KIS and the ease with which KIS can be transmitted
over long distances facilitate the internationalization of KIS firms and give KIS a major
role in regional innovation systems.

In addition, KIS play a crucial role in the creation and commercialization of new prod-
ucts, processes and services (Metcalfe and Miles 2000; Miles 2005). High-tech KIS in
particular play a central role in regional innovation systems, especially in those domi-
nated by SMEs. Innovative activities link SMEs and high-tech KIS through the process of
generating, transferring and spreading knowledge (Muller and Zenker 2001). Face-to-face
interaction is very important in the relationships that KIS firms have with their customers
and these relationships tend to be long term (Cohen and Levinthal 1989). Service firms
acquire explicit and tactical knowledge about their customer firm which enables them to
adopt innovative problem solutions to organization specific requirements and to integrate
them into the corresponding firm structure and culture (Strambach 2001).

The interactions between firms and institutions that make up the regional innovation
system (universities, research and transfer centres, innovative firms, etc.) generate external
economies of knowledge that benefit firms. Most research on the geographic scope of knowl-
edge spillovers suggests that they are local or regional (Jaffe, Trajtenberg, and Henderson
1993; Audretsch and Feldman 1996; Ciccone and Hall 1996). The Catalan innovation sys-
tem consists of the Catalan system of science and technology on the one hand (including
universities, public research centres and R&D departments) and innovating firms located in
Catalonia, on the other. In this context, KIS firms play an increasing role in the generation
and transfer of new knowledge.2

The effects of KIS on the regional innovation system are direct and indirect. On the
one hand, the innovative activities of KIS firms have direct effects such as new knowledge
generation, and process, product, organizational and market innovations.3 In this respect,
this study presents empirical evidence about the difference in innovative behaviour between
manufacturing and service firms. In manufacturing firms technological innovation is more
important, but in service firms innovative activity is more varied, and innovation related to
organizational change has greater weight. On the other hand, KIS have indirect effects on and
give positive feedback to manufacturing firms. The role of KIS in the regional innovation
system is closely related to the nature of their products: expert knowledge, consultancy in
different areas, R&D ability and problem-solving ability.

3. The survey
Since the early 1990s, international bodies have initiated two main projects that facilitate
the study of the determinants of innovation in both manufacturing and service industries.
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238 A. Segarra-Blasco

On the one hand, a collective project under the auspices of the OECD on the nature and
measurement of innovative activities, carried out by statisticians, resulted in the so-called
Oslo manual (1992). Subsequent versions of the Oslo manual (1996, 2005) provide new
views of the innovation process in firms. The most recent version, in particular, points
out the role of organizational and marketing innovation. On the other hand, following the
guidelines set out in the Oslo manual, a number of countries have designed a common
core questionnaire on firms’ innovative activities. Since 1990, many European countries
have launched different versions of the CIS,4 which provide access to a range of informa-
tion about the innovative behaviour of European firms in both manufacturing and services
sectors.

The data set used was based on a sample of Catalan firms and was part of the Spanish
sample of CIS. This database contains extensive information about the strategies and per-
formance of business innovation during the period 2002–2004. The Spanish CIS-4 covered
private sector firms with at least 10 employees. This survey asked firms which sources they
used in their innovation process. The innovation sources include cooperation agreements
with other firms and public institutions, internal R&D, public funds and a large amount of
quantitative and qualitative data on the firms’ innovative behaviour.

Given that the aim of this article is to study the determinants of innovative activities
in both manufacturing and service firms, it is advisable to properly delimit the activities
that are included in the services. The KIS sector has often been defined as consisting of
many forms of technical and management consultancies and a wide variety of specialists –
for example, in financial management, marketing and advertising, staff recruitment and
development, trade promotion or distribution logistics (Wood 2002). Eurostat divides the
KIS sector into a variety of groups. Knowledge-intensive business services working in
telecommunications, computer services and R&D activities – codes 64, 72 and 73 – play
an increasing role in the production and diffusion of knowledge in innovation processes
(Muller and Zenker 2001). Other KIS related to financial activities, transport and distribution
logistics, education, health and social services – codes 61, 62, 65–67, 70, 71, 74, 80, 85 and
92 – play an increasingly more important role in the business environment and affect the
ability of companies to innovate.

Our database includes the CIS questionnaires completed by 3554 Catalan firms. In order
to analyse the differences between innovation patterns in the manufacturing and service
sectors the firm sample is grouped into four categories (Table 1): high-technology manu-
facturing industries (1130 firms); low-technology manufacturing industries (1443 firms);
high-technology KIS (277 firms) and other KIS (704 firms).

3.1. Some descriptive statistics
Before describing the econometric model we shall present some indicators of R&D and
innovative activities. We pay special attention to the differences between the four categories.
Our data source is the Catalan sample of CIS-4, and the variables used in the empirical work
are defined in the appendix. Table 2 shows that in the period 2002–2004 manufacturing firms
were more prone to carrying out innovative activities than service firms. In the high-tech
industries, 60.0% of firms are innovative; in the low-tech industries, 34.5% of firms are
innovative; in the high-tech KIS the percentage of innovative firms rises to 53.4% and,
finally, in the other KIS only 20.8% of firms are innovative.5

In addition, the number of firms that undertake permanent R&D activities differs between
groups. Permanent R&D is applied by 66.2% of the firms in high-tech industries but only by
39.6% firms in low-tech industries. However, permanent R&D is carried out by 67.1% of
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Table 1. Classification of manufacturing and service industries.

ISIC rev. 3

High-tech manufacturing industries
Aircraft and spacecraft 353
Pharmaceuticals 242
Office, accounting and computing machinery 30
Radio, TV and communications equipment 32
Medical, precision and optical instruments 33
Electrical machinery and apparatus, n.e.c. 31
Motor vehicles, trailers and semi-trailers 34
Chemical products 24 exclusive 2423
Railroad equipment and transport equipment, n.e.c. 35 exclusive 353
Machinery and equipment, n.e.c. 29
Low-tech manufacturing industries
Coke, refined petroleum products and nuclear fuel 23
Rubber and plastic products 25
Other non-metallic mineral products 26
Metallurgy 27
Metal products 28
Food products, beverages and tobacco 15–16
Textile industry 17
Clothing and furriers 18
Leather articles and footwear 19
Wood and cork 20
Paper industries 21
Printing industries 22
Furniture and other manufactures 36
High-tech knowledge-intensive services
Post and telecommunications 64
Computer and related activities 72
Research and development 73
Other knowledge-intensive services
Financial intermediation 65 + 66 + 67
Real estate 70 − 71 − 72 − 73
Health and social work 85
Recreational, cultural and sporting activities 92

Source: OECD and Eurostat.

high-tech KIS firms and only 26.8% of other KIS firms. Also, manufacturing firms usually
carry out sporadic R&D activities more frequently than service firms.

In general, there are differences in R&D and innovation between service and manufac-
turing firms. However, there are also considerable differences in the innovation indicators
according to the technological intensity level. High-tech KIS firms have an intense R&D
and innovation rate, they are more frequently provided funds by public programmes in sup-
port of R&D and innovation, they are more prone to entering into cooperation agreements
with partners and they usually register the patents resulting from their research. On the other
hand, other KIS have a more moderate KIS activity that rarely apply for public funds and
register patents only occasionally.6

Innovation inputs in our four categories, however, are very different. In high-tech indus-
tries, the ratio of research personnel to total employees is 7.6%; innovation investment per
employee is 6764 euros and internal R&D expenditure is 4559 euros. In low-tech indus-
tries the ratio of research personnel decreases to 2.1%; innovation investment per employee
decreases to 3738 euros and internal R&D expenditure is only 1470 euros. In high-tech KIS
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240 A. Segarra-Blasco

Table 2. Descriptive Statistics sample Catalan CIS-4.

High-tech Low-tech High-tech Other
industries industries KIS KIS

R&D and innovation activities in 2004 (share of firms %)
Innovation projects 71.50 49.75 71.11 37.78
Permanent R&D 66.28 39.63 67.14 26.84
Sporadic R&D 12.47 10.94 7.22 7.24
Pubic support in R&D 26.99 19.26 43.32 16.61
Cooperative agreements in

R&D
25.66 12.19 28.88 13.21

Patents 23.00 11.85 21.66 4.54
Innovative firms by type of innovation in 2002–2004 (share of firms %)
Innovative firms 60.00 34.58 53.42 20.88
Product innovation 58.84 36.93 54.87 25.42
Process innovation 51.32 44.76 41.15 32.38
Organizational innovation 48.14 38.39 58.84 42.32
Market innovation 26.28 19.81 24.18 13.06
Product or process innovation 70.97 52.94 62.81 38.35
Product and process

innovation
39.20 28.75 33.21 19.46

Process product (1) 66.61 77.86 60.52 76.53
Product process (1) 76.37 64.24 80.70 60.08
Product permanent R&D (1) 78.23 69.75 72.04 57.14
Process permanent R&D (1) 65.55 73.60 51.61 65.07
Output product innovation
New for the firm (% sales) 11.73 7.98 11.11 6.40
New for the market (% sales) 6.33 3.22 14.07 3.19
Average size (workers) 160.14 114.18 161.32 320.15
Average size (sales, millions

euros)
51.23 27.59 31.65 39.28

Export over sales (%) 26.06 16.49 9.05 3.03
Number of firms 1130 1443 277 704
R&D and innovation expenditures by firm
Research personal (% total

workers)
7.62 2.19 24.53 4.39

Innovation expenditure per
worker (euros)

6764 3748 19,118 4719

Intramural R&D 4559 (67.40) 1470 (39.22) 15,590 (81.55) 3463 (73.38)
External R&D 1346 (19.89) 173 (4.62) 2571 (13.45) 406 (8.60)
Machinery and software 462 (6.83) 1.159 (30.92) 233 (1.22) 586 (12.42)
Other sources 396 (5.85) 943 (25.16) 721 (3.77) 262 (5.55)

Source: Catalan Innovation Survey.
Note: (1) conditional frequencies.

the ratio of research personnel increases to 24.5% of total employees; innovation expendi-
ture per employee increases to 19,118 euros and internal R&D investment is 15,590 euros.
In other KIS the ratio of research workers is 4.4%; innovation expenditure is 4719 euros
and R&D internal expenditure is 3463 euros.

Descriptive analysis shows that the main differences are between high- and low-tech
industries, both manufacturing and service high-technology industries have more firms that
systematically innovate, carry out R&D projects and are provided with public funds for
R&D. On the other hand, low-technology industries and other KIS have fewer innovating
firms that are involved in permanent R&D activities. The number of innovating firms
is particularly low in the other KIS group. Manufacturing firms tend to carry out more
product and process innovation that is often a novelty for the firm but not for the market.
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Service firms, however, carry out less product or process innovation but it is more often
innovation for the market. Service firms also carry out more organizational and market
innovation than manufacturing firms. Descriptive data show interesting differences between
the manufacturing and service sector and between the high- and low-tech sectors in the fields
of R&D, sources of innovation and innovation output.

3.2. Performance and size
Innovation expenditure and the ratio of innovative firms depends not only on the techno-
logical level of an industry and whether an industry belongs to the manufacturing or service
sector, but also on firm size (Acs and Audretsch 1988; Acs, Audretsch, and Feldman 1994;
Audretsch and Vivarelli 1996). Table 3 shows some interesting information on the relation
between firm size and R&D and innovation performance for three quantiles: 0.10, 0.50
(hence the median) and 0.90. In the high-technology manufacturing sector the presence of
permanent R&D and innovative firms increases with firm size but innovation expenditure
has a U-shaped relation (in small firms the innovation investment is high, in medium firms
it is lower and in larger firms it is higher). In the low-technology industries, the number of
permanent R&D and innovative firms increases with firm size, but R&D and innovation
investment per worker decreases. In the high-technology KIS sector the number of per-
manent R&D and innovative firms has a U-shaped relation with firm size, and R&D and
innovation investment is very high in small firms and decreases with firm size. Finally, in the
other KIS group, the number of permanent R&D and innovative firms decreases with firm
size and innovation expenditure has a U-shaped relation with firm size. In high-technology
manufacturing and service industries there is a U-shaped relationship between firm size and
innovative activity according to previous empirical studies (Audretsch and Acs 1991).7

In Catalonia, medium-tech manufacturing such as the automobile or chemical industries
are very active in the fields of R&D and innovation. These results tally with those obtained
by Leydesdorff, Dolfsma, and Panne (2006) in Holland, where medium-tech industries
make a large contribution to aggregate innovation. The lack of vitality of Catalan low-tech
industrial firms, however, is worrying. There can be no doubt that Catalonia’s technological
challenge lies in creating incentives to encourage firms that operate in these sectors to take

Table 3. R&D and innovative firms by size in 2004 (10%, 50% and 90% quantiles).

High-tech industries Low-tech industries
Manufacturing
industries 10% 50% 90% 10% 50% 90%

Permanent R&D firms (%) 55.07 61.81 84.07 27.67 38.92 61.11
Innovative firms (%) 45.65 50.00 79.64 22.01 32.88 52.77
R&D intensity 9839 3799 5483 3049 1792 1017
Innovation intensity 14,205 5032 9134 6678 3885 1690

High-tech KIS Other KIS

Service industries 10% 50% 90% 10% 50% 90%

Permanent R&D firms (%) 98.02 60.71 85.18 45.34 27.14 30.00
Innovative firms (%) 62.06 42.85 74.07 33.72 20.05 28.03
R&D intensity 39.514 11,018 9953 15,905 1846 4067
Innovation intensity 53.933 12,586 13,634 18,198 3286 6438

Source: Catalan Innovation Survey.
Note: R&D and innovation expenditure is expressed in euros per employee.
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242 A. Segarra-Blasco

a much more active role in making innovation a driving force in their competitiveness,
especially larger firms that operate in international markets.

4. R&D, innovation and productivity: an empirical model
This section presents a structural model linking R&D, innovation and productivity. It is
based on the analytical frame described by Crépon, Duguet and Mairesse (1998), and its suc-
cessive reexaminations (Kremp, Mairesse, and Mohnen 2004; Mairesse and Mohnen 2004;
Griffith et al. 2006; Mohnen, Mairesse, and Dagenais 2006). The CDM model explains pro-
ductivity in terms of innovation output and innovation output in terms of R&D investment.
The basic structure of the model describes how firms decide whether to make an effort to
innovate, how much effort to make and how much knowledge is produced as a result of this
investment; and output is produced using physical and labour factors and knowledge input.

The CDM model establishes a sequence that ranges from the factors that determine firms’
R&D activities, to the effect that innovating firms have on productivity. In the first step,
firms decide whether or not to carry out intramural R&D. In the second step, we analyse the
determinants of R&D investment. In the third step, we deal with the factors that determine
the firm’s innovation output. Finally, in the fourth step, we use Cobb–Douglas’ production
function to determine the effects of innovation output and R&D on firm productivity. We
also try to calculate the differences in the behaviour of manufacturing and service firms.

We use our data in four different equations to calculate: (i) firm’s decisions to carry out
continuous R&D, (ii) the intensity of R&D investment, (iii) the determinants of innovation
output and (iv) the output production function where knowledge is an input.

We also describe an econometric model for observing the determinants of R&D decision,
innovation output and productivity. The first equation describes whether a firm is engaged
in R&D activities or not. We assume there is a latent dependent variable rd∗

i for firm ‘i’
that expresses some decision criteria, such as the expected present value of the firm’s profit
related to R&D investment (Crépon, Duguet, and Mairesse 1998). R&D is modelled as a
generalized tobit model that expresses R&D decision as follows,

rd∗
i = βXi + μi (1)

where Xi is a vector of determinants of R&D decision, β is a vector of parameters to
be estimated and μi is a random error term. In this binary model, the latent variable, the
propensity to engage in R&D activities rd∗

i is not observed. Therefore, the dependent variable
is an unobservable latent variable (Greene 2003). The CIS questionnaire only provides
information about whether the firm carries out continuous R&D activities or not. Using rdi
to denote the binary variable indicating that firm ‘i’ engages in continuous R&D activities,
we obtain,

rdi =
{

= 1 if rd∗
i > 0

= 0 if rd∗
i ≤ 0

(2)

where rdi is the observed binary variable which is zero for non-R&D firms and one for
R&D firms. As explanatory variable Xi we include firm size and firm size square measured
as the log of the firm’s employees; a dummy that indicates whether the firm belongs to a
group; a dummy that indicates whether the firm receives public financial support in R&D
projects; an export dummy; the firm’s market share in logs and a dummy with a value of
one if the firm was created between 2002 and 2004 and zero otherwise. We also introduce
a vector with industry dummy variables that captures the heterogeneity between industries.
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The second equation in our generalized tobit model measures a firm’s R&D intensity
as the amount of R&D expenditure per employee. A firm’s R&D effort is described by the
latent variable r∗

i ,

r∗
i = αZi + εi (3)

where Zi is a vector of determinants of R&D effort, α is a vector of parameters to be
estimated and εi is a random error term. As explanatory variables of R&D intensity, we use
firm size, firm size square, a group membership dummy, public funds for R&D projects,
firm market share, an export dummy and four dummy variables that capture sources of
information that are proxies of knowledge spillovers: internal information sources within
internal departments or other firms of the group; market information sources from clients and
suppliers; institutional information sources from public research centres and universities;
and tacit information sources from conferences, trade fairs and face-to-face contacts. In
all estimations we also introduce a vector with industry dummy variables. We can see the
amount of resources that an individual firm devotes to R&D projects and firm research effort
is defined as follows,

ri =
{

r∗
i = ααi + εi if rdi = 1

0 if rdi = 0
(4)

From expressions (1) and (3) we can estimate the determinants of the propensity to invest
and the intensity of investment in R&D in our four sectorial groups: high-tech manufacturing
industries, low-tech manufacturing industries, high-tech KIS and other KIS. Our decision
equation takes into account all firms and the intensity equation concentrates on innovative
firms that carry out continuous R&D activities.

A firm’s R&D activity generates knowledge and gives rise to various innovation outputs.
We measure knowledge output with six indicators. Four dichotomic variables are related to
product, process and organizational innovation and patent applications, and two continuous
variables are related to the share in the sales of new products or services new to the firm
or to the market. In general the output innovation equation depends on R&D and has the
following general form,

gi = γ ri + δWi + υi (5)

where ri is the firm’s R&D intensity measured as the amount of R&D expenditure per
employee, Wi is a vector with the remaining determinants of knowledge production and υi
is a random error term. Since output innovation presents two types of variables – a per-
centage of innovative output on sales and a dichotomic output related to product, process
and organizational innovation and patent applications – the appropriate model is a general-
ized tobit model, with four selection equations and two intensity equations (Mairesse and
Mohnen 2005). In these estimations we are interested in determining the effect of R&D
on innovation. We control for size and firm market share expressed as logs; a dummy that
indicates whether the firm belongs to a group; a dummy that takes the value 1 when the
firms make cooperation agreements for R&D projects with other partners; a dummy that
indicates whether the firm receives public funding for R&D and innovation in the EU,
Spain or Catalonia; a dummy that indicates whether the firm exports; a vector with industry
dummy variables and an error term.

The final equation of our model explains the determining factors of productivity level
by means of an augmented Cobb–Douglas production function with conventional inputs
(employment and investment in physical capital), a vector with different knowledge prox-
ies (such as in-house R&D expenditures and innovation output) and a vector with the
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firm’s characteristics. Under the assumption of constant returns to scale and by applying
logarithms, the output production takes the following form,

yi = π1li + π2ki + π3gi + π4Xi + νi (6)

where yi is the firm productivity level measured as sales per employee, li is the labour
factor, ki is the physical capital measured by physical investment, gi is a vector of output
innovation and, finally, Xi is a vector of firm characteristics and νi is a random error term.
As explanatory variables we include output measures, in particular the innovative share of
sales per employee, and two measures of input innovation related to the number of scientific
personnel per total employees and R&D expenditures per total employees. We also control
for size and market share in logs, patents, group, cooperation in R&D, and export and
sectorial characteristics expressed as dummy variables.

5. Results
In this section we summarize the results of our econometric analysis. All results are
expressed in terms of the marginal effect of the explanatory variables in the R&D and
innovation equations. In all estimations we have obtained specific results for four subsam-
ples of firms in accordance with the technological intensity in the manufacturing sector and
the knowledge intensity in the service sector.

First we estimate what characteristics affect the probability that a firm will carry out
permanent R&D activities. In line with the recent literature, we are interested in observing
how a firm’s individual characteristics affect the probability of undertaking permanent R&D.

5.1. Determining factors of R&D behaviour
Table 4 compares the marginal effects of the explanatory variables in the permanent R&D
equation. The results obtained using a logit binomial model show that the propensity to
engage in permanent R&D increases with a firm’s market share (particularly in manufac-
turing industries), the availability of public funds and whether the firm exports. When firms
are involved in foreign markets the propensity to engage in continuous intramural R&D
increases by 20.2 percentage points in high-tech manufacturing industries, by 15.6 percent-
age points in low-tech manufacturing industries, by 13.1 percentage points in high-tech KIS
and by 10.0 percentage points in other KIS. In contrast, the relation between the propensity
to engage in permanent R&D and size describes a U-shape curve. These results tell us
that small and large firms have a greater propensity to undertake permanent R&D, whereas
medium-size companies have a lower propensity to carry out permanent R&D. In particular,
there are numerous small firms that carry out continuous R&D in high-tech KIS: in the first
decile 89.1% of the smallest firms in the sample carried out continuous R&D, whereas the
mean number of firms with continuous R&D was 39.3% in the high-tech KIS subsample.

Contrary to our expectations, we found that belonging to a group of firms has different
effects on the probability of carrying out continuous R&D. In high-tech industries, belonging
to a group has a positive impact on the R&D intensity, but in other KIS firms it has a positive
effect on the carrying out of continuous R&D. These results may reflect that the variable
propensity to R&D has a lower informative capacity than the variable R&D intensity in
high-technology industries. In addition, new firms created during the period 2002–2004 are
more prone to carrying out continuous R&D activities in high-tech manufacturing industries.

Finally, the firm’s market share and exports have a positive effect on the propensity of
firms to undertake internal R&D. These results are particularly important in manufactured
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Table 4. Determinants of permanent R&D.

High-tech industries Low-tech industries High-tech KIS Other KIS

Propensity Intensity Propensity Intensity Propensity Intensity Propensity Intensity
to R&D of R&D to R&D of R&D to R&D of R&D to R&D of R&D

Size −12.591 −106.115 −17.842 −137.223 −36.179 −38.484 −28.820 −105.283
(0.076)∗∗∗ (0.148)∗ (0.084)∗∗ (0.228)∗ (0.107)∗ (0.190)∗∗ (0.062)∗ (0.236)∗

Size square 1.545 4.299 1.879 7.473 4.063 −3.165 2.162 2.494
(0.008)∗∗∗ (0.014)∗ (0.009)∗∗ (0.024)∗ (0.012)∗ (0.021) (0.005)∗ (0.026)

Group −10.898 20.492 3.545 19.002 −6.067 15.416 13.419 10.526
(0.039)∗ (0.094)∗∗ (0.038) (0.119) (0.066) (0.204) (0.047)∗ (0.212)

Public funds 30.230 64.677 42.530 60.857 28.364 77.888 59.322 99.843
(0.025)∗ (0.080)∗ (0.033)∗ (0.103)∗ (0.062)∗ (0.177)∗ (0.049)∗ (0.187)∗

New firm 24.053 54.150 −1.575 33.185 7.772 68.848 −1.676 −65.181
(0.040)∗ (0.280)∗∗ (0.120) (0.440) (0.077) (0.279)∗ (0.108) (0.456)

Export 20.285 −29.668 15.688 −3.977 13.106 23.206 10.099 −6.087
(0.041)∗ (0.109)∗ (0.032)∗ (0.122) (0.051)∗ (0.165) (0.056)∗∗∗ (0.201)

Market share 6.516 39.871 8.654 25.843 2.634 33.734 6.629 22.125
(0.022)∗ (0.059)∗ (0.020)∗ (0.070)∗ (0.030) (0.087)∗ (0.019)∗ (0.102)∗∗

Internal information sources 12.967 14.377 43.038 −9.749
(0.078)∗∗∗ (0.096) (0.167)∗ (0.193)

Market information sources 1.785 4.326 6.050 61.142
1.785 4.326 6.050 61.142

Institutional information sources −0.003 64.311 55.495 −6.260
(0.118) (0.182)∗ (0.201)∗ (0.259)

Tacit information sources 9.304 16.789 −0.323 28.992
(0.095) (0.128) (0.200) (0.243)

Sectorial dummies Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Number observations 1130 749 1443 572 277 186 704 189
Chi q 243.39 259.51 354.52 180.13 131.39 129.44 250.54 181.71
R2 16.85 11.03 18.29 9.32 37.46 19.42 30.59 27.33

Source: Catalan Innovation Survey.
Note: All marginal effects on R&D decision variable are in percentage points. Size, size square and market share are expressed in logs; group, public funds, new firm and export are
dummy variables; and all regressions include a dummy variable for industry effects (8 in high-tech industries, 13 in low-tech industries, 3 in high-tech KIS and 9 in other KIS).
∗Significant at 1%; ∗∗significant at 5%; ∗∗∗significant at 10%; standard errors in parentheses.
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goods of high technological intensity, given that the elasticities of the market share and the
orientation towards the foreign markets are high. Our results show that firm size does not
have a linear effect on R&D, but, in relation to the second Schumpeterian hypothesis, we
find that the market power of firms stimulates R&D activities. These results agree with other
studies (Blundell, Griffith, and Van Reenen 1999) and indicate that the dominant firms in
their regional markets have a higher incentive to innovate.

These results agree with those obtained for Spanish industrial firms during the period
1994–2004 that showed that market product competition promotes productivity growth
when firms enjoy positive but moderate margins (Segarra and Teruel 2006). Firms with
reduced business margins do not have the necessary cash flow to invest in additional high-
risk R&D and innovation. These results also agree with those obtained in the extensive
theoretical and empirical literature that has been published in recent years, based on the
neo-Schumpeterian models that show greater incentives to innovate when there is a certain
level of competitive rivalry in the market, while allowing firms to obtain positive profit
margins (see survey in Aghion and Griffith 2005).

When we analyse the marginal effects of explanatory variables on R&D intensity in
the four subsamples of innovating firms, we observe considerable differences between the
determinants of continuous R&D and the intensity of R&D expenditures. R&D intensity
in all subsamples is positively affected by the firm’s market share and the availability of
public funds. In addition, new firms that were created during the period 2002–2004 present
high levels of R&D expenditures in high-tech industries, in both the manufacturing and
service sectors. New firms increase R&D intensity by 54.1 percentage points in high-tech
manufacturing industries and by 68.8 percentage points in high-tech KIS. Internal sources of
information from other firms in the group play an important role in high-tech manufacturing
industries and high-tech KIS, and information from public organizations and universities
positively affects R&D intensity in low-tech manufacturing industries and high-tech KIS.
Tacit information channels are not significant.

There are interesting differences between the propensity to engage in continuous R&D
and R&D intensity in different industries. High-tech manufacturing and service industries
are more sensitive to public funds and export activities, and firms that are new or that have
internal sources of information tend to have greater R&D intensity. The market share of
low-tech manufacturing and service industries increases the propensity to engage in R&D,
but its effect on R&D intensity is lower.

5.2. Determining factors of innovative behaviour
In this section we analyse a set of indicators of innovative output. The CIS questionnaire
provides qualitative and quantitative indicators of innovative output. Two of the indicators
are quantitative and measure the product innovation new to the firm (but not necessarily to
the sector) and the product innovation new to the market. Products new to the firm are the
share in sales of products or services new to the firm but not to the market, and products
new to the market are the share in sales of products and services new to the market. These
indicators relate the novelty of the sales to the product innovation of a firm during the
period 2002–2004. Products new to the firm are already on the market and firms imitate
other competitors. Products new to the market are examples of true innovation: that is to say,
innovative firms discover new products or services. In markets where product differentiation
is the driving force in market competition, the share of new products or services will be
higher. Both indicators provide quantitative information about product innovation and this
can be interpreted as a measure of innovativeness (i.e. shares in sales taken by new products).
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In addition, we use four dichotomous indicators of innovation output: a firm’s product,
process and organizational innovation and patent applications. The CIS-4 questionnaire pro-
vides interesting information about activities undertaken by a firm to carry out innovations
during the period 2002–2004. Table 5 presents the results of econometric analysis in terms
of the marginal effect on the various innovation indicators. We are especially interested in
comparing the marginal effects of R&D intensity (R&D expenditures per employee) and
research employees (numbers of researchers per total employees) on eight measures of
innovation output.

In general these results show that the probability that a firm will innovate increases with
its size, with a higher R&D input and with contracts being given to research personnel.
Product and process innovation correlates positively with firm size, except in other KIS
activities, but firm size has little marginal effect on the propensity to materialize innovation
outputs. The probability that a firm will engage in product or process innovation increases
with R&D intensity and firm size in both manufacturing and service high-tech industries,
but not in low-tech industries. Large firms have a greater capacity to undertake permanent
innovations, but the relationship between innovation and firm size is not simple. In our
sample, large firms are more prone to engaging in continuous innovation but the number
of innovative small firms is high, particularly among those created during the period 2002–
2004.8 Our results differ from those obtained by Lööf and Heshmati (2006) with data from
Swedish manufacturing and service firms in the mid-1990s. They found that the probability
of innovating increased with firm size in both manufacturing and service industries. How-
ever, after controlling for industry and obstacles to innovation investment, they found that
innovation intensity was not constant and decreased with size.

When we compared the marginal impact of R&D, research workers and size in the four
groups of industries we found important differences. In particular, the propensity to register
patents is low in other KIS sectors, and R&D intensity, research workers and size do not
significantly affect the probability that a firm will do so. Traditionally, service sector firms
have developed new products and processes in the absence of legal protection mechanisms
(Encaoua, Guellec, and Martínez 2006). However, innovative firms in high-tech KIS have
started to patent extensively in Catalonia in recent decades. In 2004, 21.66% high-tech KIS
firms have some patents.

In general terms, the marginal effects of the explanatory variables on the different indi-
cators of innovation output are quite different in different sectorial groups. The differences
between high- and low-tech industries, in both the manufacturing and service sectors, are
particularly important. Therefore, high-tech industries are not a good mirror for low-tech
manufacturing industries or other KIS in relation to determinants of output innovation.

Our results indicate that in high-tech manufacturing industries internal R&D per
employee, research employees and size increase the probability of innovation. The pos-
itive effect of firm size shows the presence of important economies of scale in innovation
activities due to the sunk cost linked to R&D or the capacity of the firm to finance and
achieve a return on their innovations (Cohen and Klepper 1996). In product and process
innovations, the elasticity of internal R&D activities, researchers/employees and size is
high. In high-tech industries if the R&D intensity increases by 100% the probability of
introducing product innovation increases by 9.0%, the probability of introducing a new
process increases by 4.2% and the probability of applying for a patent increases by 5.7%.
These results are in line with the similar marginal effects obtained for other European coun-
tries (Mairesse and Mohnen 2005). The probability of making new products is sensitive to
R&D intensity. If R&D intensity increases by 100%, the probability of obtaining products
new to the firm increases by 8.3% and the probability of developing products new to the
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Table 5. Determinants of innovation activities.

Product new Product new
to the firm to the market

Product Process Organizational
Share in Share in innovation innovation Patents innovation

Yes/no sales Yes/no sales Yes/no Yes/no Yes/no

High-tech industries
R&D intensity 8.300 −2.443 5.702 1.200 9.066 4.274 5.723 2.771

(0.024)∗ (0.021) (0.019)∗ (0.024) (0.026)∗ (0.023)∗∗∗ (0.015)∗ (0.023)
Research employees 0.275 0.368 0.463 0.427 0.729 −0.078 0.129 0.220

(0.002) (0.001)∗∗ (0.001)∗ (0.002)∗ (0.002)∗ (0.002) (0.001) (0.002)
Size 11.925 3.457 1.195 −2.190 8.516 5.464 4.354 7.639

(0.033)∗ (0.031) (0.028) (0.040) (0.033)∗ (0.032)∗∗∗ (0.024)∗∗∗ (0.032)∗
R2 12.08 11.22 10.87 15.13 20.14 8.10 19.83 10.05
Number of firms 1130 536 1130 328 1130 1130 1130 1130
Low-tech industries
R&D intensity −1.807 6.166 1.198 0.761 −2.519 −5.626 1.787 −2.338

(0.017) (0.025)∗ (0.012) (0.028) (0.022) (0.025)∗∗ (0.009)∗∗∗ (0.021)
Research employees (% total workers) 0.951 −0.692 0.427 0.704 1.873 1.619 0.334 0.583

(0.002)∗ (0.004) (0.001)∗ (0.004) (0.003)∗ (0.004)∗ (0.001)∗ (0.003)∗∗∗
Size 1.042 2.469 0.899 −1.808 1.202 1.602 2.174 −1.783

(0.022) (0.040) (0.016) (0.039) (0.026) (0.028) (0.012)∗∗∗ (0.025)
R2 9.73 8.15 11.75 25.18 15.25 16.30 14.79 8.43
Number of firms 1443 401 1443 242 1443 1443 1387 1443
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High-tech KIS
R&D intensity 5.456 3.407 10.755 7.846 8.681 5.346 0.124 8.365

(0.040) (0.039) (0.041)∗ (0.050) (0.048)∗∗∗ (0.044) (0.029) (0.045)∗∗∗
Research employees (% total workers) −0.209 0.299 −0.161 −0.037 −0.274 −0.134 0.243 −0.366

(0.001) (0.001)∗∗∗ (0.001) (0.002) (0.002) (0.002) (0.001)∗∗∗ (0.002)∗∗∗
Size 2.085 0.085 7.803 −0.273 6.132 7.692 0.725 3.857

(0.043) (0.047) (0.046)∗∗∗ (0.059) (0.050) (0.047)∗∗∗ (0.032) (0.046)
R2 6.33 30.97 18.27 16.47 17.92 11.52 17.87 8.91
Number of firms 277 97 277 99 277 277 277 277
Other KIS
R&D intensity −1.368 −3.833 −0.623 −12.15 −4.299 −5.997 0.623 −7.874

(0.017) (0.056) (0.008) (0.051)∗∗ (0.021)∗∗ (0.027)∗∗ (0.007) (0.032)
Research employees (% total workers) 0.019 0.148 0.145 0.521 0.246 0.267 0.026 0.360

(0.001) (0.003) (0.000)∗ (0.002) (0.001) (0.002) (0.000) (0.002)
Size −3.555 −7.342 0.355 4.508 −5.034 −1.877 −0.259 1.520

(0.015)∗∗ (0.053) (0.009) (0.087) (0.019)∗ (0.022) (0.006) (0.022)
R2 16.10 15.38 26.37 38.68 24.56 18.98 17.92 12.38
Number of firms 704 133 665 68 704 704 648 704

Source: Catalan Innovation Survey.
Note: Research employees (% total workers).
Product new to the firm and product new to the market are expressed as the share of sales. Product innovation, process innovation, patent applications and organizational innovation
are dichotomic variables. All marginal effects are in percentage points. All regressions include instrumental variables. Size and market share are expressed in logs; group, public funds,
cooperation R&D and export are dummy variables; dummy variable for industry effects (8 in high-tech industries, 13 in low-tech industries, 3 in high-tech KIS and 9 in other KIS).
∗Significant at 1%; ∗∗significant at 5%; ∗∗∗significant at 10%; standard errors in parentheses.
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market increases by 5.7%. However, R&D intensity does not have a significant effect on
the share in sales of new products.

In low-tech industries, the effect of R&D intensity, research personnel and firm size on
innovation is more ambiguous. The marginal effect of R&D intensity on the share of new
products on the market and patent applications is small and positive, but the presence of
researchers on a firm’s staff has a positive marginal effect on all dichotomous measures
of output innovation. When the number of researchers per total employees in the firm
increases by 100%, the propensity to carry out product innovation increases by 1.8% and
the propensity to carry out process innovation increases by 1.6%.

In high-tech KIS the effect of R&D intensity on innovation in general is strong. The
marginal effect of R&D intensity is high on the share of new products, product innovation
and organizational innovation. In contrast, in other KIS the effect of R&D intensity, the ratio
of researchers to total employees and firm size are not relevant, and often present negative
parameters.

5.3. Productivity and innovation effects at the firm level
The relationship between R&D, innovation and productivity has been widely examined
in the last two decades. Many studies have found a significant link between innovation
and productivity (Griliches and Mairesse 1998), but other studies have failed to do so. In
general, empirical studies based on cross-section data are more likely to find a significant
link between innovation and productivity (Crépon, Duguet, and Mairesse 1998).

Therefore, having analysed how the individual characteristics and conditions of the
market in which firms operate affect R&D and innovation, this section explores how different
indicators of innovation affect a firm’s productivity. R&D and innovation activities increase
productivity in different ways. First, they generate new knowledge and bring new products
to the firm and the market. In this respect, physical technologies play a leading role in
the process of economic growth, but social institutions are required to reduce transaction
costs, promote financial support, protect property rights and define the rules of the game
(Nelson and Nelson 2002). Secondly, intramural R&D plays the dual role of producing
new knowledge and promoting a firm’s ‘absorptive capacity’ from external sources of
information (Cohen and Levinthal 1990). This means that R&D can affect productivity by
facilitating the absorption of new technologies (Parisi, Schiantarelli, and Sembenelli 2006).
Finally, R&D directly affects a firm’s knowledge capital and spillovers on productivity
(Jaffe 1986; Griliches 1992), increases profitability (Geroski, Machin, and Van Reenen
1993; Hanel and St-Pierre 2002; Cefis and Ciccarelli 2005) and has a positive effect on the
probability of survival (Cefis and Marsili 2006). Innovating strategies increases a firm’s
turnover growth (Morone and Testa 2008) and are crucial for the fastest growing firms
(Coad and Rao 2008).

Our estimation approach has some potential problems. Given the limitations of our
database in the empirical estimation, we cannot include lagged innovation measures in our
equation assuming that innovation affects productivity in the same period. However, the tim-
ing of the relationship between innovation and productivity is not clear (Hall and Mairesse
1995). When lagged innovation indicators have been included, they tend to reduce the
explanatory power of other variables due to the widely observed persistence of innovation
activities (Hall, Griliches, and Hausman 1986). Therefore, this restriction has a moderate
effect on the results because as Scherer (1982) pointed out, R&D intensity in manufacturing
firms is relatively stable over time so the timing of the variable seems to have little effect in
practice. In addition, the persistence of R&D and innovation activities versus time is strong
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across firms (Cefis and Orsenigo 2001; Roper and Hewitt-Dundas 2008) and the distribution
of the returns of innovating firms is also extremely stable (Marsili and Salter 2005).

Using expression (6) we can directly derive the empirical model that will serve as a basis
on which to study the effect of innovation indicators on firm productivity. As determinants of
a firm’s productivity level we introduce five variables related to output and input innovation:
the percentage of new products and services in each worker’s sales; the number of scientific
personnel per total employees; R&D intensity measured as internal R&D investment per
worker; a dummy that indicates whether the firm has registered any patents and a dummy that
indicates if the firm has any cooperation agreements with other partners.9 All regressions
include a set of control variables related to the individual characteristics of the firms: the
firm size, measured as the number of workers; a dummy that indicates if the firm belongs
to a group; the investment in physical capital per worker; the firm’s market share; a dummy
that indicates if the firm exports and a set of sectorial dummies.

Unlike Crépon, Duguet and Mairesse (1998), we considered all firms in our estimation.
But before analysing econometric results, the problems of measuring the elasticity of labour
productivity with respect to innovation indicators in both manufacturing and services need
to be taken into account. Our database provided only a weak measure of production: total
sales per total workers of the firm. These considerations are particularly important in the
service sector. Indeed, the problems of measuring the elasticity of productivity with respect
to innovation indicators in the service sector are a difficult task. For some authors quality
improvements in service production are sometimes almost impossible to measure (Aghion
and Howitt 1998), and for others it is harder to achieve productivity improvements in
services than in manufacturing industries (Lööf 2004). In this respect, the introduction of
an innovation is always the result of blending and recombining elements of technological
knowledge both as assets and embodied in capital goods, external knowledge, organizational
procedures and routines introduced elsewhere (Antonelli 2006).

The results obtained in the four sectorial groups considered indicate that size has a
positive effect on productivity in manufacturing industries but not in services. Investment
in physical capital, market share, export activities and membership of a group appears to
be significantly associated with labour productivity. Investment in physical capital (more
accurately, investment per employee) has a positive effect on productivity.10 As far as
market characteristics are concerned, those firms that have a larger market share and a larger
percentage of new products or services also reach higher levels of productivity. When we
incorporate a dummy related to a firm’s exporting activities we find a close relationship
between export activities and a firm’s productivity, particularly in the low-tech sectors of
both manufacturing and service industries. In line with other studies (Baily and Solow
2001), we find empirical evidence that international competition has a disciplinary effect on
the company, making it reach higher productivity levels, especially in the mature industrial
sectors in Catalonia that have suffered considerable external pressure in recent years.

As we expected, all columns in Table 6 show that R&D intensity increases labour
productivity.11 It increased productivity by 7.9 percentage points in high-tech manufac-
turing industries, by 6.0 percentage points in low-tech manufacturing industries, by 11.7
percentage points in high-tech KIS and by only 2.5 percentage points in other KIS. These
results are in line with those of other studies (Crépon, Duguet, and Mairesse 1998; Kafouros
2005), and highlight how R&D intensity increases labour productivity, particularly in high-
tech service and manufacturing industries.12 When we measured output innovation as a
share of sales we found that this factor positively affects labour productivity. The elasticity
of the share of new products and services of total sales is about 7 percentage points, except
in other KIS, which have a more moderate elasticity of about 5.7%.
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Table 6. Labour productivity.

High-tech Low-tech
industries industries High-tech KIS Other KIS

New product per
worker

7.597 (0.012)∗ 7.171 (0.014)∗ 7.111 (0.039)∗∗∗ 5.781 (0.029)∗∗

Research
employees

−0.304 (0.002) 0.531 (0.014) −0.517 (0.003) −0.032 (0.003)

R&D intensity 7.969 (0.028)∗ 6.063 (0.029)∗∗ 11.702 (0.068)∗∗∗ 2.589 (0.043)
Size 5.274 (0.021)∗ 2.999 (0.022) −1.910 (0.048) −22.132 (0.025)∗
Patent −4.802 (0.050) −6.750 (0.061) −10.524 (0.142) 6.384 (0.165)
Group 29.958 (0.048)∗ 25.569 (0.049)∗ 39.89 (0.127)∗ 45.228 (0.076)∗
Cooperation −5.718 (0.049) 3.841 (0.060) −9.277 (0.132) −2.129 (0.110)
Investment per

worker
8.652 (0.014)∗ 8.299 (0.013)∗ 7.412 (0.036)∗∗ 15.058 (0.019)∗

Market share 3.268 (0.005)∗ 6.248 (0.008)∗ 4.136 (0.011)∗ 7.291 (0.009)∗
Export 36.288 (0.050)∗ 50.989 (0.042)∗ −10.145 (0.117) 45.768 (0.094)∗
Sectorial dummies Yes Yes Yes Yes
Number

observations
1130 1443 277 704

R2 38.21 36.29 20.29 52.76

Source: Catalan Innovation Survey.
Note: All marginal effects on R&D decision variable are in percentage points. New products per worker, size
and market share are expressed in logs; group, public funds, new firm and export are dummy variables; and all
regressions include dummy variables for industry effects (8 in high-tech industries, 13 in low-tech industries, 3 in
high-tech KIS and 9 in other KIS).
∗Significant at 1%; ∗∗significant at 5%; ∗∗∗significant at 10%; standard errors in parentheses.

In contrast, the three remaining innovation indicators – the share of scientific personnel
per total employees of the firm, patent applications and cooperation agreements on R&D
projects with other partners – have no significant effect on productivity in the four sectorial
subgroups studied.

6. Conclusions
In this article we have attempted to link the determinants of firms’ R&D decisions and
innovation activities and the effect of innovation on productivity in a range of firms in the
Catalonia region. Since the Spanish economy became part of the EU, the opening up of
markets and the penetration of imports have increased notably. In general, Catalan firms,
particularly those that are part of the traditional industrial mix based on medium- and
low-technology industries, have shown a considerable capacity for adaptation. However,
today there are still serious structural imbalances that condition the behaviour and the
change of firms. In recent years, universities and public research centres have been playing
an increasing role in the innovation system of Catalonia, but the effects on the low-tech
traditional industries are limited. An increasing number of firms in KIS plays a dynamic
role in the promotion of innovation and productivity gains. Previous econometric work
on the determinants of R&D activities provides interesting empirical results and shows
notable differences between manufacturing and service industries, and high- and low-tech
industries.

The empirical findings can be summarized as follows. First, a firm’s propensity to
engage in permanent R&D increases with its market share, specially in manufacturing
industries, and when firms sell in foreign markets. When a firm exports, its propensity to
engage in continuous intramural R&D increases by 20.2 percentage points in high-tech
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manufacturing industries, by 15.6 percentage points in low-tech manufacturing industries,
by 13.1 percentage points in high-tech KIS and by 10.0 percentage points in other KIS.
Secondly, the link between R&D decision and firm size describes a U-shape relation. Small
and large firms have a greater propensity to undertake continuous R&D than medium-size
firms. This relation is more pronounced in high-tech KIS where numerous small firms
undertake continuous R&D. In terms of R&D firm decisions and R&D intensity our results
do not show a linear link between firm size and R&D. However, in accordance with the
Schumpeterian hypothesis, we find that market power encourages firms to undertake R&D
and innovation activities.

R&D intensity in all sectorial categories is also directly affected by the availability of
public funds and firm market share, but the export orientation of the firm only positively
affects R&D investment in service industries. In addition, new firms created during the
period 2002–2004 present high levels of R&D expenditures in high-tech manufacturing and
service industries. Firms less than 3 years old increase R&D intensity to 54.1 percentage
points in high-tech manufacturing industries and to 68.8 percentage points in high-tech
KIS. High-tech manufacturing industries and high-tech KIS are more sensitive to market
share, public funds and export activities. In low-tech industries and services the market
share increases the propensity to engage in R&D, but the export activity of a firm and the
presence of new firms have no direct effect on firm R&D intensity.

When we applied a probit model to analyse the determinants of output innovation the
main results were the following: the probability that a firm will innovate increases with its
size, with higher R&D inputs and with the contracting of research personnel. The probability
of product or process innovation increases with R&D intensity and firm size in high-tech
manufacturing and service industries, but its effect is much more moderate in low-tech
industries. Large firms are more prone to engage in continuous innovation but the number
of innovative firms is high among small and young firms.

When we analysed the link between innovation and productivity, we found that labour
productivity was directly affected by R&D intensity, output innovation proxied by the share
of new products or services in sales, belonging to a group, investment in physical capital and
firm market share on labour productivity. R&D intensity presents positive marginal elasticity
on labour productivity in all estimations: 7.9% in high-tech manufacturing industries, 6.0%
in low-tech manufacturing industries, 11.7% in high-tech KIS and only 2.5% in other KIS.
However, firm size has a positive effect on productivity in manufacturing industries but not
in services. In addition, when firms export their productivity level increases, particularly in
low-tech manufacturing and service industries.

Catalonia is a good place for analysing the differences and similarities between manufac-
turing and service industries. There is a high presence of innovative service firms, especially
in high-tech KIS. Young and small firms in the KIS sector are very prone to carrying out
R&D, they invest heavily in innovation and they are often involved in a wide variety of
innovations (product, process, organizational and market). It is clear that if appropriate
policies for promoting innovation are to be designed, the determinants of R&D activities
and output innovation need to be understood. What is more, when studying the link between
firm productivity level and innovation sources we have found some important differences
in the behaviour of manufacturing and service firms.

Today the borders separating manufacturing and service industries are increasingly
fuzzy. The traditional industrial classification that distinguishes between goods and services
is no longer applicable in the current knowledge economy, in which KIS are important
driving forces that promote innovation, drive economic growth and enhance international
competitiveness.
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Notes
1. Despite this, it is not easy to analyse the nature of the innovation process in services given the

characteristics of the information data. The fact that the Oslo manual and CIS questionnaire
present a clear dichotomous distinction between (technological) product and process innova-
tion limits the possibilities of properly studying the differences in the pattern of innovation in
manufacturing and service firms.

2. Empirical studies show that innovation rates are greater in those regions with high concentrations
of KIS (Camacho and Rodríguez 2005b).

3. Strambach (2001) argued that KIS, in particular high-tech KIS, have a direct effect on the devel-
opment of KIS’s own innovations and an indirect effect in four different ways: knowledge transfer
in the form of specialized technological knowledge or know-how management, integration of the
different stocks of knowledge and competences, adaptation of existing knowledge to the specific
needs of clients and production of new knowledge. KIS produce and spread knowledge, which
is crucial for innovation processes.

4. There are four editions of the CIS: CIS-1 covering the period 1990–1992, CIS-2 covering the
period 1994–1996, CIS-3 covering the period 1998–2000 and CIS-4 covering the period 2002–
2004.

5. According to CIS empirical literature a firm is considered to be innovative when it carries out
innovation products or innovation processes and permanent R&D activities. A firm is considered
to undertake permanent R&D when it responds in the affirmative to the following question in the
survey: Does your company undertake continuous R&D?.

6. In general, the propensity to patent may differ widely by sectors (Brouwer and Kleinknecht
1999).

7. For a sample of 2954 Catalan firms in manufacturing and service industries Segarra, Garcia and
Teruel (2008) found that innovative firms have higher barriers to innovation than non-innovative
firms, especially in the cost and knowledge fields. In addition, small firms have higher barriers
to innovation than their counterparts, especially in two items related to cost; lack of internal
funds and high cost of innovation. At the industrial group level, high-tech manufacturing shows
a higher global index of barriers to innovation, especially in the items related to cost factors, than
low-tech manufacturing and KIS.

8. Cefis and Orsenigo (2001) observe with panel data on patent applications to the European Patent
Office in the period 1978–1993 that some large firms were persistently analysed as non-innovators,
whereas small firms were persistent innovators.

9. For Spanish firms Segarra and Arauzo (2008) found that R&D cooperation performance between
firms and partners differs a lot between manufacturing and service industries and between low-
and high-tech industries.

10. As we did, in a sample of Spanish manufacturing firms, Huergo and Jaumandreu (2004) found
that the innovation process at some point leads to extra productivity growth, which persists but
decreases over time.

11. Extensive empirical literature has found that a firm’s decisions on R&D and physical investment
are affected by financing constraints. For a panel of German firms, Harhoff (2000) found evidence
that larger firms have no financing constraints on physical investment but that small firms do. He
found no empirical evidence of financing constraints on R&D investments. On the other hand,
some research provides empirical evidence that R&D expenditures and physical investment are
highly sensitive to cash flow and that R&D activities are affected by financial constraints (Hall
1992).

12. The sensitivity of labour productivity to R&D investment is moderate in developing economies
that are still a long way from the technological frontier. For example, in a range of Chilean firms,
Benavente (2006) found that R&D does not contribute to productivity.
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Appendix
Definition of variables
Permanent R&D firm: Dummy variable, which takes the value 1 if the firm reports continuous R&D
engagement in intramural R&D activities during the period 2002–2004.

R&D intensity: R&D expenditure in 2004, per employee (in log).

Innovative firm: Dummy variable, which takes the value 1 if the firm reports product or process
innovation and continuous R&D engagement in intramural R&D activities during the period 2002–
2004.

Innovation intensity: Innovation expenditure in 2004, per employee (in log).

Process innovation: Dummy variable, which takes the value 1 if the firm reports having introduced
new or significantly improved production processes during 2002–2004.
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Product innovation: Dummy variable, which takes the value 1 if the firm reports having introduced
new or significantly improved products during 2002–2004 (new to the market or only new to the
firm).

Organizational innovation: Dummy variable, which takes the value 1 if the firm reports having
introduced new or significantly amended forms of organization, business structures or practices,
aimed at step changes in internal efficiency during 2002–2004.

New firm: Dummy variable that takes the value 1 if the firm was created during the three-year period
2002–2004.

Products new to the firm: Dummy variable, which takes the value 1 if the firm introduced products
or services new to the firm but not new to the market during 2002–2004.

Share of products new to the firm: Share in sales of new products or services new to the firm but
not new to the market during 2002–2004.

Products new to the market: Dummy variable, which takes the value 1 if the firm introduced products
or services new to the market during 2002–2004.

Share of products new to the market: Share in sales of new products or services new to the market
during 2002–2004.

New products per worker: Share in sales of new products or services per worker during 2002–2004.

Patents: Dummy variable, which takes the value 1 if the firm made patent applications to protect
innovations during the three-year period 2002–2004.

Productivity: Sales per employee in 2004 (in log).

Size: Number of employees of the firm (in log).

Size square: Square number of employees of the firm (in log).

Group: Dummy variable, which takes the value 1 if the firm belongs to a group of companies.

Public funds: Dummy variable, which takes the value 1 if the firm received EU, regional or local,
funding for innovation projects during 2002–2004.

Market share: Firm’s sales divided by the value of its industry’s sales in the sample by SIC industry
division (in log).

Cooperation: Dummy variable, which takes the value 1 if the firm had some cooperative arrangements
in innovation activities during 2002–2004.

Investment intensity: Gross investments in tangible goods in 2002, per employee (in log).

Export: Dummy variable, which takes the value 1 if the firm exports some of its sales in 2004.

Research employees: Personnel (researchers and grant holders) involved full time in internal R&D
carried out by the firm.

Internal information sources: Dummy variable, which takes the value 1 if the firm has innovation
sources for innovation activities from the enterprise or enterprise group during the period 2002–2004.

Market information sources: Dummy variable, which takes the value 1 if the firm has information
sources for innovation activities from suppliers, customers or competitors during the period 2002–
2004.

Institutional information sources: Dummy variable, which takes the value 1 if the firm has
information sources from universities or public research centres during the period 2002–2004.

Tacit information sources: Dummy variable, which takes the value 1 if the firm has information
sources from conferences, trade fairs, exhibitions, technical publications, professional and industry
associations or face-to-face contacts during the period 2002–2004.
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Obstáculos 
de las empresas 

para innovar

> Agustí Segarra Blasco y Mercedes Teruel Carrizosa

Universidad Rovira i Virgili

Departamento de Economía

1. Introducción

La innovación es un factor clave para la competitividad y el cre-

cimiento. En las economías modernas la innovación es el principal 

instrumento de la competencia y de la rivalidad entre empresas. En 

las industrias de elevado contenido tecnológico la innovación es un 

factor clave para competir, pero además en las actividades de menor 

contenido tecnológico la innovación juega un papel relevante. En el 

proceso innovador las grandes empresas desempeñan un papel crucial, 

pero las  pequeñas y medianas empresas también juegan un papel rele-

vante en la aplicación de nuevos conocimientos en el mercado.

Tal como afirmara Josep Schumpeter [21], en cuanto los precios son 

destronados del altar de la competencia, la innovación pasa a ser el 

principal instrumento de las empresas para competir y ganar terreno a 

sus rivales. En la actualidad ha cobrado fuerza el papel de la innova-

ción como instrumento de competencia y de rivalidad entre las empre-

sas. Resulta cuando menos sorprendente el protagonismo que adquiere la 

innovación en las sociedades contemporáneas, tanto a nivel económico 
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como social; tal como observa William Baumol [6], las  economías de 

mercado se han convertido en auténticas «máquinas de innovar». 

Sin embargo, para innovar es necesario vencer una serie de obstaculos 

relacionados con el entorno donde opera la empresa, la disponibilidad 

de personal investigador o la disponilidad de recursos financieros, 

entre otros elementos. En los paises de la Unión Europea, el número 

de empresas innovadoras ha aumentado durante los últimos años; sin 

embargo, la brecha tecnológica que las separa de las empresas nor-

teamericanas se ha acentuado. Las empresas europeas tropiezan con 

obstaculos que dificultan su participación regular en los proyectos 

innovadores. El presente texto estudia la incidencia de un grupo de 

diez barreras sobre los proyectos de innovación de las empresas espa-

ñolas. La información que constituirá la base de este capítulo procede 

del cuestionario de la Encuesta de Innovación Tecnológica realizada 

anualmente por el Instituto Nacional de Estadística. El organismo 

oficial ofrece información acerca de la intensidad con la que las em-

presas españolas, en las manufacturas y en los servicios, perciben 

una serie de diez obstáculos a la innovación que están relacionados 

con el coste de los proyectos, el acceso a la información, la disponi-

bilidad de mano de obra cualificada y las características del mercado. 

En España, el estudio de los obstáculos que deben superar las empre-

sas para innovar adquiere un gran interés para el diseño de políticas 

públicas orientadas a incrementar el número de empresas innovadoras 

y el volumen de las inversiones relacionadas con la I+D y la inno-

vación. Conocer los retos y las principales trabas que aprecian las 

empresas innovadoras para intensificar sus esfuerzos y, también, los 

obstáculos que encuentran las empresas no innovadoras es un paso im-

prescindible a la hora de articular las actuaciones públicas, en un 

nivel europeo, español y regional, y sincronizar con las directrices 

que en su día estableció la Agenda de Lisboa. 

Cualquier estrategia que persiga como objetivo fundamental el 

cambio del modelo productivo en España pasa por la recuperación de 

la productividad a través del  fomento de la I+D y de la innovación. 

El nuevo modelo de crecimiento vendrá de la mano de un cambio en la 

estructura productiva del país; con un mayor peso de las actividades 

con altos niveles de productividad capaces de generar efectos ex-

ternos positivos sobre otras actividades económicas. El proceso de 

ajuste es lento y obliga al diseño de políticas públicas estables a 

lo largo del ciclo económico. Cuando los recursos se desplazan desde 

los sectores con bajos niveles de productividad hacia las actividades 

avanzadas, la productividad agregada aumenta [20]. 

El protagonismo creciente de determinadas actividades intensivas 

en conocimiento sólo se alcanzará si la economía española supera 

los obstáculos relacionados con las actividades de I+D y de innova-

ción. En este tránsito hacia un nuevo modelo económico, el mercado 

adquiere un gran protagonismo en su vertiente de generar incentivos, 

mejorar la asignación de recursos y distribuir mejor las cargas y los 

rendimientos privados y sociales. Para ello resulta imprescindible 

diseñar un sistema de incentivos sobre el sector financiero, sobre 

la propiedad intelectual y sobre la formación y el esfuerzo en el 

puesto de trabajo. 

En los últimos años, el acceso a bases de datos con información so-

bre la conducta innovadora de las empresas españolas ofrece también 

información acerca de los obstáculos a la innovación que encuentran 

tanto las empresas innovadoras como las no innovadoras. El acceso 

a la información disponible en el panel PITEC permite analizar los 

efectos de las barreras a la innovación desde una perspectiva tem-

poral más adecuada. El análisis empírico descansa sobre una amplia 

muestra de empresas españolas que han sido agrupadas en tres ámbitos: 

las manufacturas de alta intensidad tecnológica, las manufacturas 

de baja intensidad tecnológica y los servicios intensivos en cono-

cimiento. El panel de datos ofrece información sobre los obstáculos 

a la innovación de un total de 8.762 empresas españolas.

A partir de aquí, el texto se organiza de la siguiente manera: la 

segunda sección presenta el marco teórico sobre las barreras a la 

innovación; la tercera sección analiza el panel de datos de PITEC para 

las manufacturas y servicios intensivos en conocimiento; la cuarta 

sección muestra la relación entre las barreras a la innovación y la 

actividad innovadora, así como la incidencia de las barreras a la 

innovación sobre la capacidad innovadora de las empresas españolas; 

finalmente, el texto concluye con una sección que resume los princi-

pales resultados obtenidos.

2. Las barreras a la innovación empresarial

La innovación es un proceso sistémico en el que participan multitud 

de agentes con distintos grados de implicación y de protagonismo. No 
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sólo participan las empresas, sino también los agentes que forman 

el sistema de ciencia y tecnología del país. En los estrategias de 

innovación empresarial se implican, con mayor o menor intensidad, 

los gobiernos y las instituciones del país –gobiernos nacionales y 

regionales, administraciones locales, asociaciones sectoriales, 

patronales, sindicatos, etc.–; los organismos vinculados a la in-

vestigación y a la transferencia de conocimiento –universidades, 

centros de investigación, estructuras de transferencia tecnológica, 

incubadoras de empresas de base tecnológica, etc.–, las institucio-

nes financieras –bancos y cajas de ahorro, fondos de capital riesgo, 

mercados financieros, etc.- y las empresas. 

La innovación  es un factor determinante de la capacidad de la em-

presa para competir y ganar cuota en los mercados. Etimológicamente 

el término «innovar» proviene del latín innovare, que significa cam-

biar o alterar las cosas introduciendo novedades. Coloquialmente, 

por «innovar» entendemos introducir un cambio. El diccionario de la 

Real Academia Española define «innovar» como «mudar o alterar algo, 

introduciendo novedades», y también como «volver algo a su anterior 

estado».

Entre los economistas, la innovación es un proceso que conlleva 

cambio, no necesariamente en el campo de la tecnología, y que para 

la empresa innovadora pasa por calibrar su nivel de aceptación en 

el mercado. Por ello, siguiendo a la Fundación COTEC [11], podemos 

entender por innovación «el proceso que lleva las ideas al mercado 

en forma de nuevos o mejorados productos o servicios. Este proceso 

está compuesto por dos partes no necesariamente secuenciales y con 

frecuentes caminos de ida y vuelta entre ellas. Una está especia-

lizada en el conocimiento y la otra se dedica fundamentalmente a su 

aplicación para convertirlo en un proceso, un producto o un servicio 

que incorpore nuevas ventajas para el mercado». En esta noción tiene 

cabida el mundo de la ciencia y de las ideas, pero sin perder de vista 

que el agente protagonista de la innovación es la empresa y que la 

verdadera prueba consiste en superar la reválida del mercado; esto 

es, de sus clientes o consumidores.

Innovar obliga a alterar, en mayor o menor intensidad, el orden 

de las cosas, y para cambiar es imprescindible asumir riesgos. Las 

inversiones vinculadas a proyectos de I+D y de innovación están su-

jetas a mayores niveles de incertidumbre que las relacionadas con la 

compra de maquinaria o la inversión en bienes raíces. Por ello, los 

accionistas o las entidades financieras que corren con parte de su 

financiación exigirán unos rendimientos mayores. El acceso a recursos 

financieros para los proyectos innovadores será más difícil para las 

empresas nuevas y pequeñas que para las empresas grandes ya consoli-

dadas. Bien sea por la falta de trayectoria de la nueva empresa, bien 

sea debido al desconocimiento de la actividad innovadora por parte 

de la entidad bancaria, en general, el acceso a la financiación es uno 

de los principales obstáculos que encuentran las pequeñas empresas 

innovadoras. 

Por otro lado, ex ante, los cambios derivados de los proyectos inno-

vadores adoptan una componente intangible difícil de medir y cuanti-

ficar. El dilatado periodo de maduración que suele caracterizar a las 

innovaciones también ayuda a incrementar el grado de incertidumbre 

sobre la dinámica de los mercados, la coyuntura cíclica, los cambios 

en los gustos de la demanda y la entrada de nuevos competidores. La 

complejidad de las innovaciones, el riesgo asumido por sus stake-

holders y las asimetrías informativas, por poner algunos ejemplos 

puntuales, dificultan la realización de estadísticas y de estudios 

econométricos que nos indiquen correctamente la proporción de empre-

sas innovadoras y el impacto económico de las innovaciones [24]. Por 

ello, estudiar las barreras que encuentran las empresas innovadoras 

para incrementar su intensidad innovadora resulta de gran interés. 

En la actualidad, nuestros conocimientos sobre la naturaleza de la 

innovación y sus fuentes han experimentado avances muy significativos. 

La naturaleza de la tecnología y el proceso de I+D, la estructura del 

mercado y la rivalidad entre las empresas, las economías de escala y 

la innovación, el tamaño y perfil de la organización de las empresas, 

entre otros aspectos, han sido analizados exhaustivamente en dife-

rentes países y sectores de actividad [25]. Sin embargo, el número 

de investigaciones que se ocupan de las barreras a la innovación 

continúa siendo limitado. 

Para nuestro propósito las barreras a la innovación son aquellos 

obstáculos que han de superar las empresas para emprender proyectos 

de I+D e innovación. Si tenemos en cuenta que la información procede 

del cuestionario del Community Innovation Survey (CIS) que responden 

los gestores de una muestra de empresas españolas, innovadoras y no 

innovadoras, observamos que no se trata de una información objetiva 

sobre la naturaleza y el alcance de las barreras, sino de las percep-

ciones de los encargados de dar cumplida respuesta al cuestionario.



Sección III. Empresas e innovación.
pág. 8

Capítulo 14. Obstáculos de las empresas para innovar .
pág. 9

Los trabajos mencionados comparten el acceso a fuentes de datos en 

el nivel de la empresa. En los últimos años el interés de la OCDE por 

conocer las claves internas de los procesos de innovación empresa-

rial ha facilitado la aparición de unas bases ricas en la información 

individual sobre la naturaleza del proceso innovador de un número 

considerable de países desarrollados. A partir de las directrices 

establecidas en el Manual de Oslo, un grupo de países desarrollados 

diseñó un cuestionario común sobre las actividades de innovación. 

Desde entonces muchos países europeos han puesto en marcha sus ver-

siones de la Community Innovation Survey (CIS).

Desde los años noventa, la mayor disponibilidad de datos a nivel 

micro en la UE ha favorecido la realización de estudios sobre los 

vínculos entre la I+D, la innovación y la productividad en el nivel 

de la empresa. Una encuesta sobre la innovación empresarial en mu-

chos países europeos ha permitido arrojar luz sobre la caja negra 

que representa el proceso de innovación realizado por las empresas. 

3. Base de datos y variables

Este apartado presenta las fuentes estadísticas y la naturaleza de 

los datos utilizados en la presente investigación. En primer lugar, 

se muestra la fuente de datos. En segundo lugar, se describe la me-

todología que permite agrupar los obstáculos a la innovación en tres 

índices parciales. Por último, en tercer lugar, se presentan las va-

riables relacionadas con los obstáculos a la innovación empresarial 

de las empresas españolas.

3.1. La fuente de datos

Los obstáculos que deben superar las empresas para realizar acti-

vidades innovadoras son de naturaleza variada y, a menudo, de una 

intensidad considerable. El cuestionario de la Encuesta de Innova-

ción Tecnológica suministra una información de gran interés acerca 

de las barreras a la innovación. Nuestra fuente de datos procede del 

proyecto Panel de Innovación Tecnológica (PITEC). Esta iniciativa 

integra en un panel de datos individuales los registros procedentes 

de la Encuesta de Innovación Tecnológica elaborada por el INE, y cuen-

ta con el patrocinio de FECYT y COTEC. El salto de una base de datos 

Cuando la empresa pretende acometer una innovación, los obstáculos 

que encuentra por el camino pueden ser de naturaleza externa o inter-

na. Los factores externos se asocian a las dificultades de la empresa 

para acceder a la información tecnológica, la financiación bancaria, 

el personal cualificado o la información sobre las condiciones del 

mercado. Los factores internos están relacionados con las dificultades 

de los gestores de las empresas para encontrar las fuentes financieras 

necesarias para el desarrollo del proyecto o, incluso, la autoriza-

ción de los accionistas para llevarlo a cabo.

La investigación pionera sobre los obstáculos a la innovación lleva-

da a cabo por la Comisión de la Comunidad Europea incluye los trabajos 

de varios investigadores realizados en ocho países europeos [19]. 

Este capítulo identifica algunas barreras importantes a la innovación 

en las empresas europeas relacionadas con el sistema de educación y 

mano de obra cualificada, la escasa incidencia del capital de riesgo y 

de los bancos en la financiación de la innovación, la baja efectividad 

de las normas y de la legislación sobre la protección de la propiedad 

intelectual, así como las trabas de la burocracia pública.

En Canadá, Mohnen y Rosa [17] analizan los obstáculos a la inno-

vación en una muestra de empresas de servicios y Baldwin y Lin [5] 

se ocupan de los obstáculos a la adopción de tecnología avanzada en 

una muestra de empresas manufactureras. Mohnen y Röller [16] es-

tudian las complementariedades entre las barreras a la innovación 

con muestras de empresas de Irlanda, Dinamarca, Alemania e Italia. 

Galia y Legros [12] investigan las complementariedades entre los 

obstáculos a la innovación a partir de datos CIS2 para una muestra 

de empresas manufactureras francesas. Y, por su parte, Hadjimamolis 

[14] presenta un enfoque de las barreras a la innovación para una 

selección de pymes chipriotas. Este autor halla evidencias de que 

la reducción de la burocracia y la reorganización de la educación 

técnica juegan un papel muy importante en la reducción de los obs-

táculos a la innovación. 

En un nivel regional, Freel [10] analiza las barreras a la innova-

ción en una muestra de pequeñas empresas manufactureras en la zona 

de West Midlands; asimismo, March et al. [15] muestran empíricamente 

la existencia e intensidad de las barreras a la innovación en una 

pequeña muestra de pymes valencianas; y en Segarra et al. [22] se de-

terminan las barreras a la innovación que soporta una amplia muestra 

de empresas industriales y de servicios catalanas entre 2002 y 2004.
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(«knowledge intensive services»). Las restantes actividades –in-

dustria energética, minería, construcción, comercio, transporte, 

restauración, educación, salud, actividades culturales, servicios 

públicos, etc. – han sido excluidas de la muestra. 

Por último, para facilitar la presentación de los datos, los cuatro 

grupos de las manufacturas industriales se resumen en dos: las indus-

trias de alta y media-alta intensidad tecnológica y las industrias de 

media-baja y baja intensidad tecnológica. Nuestra base de datos com-

prende un total de 7.576 empresas de las manufacturas industriales, 

incluyendo los códigos 15 a 36, pero con exclusión de la industria 

del tabaco y de la industria de productos derivados del petróleo, y 

6.745 empresas de los servicios intensivos en conocimiento, que com-

prende las ramas 64 a 67 y 72 a 74. Industrias de energía, reciclaje, 

comercio, restauración, educación, salud y actividades culturales 

han sido excluidas de la muestra. 

3.2. Los índices parciales 

En consonancia con la literatura sobre las barreras a la innovación 

empresarial, el Cuadro 1 presenta las diez barreras agrupadas en 

tres índices parciales relacionados con el coste de la innovación, 

la falta de conocimiento y las características del mercado [23]. Las 

barreras de costes se refieren a las dificultades de una empresa en la 

financiación de sus proyectos de innovación; las barreras de acceso 

al conocimiento recogen los obstáculos a la información sobre la 

tecnología y a la disponibilidad de mano de obra cualificada, y, por 

último, las barreras del mercado consideran los obstáculos relacio-

nados con la estructura del mercado y la capacidad de la demanda para 

incentivar el desarrollo tecnológico (pull-technology).

Las barreras de coste están relacionadas con los costes de realiza-

ción del proyecto de innovación. En primer lugar, se valoran las ba-

rreras relacionadas con la facilidad de acceso a financiación interna 

y externa, y en segundo lugar, al coste de acceder a la financiación. 

Las barreras de conocimiento puntúan todos los factores relacio-

nados con la dificultad técnica para el desarrollo del proyecto de 

innovación. En concreto, se tiene en cuenta la escasez de personal 

cualificado, la falta de información sobre la tecnología adecuada para 

el proyecto, la falta de conocimiento sobre los mercados interesados 

en el producto, así como la dificultad para hallar otros agentes que 

cooperen. 

transversales, sin dimensión temporal, a un panel permite obtener 

estimaciones mucho más precisas de los cambios de las empresas a lo 

largo del tiempo y, además, facilita la obtención de datos más robus-

tos que aprecian mejor el comportamiento heterogéneo de las empresas.

El panel PITEC contiene información exhaustiva acerca de las estra-

tegias de las empresas, los obstáculos que encuentran y los efectos 

de la innovación sobre la productividad y el propio crecimiento de 

la empresa durante el periodo 2003 a 2007. El cuestionario del CIS 

aborda algunas de las cuestiones relativas a los obstáculos a la 

innovación. La pregunta es: «En el periodo 2005-2007, ¿qué importan-

cia tuvieron los siguientes factores al dificultar sus actividades o 

proyectos de innovación o influir en la decisión de no innovar?». El 

cuestionario presenta diez factores relacionados con los obstáculos 

a la innovación y la empresa puede indicar cuatro niveles distin-

tos de intensidad: elevado, intermedio, reducido y no pertinente.  

Nuestros datos muestran las barreras a la innovación desde el enfoque 

de la empresa. Esta cuestión es diferente entre las empresas inno-

vadoras y las no innovadoras. En el primer caso, cuando las empresas 

innovadoras identifican un obstáculo específico, podemos decir que han 

encontrado un obstáculo para aumentar sus actividades innovadoras. 

Sin embargo, en el segundo caso, cuando las empresas no innovadoras 

responden a la pregunta, podemos decir que han encontrado obstáculos 

para llevar a cabo sus actividades innovadoras.

Nuestra base de datos incluye 8.762 empresas, de las cuales 2.881 

pertenecen a las manufacturas de alta intensidad tecnológica, 3.600 

se encuentran en las manufacturas de baja intensidad tecnológica y 

2.281 pertenecen a los servicios intensivos en conocimiento. El panel 

de datos es incompleto y, si bien casi la totalidad de empresas es 

observada durante el año 2005 (en concreto 8.408), tenemos 264 que son 

observadas por primera vez en 2006 y 90 que se incorporan el año 2007. 

La clasificación industrial utilizada en este estudio agrupa las 

empresas según la intensidad tecnológica de las industrias manu-

factureras y la relevancia del conocimiento en los servicios (la 

clasificación sectorial utilizada se incluye en el apéndice). La OCDE 

agrupa los sectores manufactureros de acuerdo con la proporción de las 

inversiones de I+D sobre el valor añadido. Con ello, propone cuatro 

agrupaciones: las industrias de intensidad tecnológica alta, media-

alta, media-baja y baja. Para los servicios destaca la relevancia 

creciente de los denominados «servicios intensivos en conocimiento» 
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1. Barreras de costes (4) 

Falta de recursos fi nancieros internos 

Falta de recursos fi nancieros externos 

Alto coste de la innovación

2. Barreras 

del conocimiento (4) 

Falta de personal cualifi cado

Falta de información sobre tecnología 

Falta de información sobre los mercados 

Obstáculos a la búsqueda de partners

3. Barreras del mercado (4)

Mercado dominado por empresas establecidas

Incertidumbre de la demanda 

Falta de demanda de innovación 

4.

 

Índice Global 

de barreras (12)

Barreras de costes (4)

Barreras del conocimiento (4)

Barreras del mercado (4)

Nota: Máxima puntuación del índice global (12), máxima puntuación del índice parcial 

(4). Todas las barreras están ponderadas según su nivel de intensidad: alta (3), media 

(2) y baja (1). El índice global es la suma de los tres índices parciales. 

> Tabla 14.1. Índice de los obstáculos a la innovación

Respecto las barreras relacionadas con la introducción de la inno-

vación en el mercado, las empresas valoran la presencia de un mercado 

con empresas activas muy dominantes, la incertidumbre de la demanda 

y, finalmente, la falta de demanda de innovación. 

Cada una de las barreras reciben una puntuación de 1, 2 y 3 si 

la intensidad percibida es baja, media o alta. La construcción de 

los índices parciales de barreras de coste, de conocimiento y de 

mercado recibe una puntuación de 0 a 4. Finalmente, los tres índi-

ces parciales acaban recogiéndose en un índice global de barreras 

en el que se suman los tres índices parciales; como consecuencia, 

el valor máximo final del índice global recibe una puntuación final 

igual a 12 puntos.  

3.3. Las variables

Las variables utilizadas en las diversas estimaciones econométricas 

se presentan en el Cuadro 2. En la construcción de estas variables se 

recogen valores relacionados directamente con la actividad innovado-

ra, así como otros factores relacionados directamente con la empresa. 

En referencia con la actividad innovadora, se construyen una va-

riable dicotómica INNO, que identifica a la empresa que realiza la 

actividad innovadora, así como una variable relacionada con el gasto 

en I+D (Porcentaje de I+D). Finalmente, se incorporan los índices 

parciales de barreras de coste, de conocimiento y mercado. 

Nombre de 

la variable
Construcción y comentarios

INNO

Variable dicotómica que adopta el valor 1 si la 

empresa materializó alguna innovación durante 

el periodo 2005-2007; adopta el valor 0 en caso 

contrario

SMALL

Variable dicotómica que adopta el valor 1 si la 

empresa tiene menos de 20 trabajadores; adopta 

el valor 0 en caso contrario

IND

Variables dicotómicas que identifi can el sector 

de la empresa con dos dígitos y adoptan el 

valor 1 cuando la empresa pertenece a dicho 

sector; adopta el valor 0 en caso contrario. 

Tamaño Número de trabajadores en términos logarítmicos

Porcentaje de I+D
Porcentaje de I+D que realiza la empresa sobre 

el total de gastos.

Grupo
Variable dicotómica que adopta el valor 1 si la 

empresa pertenece a un grupo.  

Ayudas públicas

Variable dicotómica que adopta el valor 1 si 

la empresa percibió ayudas fi nancieras públicas 

durante el periodo 2005-2007.  

Índice de barreras 

de coste

Índice parcial de las barreras percibidas por 

la empresa relacionadas con el coste de los 

proyectos de innovación. Adopta valores entre 

0 y 4. 

Índice de barreras 

de conocimiento

Índice parcial de las barreras percibidas por 

la empresa relacionadas con el conocimiento 

necesario para desarrollar proyectos de innova-

ción. Adopta valores entre 0 y 4.

Índice de barreras 

de mercado

Índice parcial de las barreras percibidas por 

la empresa relacionadas con la introducción de 

innovación en el mercado. Adopta valores entre 

0 y 4.

> Tabla 14.2. Defi nición de las variables

En cuanto a las variables no relacionadas con la actividad de I+D e 

innovación, se incluyen variables como el tamaño de la empresa (Ta-

maño), una variable dicotómica que toma el valor de 1 si la empresa 

dispone de menos de 20 trabajadores (SMALL), variables dicotómicas 

que identifican el sector en el que opera la empresa con el objetivo 

de controlar persistencias propias de tipo sectorial (IND), y la 

variable Grupo, la cual identifica a las empresas que pertenecen a 

un grupo y que, por tanto, pueden recibir el respaldo (financiero, 

técnico y otro) de la empresa matriz. Finalmente, se incluye una va-

riable dicotómica para controlar la percepción de ayudas financieras 

públicas (Ayudas públicas).
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4. Barreras a la innovación 

Antes de introducirnos en la intensidad de las distintas barreras re-

lacionadas con los obstáculos a la innovación, resulta de interés una 

primera toma de contacto con las características de nuestra muestra 

de empresas. El Cuadro 3 resume las características de las empresas 

que forman las tres submuestras en el año 2007, según la intensidad 

tecnológica. Nuestra base de datos contiene 2.637 empresas de alta 

tecnología que representan el 32,95% del total, 3.358 empresas de 

baja tecnología que representan el 41,96%, y finalmente los servicios 

KIS con 2.008 empresas que representan el 25,09% restante. Podemos 

observar que la intensidad y la naturaleza de los proyectos de inno-

vación, así como el porcentaje de empresas innovadoras, varían entre 

las tres agrupaciones sectoriales. 

El 84% de las empresas de alta tecnología consiguen innovar en 

2007, frente al 45% de las empresas de industrias de baja tecnología 

y al 58% de las empresas de los servicios KIS. De estos resultados 

se desprenden dos consideraciones de interés: que la I+D y la inno-

vación se distribuyen de manera desigual entre las empresas y entre 

las industrias.

De la información que suministra el cuadro 3 se desprende que 

las empresas que son capaces de innovar son aquellas que mantienen 

niveles más elevados de inversión tanto en maquinaria y bienes de 

equipo, como en I+D y otros gastos relacionados con la innovación. 

De hecho, los valores de inversión se reducen a la mitad entre las 

empresas innovadoras y las no innovadoras independientemente del 

sector. No obstante, encontramos diferencias de cierto interés por 

sectores: existe una mayor inversión por trabajador en las industrias 

no intensivas en tecnología, seguidas por los servicios KIS, y las 

manufacturas intensivas en tecnología. Este hecho puede deberse a 

los mayores costes hundidos que comportan algunas industrias poco 

intensivas en tecnología. Si bien las grandes empresas tienen más 

capacidad innovadora, debemos señalar que las pequeñas empresas 

tienden a beneficiarse de las redes innovadoras y a obtener ideas de 

sus proveedores y clientes. 

En cuanto a las inversiones de I+D y de innovación por empleado, hay 

que diferenciar entre las empresas innovadoras y las no innovadoras. 

En primer lugar, respecto al peso de la inversión en I+D interna y 

externa, debemos destacar que las empresas innovadoras hicieron más 

esfuerzo en invertir en I+D. Asimismo, las manufacturas intensivas 

en tecnología y los sectores KIS dedican un mayor esfuerzo a la I+D 

interna que las manufacturas no intensivas en tecnología. En segundo 

lugar, las empresas innovadoras gastan más en innovación en términos 

absolutos y relativos, independientemente del sector. A pesar de 

ello, aparecen diferencias entre las agrupaciones sectoriales. Las 

industrias de alta tecnología y los servicios intensivos en conoci-

miento invierten más en innovación, con 11,16 y 31,44 miles de euros 

por trabajador respectivamente. 

> Tabla 14.3. Características de las empresas según la intensidad tecnológica
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> Empresas innovadoras

Empleo 195 176 319

Ventas (millones de €) 72,3 56,0 98,4

Inversión

- Total (miles de €) 3.647,40   2.949,10   7.115,22   

- Inversión por trabajador 

  (miles de €) 14,32  18,73   15,81   

I+D 

- % I+D interna 79,03 74,78 80,47

- % I+D externa 9,66 9,23 9,51

Gastos en innovación

- Total (miles de €) 2.275,77   637,68   3.339,50   

- Gastos por trabajador 

  (miles de €) 11,16   6,39   31,44   

Output de innovación sobre ventas (%)

- Productos nuevos para la empresa 19,02 16,88 17,70

- Productos nuevos para el mercado 15,39 12,94 23,27

Número de empresas 1.698 1.506 1.157

> Empresas no innovadoras

Empleo 120 130 318

Ventas (millones de €) 37,1 36,0 87,3

Inversión

- Total (miles de €)     

1.587,83   

   

1.848,39   

   

5.672,93   
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- Inversión por trabajador 

  (miles de €)
         

12,05   

       

19,88   

       

13,66   

I+D 

- % I+D interna 16,44 8,28 18,02

- % I+D externa 9,06 7,14 4,84

Gastos en innovación

- Total (miles de €)          

55,58   

       

82,85   

      

736,52   

- Gastos por trabajador 

  (miles de €)
          

3,64   

         

1,82   

       

11,26   

Output de innovación sobre ventas (%)

- Productos nuevos para la empresa 8,14 8,03 6,45

- Productos nuevos para el mercado 3,97 4,16 4,06

Número de empresas 939 1.852 851

Fuente: Elaboración propia de la base de datos PITEC, año 2007.

Por último, cuando se analizan las ventas en las empresas que con-

siguen desarrollar una innovación para el mercado y no exclusiva-

mente para la empresa, se observa que los servicios KIS son los que 

consiguen obtener un mayor retorno de la innovación, al alcanzar el 

23,27% de ventas correspondientes a productos nuevos en el mercado. 

Las ventas obtenidas por productos innovadores para la empresa, pero 

que no representan para el mercado ninguna innovación, es decir, 

imitaciones, obtienen un mayor peso entre las empresas industriales.

En resumen, las empresas innovadoras de las manufacturas industria-

les tienden a obtener mayores porcentajes de ventas por imitación que 

las empresas de los servicios KIS. Y, al contrario, las empresas de 

servicios consiguen lanzar más fácilmente innovaciones de producto 

al mercado que sus homólogas de los sectores industriales.

4.1. Índice de los obstáculos a la innovación

La intensidad de los índices parciales de los obstáculos a la inno-

vación varía entre empresas y sectores de actividad. En efecto, los 

resultados que ofrece el Cuadro 4 muestran que el nivel de los índices 

parciales varía entre las agrupaciones sectoriales. En los servicios 

KIS, las barreras de costes son muy importantes y el índice global de 

las barreras es superior al de sus homólogos (con un valor de 4,902), 

aunque seguidos de las manufacturas intensivas en tecnología. 

Esta misma pauta se mantiene con los índices parciales de costes 

y de conocimiento. No obstante, en las manufacturas intensivas en 

baja tecnología, el índice parcial de las barreras de mercado es 

superior al de las manufacturas intensivas en alta tecnología y los 

servicios. Nuestros resultados están en línea con los obtenidos por 

March et al. [15], que hallaron para una muestra de empresas valen-

cianas que la mayoría de los obstáculos a la innovación en todos los 

sectores está relacionada con los elevados costes de los proyectos 

de innovación. 

> Tabla 14.4. Obstáculos a la innovación por industrias. Año 2007. 
Media y desviación estándar entre paréntesis
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Índice global de las barreras 
4,755

(2,361)

4,790

(2,308)

4,641

(2,427)

4,902

(2,309)

Índice de barreras de coste
2,307

(1,297)

2,333

(1,284)

2,216

(1,308)

2,426

(1,287)

Índice de barreras de conoci-

miento

1,610

(1,035)

1,623

(1,010)

1,582

(1,072)

1,642

(1,004)

Índice de barreras de mercado
0,838

(0,481)

0,834

(0,467)

0,843

(0,493)

0,834

(0,481)

Número de empresas 8.003 2.637 3.358 2.008

Nota: El valor máximo de los índices es el siguiente: barreras globales = 12; 

barreras de coste = 4; barreras de conocimiento = 4; barreras de mercado = 4. 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos PITEC, año 2007

Estos datos sugieren que hay heterogeneidad sectorial en las barre-

ras a la innovación de las empresas españolas, especialmente entre 

los sectores intensivos en tecnología y conocimiento. Los valores 

de los índices parciales muestran que los mayores obstáculos a la 

innovación están relacionados con los factores de coste. En el nivel 

de agrupación sectorial, los servicios KIS muestran un índice global 

de las barreras a la innovación más elevado, especialmente en los 
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temas relacionados con el acceso a la financiación y el importe de los 

proyectos de innovación. 

Teniendo en cuenta que la heterogeneidad en la intensidad de las 

barreras a la innovación entre las empresas es elevada, resulta de 

interés estudiar los factores que explican, al menos parcialmente, 

estas diferencias. 

Para ello, prestamos especial atención a los efectos que puede te-

ner el comportamiento innovador de la empresa, así como su tamaño en 

relación a las barreras a la innovación. A partir del panel de datos 

de PITEC, estimamos la siguiente regresión con efectos aleatorios: 

B
ikj,t

 = α + β
1
INNO

ij,t-1
 + β

2
 SMALL

ij,t-1
 + ∑

j
 IND

 j,t-1
 + εij,t

Y*
i,t
 = β

i
X
i,t
 + C

i
Z
i,t-1

 + u
i,t  

> 0,i = 1…N

Y
i
 =  1 if Y*

i
 > 0

       0 if Y*
i
 ≤ 0

Y
i
 =

Donde B
ikj,t

 se refiere a las k diferentes barreras a la innovación de 

la empresa i en la industria j; INNO es una variable dicotómica con 

valor igual a 1, si la empresa individual materializó alguna innova-

ción durante el periodo 2005-2007; SMALL es una variable dicotómica 

con valor igual a 1, si la empresa tiene 20 empleados o menos; IND son 

variables dicotómicas que identifican el sector de la empresa con dos 

dígitos, y ε es el término de error aleatorio. 

Los resultados obtenidos muestran dos pautas interesantes. En 

primer lugar, las empresas innovadoras identifican barreras a la in-

novación más elevadas que las empresas no innovadoras, especialmente 

en los factores relacionados con los costes y el conocimiento. Las 

únicas excepciones son las barreras que miden la falta de demanda 

de innovación, en lo cual las empresas innovadoras encuentran menos 

obstáculos. Esta mayor percepción de las barreras por parte de las em-

presas innovadoras puede atribuirse a que las empresas no innovadoras 

tienden a subestimar los problemas relacionados con la innovación. 

En segundo lugar, las pequeñas empresas presentan mayores barreras 

a la innovación que las grandes empresas, sobre todo respecto a las 

barreras de los costes, y especialmente a la falta de recursos finan-

cieros internos y al alto coste de la innovación. En resumen, nuestros 

resultados indican que en España las empresas pequeñas e innovadoras 

sufren mayores obstáculos a la innovación. 

Estos resultados son muy importantes para determinar qué tipo de 

empresa se ve afectada por las barreras de innovación así como para 

cuantificar su intensidad. Esta consideración es de particular inte-

rés entre las empresas pequeñas y las nuevas empresas, ya que cuan-

do éstas superan las barreras a la innovación sus posibilidades de 

supervivencia y su potencial de crecimiento se incrementan de forma 

significativa [7]. 

> Tabla 14.5. Obstáculos a la innovación según la actividad innovadora y el tamaño 
de la empresa. Regresión de panel datos (efectos aleatorios). 2005-2007

Obstáculos a la innovación β1 β2 R2

> Índice global de las barreras 0,3743* 0,3994* 0,0601

Índice de barreras de costes 0,2167* 0,3041* 0,0797

- Falta de recursos fi nancieros internos 0,1630* 0,2756* 0,0739

- Falta de recursos fi nancieros externos 0,2018* 0,2073* 0,0840

- Alto coste de la innovación 0,1455* 0,2125* 0,0452

Índice de barreras del conocimiento 0,1544* 0,0504** 0,0322

- Falta de personal cualifi cado 0,1244* 0,0426** 0,0238

- Falta de información sobre tecnología 0,1179* -0,0037 0,0307

- Falta de información sobre los mercados 0,1422* 0,0452** 0,0341

- Obstáculos a la búsqueda de partners 0,1059* 0,0774* 0,0370

Índice de barreras del mercado 0,0089 0,0500* 0,0181

- Mercado dominado por las empresas 

  establecidas
0,1422* 0,0998* 0,0413

- Incertidumbre de la demanda 0,1499* 0,0857* 0,0405

- Falta de demanda de innovación -0,2764* 0,0434** 0,0860

Nota: Todos los coefi cientes son signifi cativos al 1%, excepto *, que son signifi cativos 

al 5%.

El valor máximo del índice global de las barreras es de 10. 

El valor máximo del índice de las barreras de coste es de 4, de las barreras del 

conocimiento el índice es de 4, y de las barreras del mercado el índice es 2. 

El valor máximo de cada ítem individual es de 3. 

Fuente: Elaboración propia de la base de datos PITEC, año 2007

El Gráfico 1 muestra diferencias significativas en la distribución 

de los valores del índice global de las barreras entre las empresas 

innovadoras y no innovadoras. Por un lado, la primera distribución 

presenta una forma unimodal caracterizada por un elevado número de 

empresas con valores entre 4 y 8 en el índice global de las barreras. 

Por otra parte, las empresas no innovadoras presentan una distri-

bución bimodal, que muestra la existencia de dos grupos de empresas 

con diferentes percepciones en los niveles del índice global de las 

barreras. Un grupo de empresas percibe bajas barreras a la innova-

ción, mientras que otro grupo percibe altas barreras a la innovación. 
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Sorprendentemente, entre las empresas no innovadoras, aquellas que 

perciben barreras a la innovación tienen valores más elevados en los 

índices globales que las empresas innovadoras. 

> Gráfi co 14.1. Intensidad de las barrras a la innovación (2007)
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Barreras a la innovación

Las diferencias en la distribución de los índices globales se pueden 

atribuir al hecho de que, cuando las empresas no innovadoras no se 

plantean desarrollar un proyecto innovador, sus gerentes o propie-

tarios, en general, no perciben ningún obstáculo. En cambio, cuando 

una empresa intenta innovar, pero sin éxito, es consciente de los 

grandes obstáculos inherentes a la actividad innovadora.

Las diferencias entre ambas distribuciones del índice global de 

las barreras, junto con los resultados del Cuadro 5, muestran que 

la heterogeneidad en la percepción de las barreras a la innovación 

no depende sólo de la especialización sectorial, sino también de la 

realización o no de innovaciones. De hecho, las empresas innovado-

ras suelen percibir más obstáculos a la innovación y las empresas 

no innovadoras las aprecian con menor frecuencia, pero con mayor 

intensidad, especialmente en los obstáculos relacionados con los 

conocimientos y los factores de mercado. Nuestros resultados están 

en consonancia con la evidencia empírica obtenida para otros países. 

Utilizando los datos CIS2 en las empresas industriales francesas, 

Galia y Legros [12] observan que la probabilidad de encontrar al 

menos un obstáculo a la innovación es mayor en las empresas innova-

doras. Para las empresas canadienses, Moneen y Rosa [17] y Baldwin 

y Lin [5] indican que los obstáculos se incrementan con la actividad 

innovadora de las empresas. En cambio, para una muestra de pymes de 

Chipre, Hadjimanolis [14] no halla una relación entre la intensidad 

de las barreras a la innovación percibida por los propietarios o los 

gerentes y la capacidad innovadora de su empresa. 

> Tabla 14.6. Obstáculos a la innovación según la actividad innovadora (2007)

Empresas 

innovadoras

Empresas no 

innovadoras
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> Índice de barreras de costes

Falta de fondos internos 89,11 2,11 72,24 2,18

Falta de fondos externos 85,71 2,11 67,63 2,12

Alto coste de la innovación 88,33 2,19 73,64 2,27

> Índice de barreras del conocimiento

Falta de personal cualifi cado 84,18 1,71 68,62 1,79

Falta de información sobre tecnología 83,49 1,55 66,69 1,63

Falta de información sobre los mercados 82,94 1,59 65,68 1,60

Obstáculos a la búsqueda de partners 69,36 1,71 54,01 1,81

> Índice de barreras del mercado

Mercado dominado por empresas 

establecidas
83,42 1,91 67,44 1,95

Incertidumbre de la demanda 87,14 1,95 71,28 2,02

Falta de demanda de innovación 39,21 1,32 56,84 1,71

Las empresas con barreras son aquellas que encuentran obstáculos para realizar las ta-

reas relacionadas con la innovación. La intensidad de las barreras se refi ere al nivel 

de los obstáculos para aquellas empresas con barreras. Esta variable categórica es 1 

si la intensidad es baja, 2 si la intensidad es media, y 3 si la intensidad es alta.

Fuente: Elaboración propia de la base de datos PITEC, año 2007

Para apreciar estas diferencias en la percepción de los obstáculos 

a la innovación, se analiza el porcentaje de empresas que aprecian 
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obstáculos a la innovación, así como sus niveles de intensidad, 

distinguiendo entre las empresas innovadoras y las no innovadoras. 

Por un lado, se presenta el porcentaje de empresas que perciben la 

existencia de barreras a la innovación; por otro, la intensidad de 

los obstáculos a la innovación de las empresas que perciben los obs-

táculos a la innovación.

El Cuadro 6 muestra las percepciones de las empresas en relación con 

el nivel de las barreras a la innovación. Para realizar el análisis, 

clasificamos las respuestas según su actividad innovadora; de este 

modo podremos apreciar la percepción de las barreras dependiendo de 

si las empresas innovan o no. En primer lugar, se observa un mayor 

porcentaje de empresas innovadoras que perciben una barrera en com-

paración con las empresas no innovadoras, independientemente del 

tipo de barrera a la innovación. Estos resultados coinciden con los 

obtenidos por Baldwin y Lin [5] en las industrias manufactureras de 

Canadá, así como con otras investigaciones. 

En segundo lugar, una de las hipótesis principales para explicar 

el bajo nivel de innovación es la falta de recursos económicos. Es 

decir, las restricciones financieras que encuentran las empresas a la 

hora de encontrar recursos, internos o externos, para sus proyectos 

de I+D y de innovación constituyen uno de los principales obstáculos 

para innovar. Nuestros resultados muestran que el coste de innovar 

presenta una de las barreras más altas (los índices alcanzan valores 

superiores a 2, con una máximo en la escala de 3). 

En tercer lugar, las barreras de conocimiento ejercen un impacto 

negativo ligeramente inferior en comparación con las barreras de 

costes; sin embargo, la dificultad de encontrar un socio parece ser 

otra barrera que destacan ambos grupos. No obstante, tal como se 

desprende de los datos del Cuadro 6, son muchas las empresas que 

perciben obstáculos a la hora de acceder a la información sobre la 

tecnología y el mercado, si bien otorgan una intensidad moderada 

a esta barrera. En cambio, la facilidad para encontrar socios es 

percibida por un número menor de empresas, que otorgan una gran im-

portancia a esta barrera. Por último, los factores de mercado y, en 

particular, la incertidumbre de la demanda actúan como un obstáculo 

relevante para muchas empresas, sobre todo entre las empresas no 

innovadoras.

4.2. Obstáculos a la innovación y conducta empresarial

Después de analizar los obstáculos a la innovación desde diferentes 

perspectivas, en esta sección observaremos cómo los tres índices 

parciales (los costes, los conocimientos y los factores de mercado) 

afectan a las decisiones de innovar de las empresas españolas. 

Adaptamos el marco analítico descrito por Crépon et al. [8] al papel 

desempeñado por las barreras a la innovación en las empresas españo-

las. Estos autores proponen un modelo estructural que establece una 

relación entre la inversión en I+D e innovación, la producción innova-

dora y la productividad. A continuación, analizamos el modelo que re-

laciona los determinantes de las decisiones a innovar de las empresas; 

más específicamente, estamos interesados en observar el efecto de las 

barreras a la innovación en las decisiones de innovar de las empresas. 

Para ello, se estima un modelo binomial logit sobre el efecto de la 

intensidad para cada grupo de empresas (industrias intensivas en tec-

nología, industrias poco intensivas en tecnología y servicios KIS).  

Se considera que la empresa es innovadora cuando durante el periodo 

2005-2007 materializa alguna innovación, bien sea de producto, pro-

ceso, organizativa o relacionada con el marketing y la distribución.

 En nuestro caso, disponemos de un panel de datos para el cual el 

modelo binomial logit puede escribirse como:B
ikj,t

 = α + β
1
INNO

ij,t-1
 + β

2
 SMALL

ij,t-1
 + ∑

j
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 j,t-1
 + εij,t
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 = β

i
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i,t
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i
Z
i,t-1

 + u
i,t  

> 0,i = 1…N

Y
i
 =  1 if Y*

i
 > 0

       0 if Y*
i
 ≤ 0

Y
i
 =

Donde la decisión de innovar de la empresa i es una función de un 

conjunto de variables explicativas X que afectan a la capacidad de 

la empresa para innovar, tales como el tamaño de la empresa medido 

por el número de empleados de la empresa en términos logarítmicos, 

el porcentaje de inversión en I+D, una dummy que adopta el valor 1 

cuando la empresa pertenece a un grupo y una dummy que indica si la 

empresa recibe financiación pública para I+D de la UE o España. Además, 

se incluye un conjunto de variables Z que explican los obstáculos a 

la innovación que las empresas perciben. Finalmente, B y C son los 

vectores de los coeficientes correspondientes, y ui,t es el térmi-

no de error habitual que sigue una distribución normal definida por 

N(0,s2), y donde s2=1. En todas las estimaciones se incluyen dummies 

sectoriales que identifican al sector de la CNAE-93 a 2-dígitos. 

Ahora bien, para realizar un análisis de esta naturaleza debemos 

tener en cuenta que la información disponible presenta ciertas limi-
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taciones. El cuestionario de la EIT ofrece información ex post sobre 

el resultado de las actividades de innovación realizadas por las 

empresas, pero no nos indica ex ante cuál es la propensión a innovar 

de las empresas, de modo que la variable dependiente en nuestra es-

timación es una variable latente, puesto que la propensión a innovar 

 

Y*
i,t 

de la empresa no se observa. En realidad, lo que se observa es 

la realización de Yi,t, que depende sólo de si una empresa es inno-

vadora o no, de modo que: 

B
ikj,t

 = α + β
1
INNO

ij,t-1
 + β

2
 SMALL

ij,t-1
 + ∑

j
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 j,t-1
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 = β

i
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i,t
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i
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> 0,i = 1…N
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i
 > 0

       0 if Y*
i
 ≤ 0

Y
i
 =

Donde Y
i
, es una variable que adopta un valor igual a 1 cuando la 

empresa es innovadora, y un valor igual a 0 cuando la empresa no ma-

terializa ninguna innovación durante el periodo 2005-2007.

Los resultados obtenidos mediante un modelo binomial logit
1

 (Cuadro 

7) para un panel de datos muestran que la probabilidad de innovar 

aumenta con el tamaño de la empresa, el acceso a las ayudas públicas 

y la intensidad de los gastos en I+D
2

. Sin embargo, estos resultados 

ofrecen algunas diferencias entre las manufacturas y los servicios. 

En los servicios intensivos en conocimiento, el tamaño de la empresa 

tiene un impacto inferior que en las manufacturas. En concreto, el 

tamaño tiene un impacto positivo sobre la probabilidad de innovar 

en los servicios KIS del 26,06%, mientras que en las manufacturas 

de baja intensidad tecnológica se incrementa en un 29,19% y en las 

de tecnología alta se incrementa en un 35,45%. Este resultado nos 

indica que en los servicios KIS la presencia de pequeñas empresas que 

desarrollan proyectos de innovación no es despreciable. Otro ele-

mento destacable es la mayor sensibilidad al acceso a la financiación 

pública en los servicios KIS que entre las manufacturas. Es decir, 

el acceso a las ayudas públicas en los servicios KIS incrementa un 

8,9 por ciento  la probabilidad de innovar. 

Nota 1. El modelo binomial logit se caracteriza por tener una variable dependiente que toma el valor de 0 y 1. En nues-

tro caso, la variable toma el valor de 1 si la empresa innova, mientras que toma el valor de 0 si la empresa no realiza 

actividades innovadoras.

Nota 2. Para un panel de empresas manufactureras españolas, González, Jaumandreu y Pazó [13] encuentran que los subsi-

dios estimulan las actividades de I+D, e incluso algunas empresas declaran que en su ausencia podrían no realizar estas 

actividades. Además, el estudio revela que la mayorías de los subsidios van a parar a empresas que hubieran invertido en 

I+D independientemente de recibir la ayuda. En estas empresas, no obstante, los subsidios incrementan la inversión en 

I+D y no provocan un efecto «crowding-out» o desplazamiento de la financiación privada.

> Tabla 14.7. Estimación logit binomial de la decisión de innovar
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> Determinantes de la innovación

- Tamaño (log. asalariados)
0,3545

(0,0331)*

0,2919

(0,0275)*

0,2606

(0,0307)*

- Porcentaje de I+D
0,0258

(0,0009)*

0,0256

(0,0007)*

0,0270

(0,0012)*

- Grupo (dummy)
-0,2503

(0,0881)*

0,0780

(0,0735)

0,0120

(0,1014)

- Ayudas públicas (dummy)
0,9217

(0,0775)*

0,8822

(0,0664)*

1,0893

(0,0889)*

> Barreras a la innovación

- Índice de barreras de coste
0,1536 

(0,0339)*

0,1865

(0,0297)*

0,1949

(0,0403)*

- Índice de barreras 

  de conocimiento

0,0865

(0,0456)*

0,1236

(0,0382)*

0,2576

(0,0535)

- Índice de barreras de mercado
-0,0313

(0,0908)*

-0,3441

(0,0744)*

-0,3399

(0,1047)*

Constante
-3,4274

(0,4060)*

-3,5800

(0,2777)*

-3,5972

(0,3151)

Dummies sectoriales SI SI SI

Número de observaciones 5.295 6.745 3.937

R2 0,2530 0,2754 0,3114

Nota: * estadísticamente signifi cativa en 1%, ** al 5%, y *** al 10%. 

Nota: Las barreras de coste, conocimientos y mercado son dummies iguales a 1 cuando 

la empresa percibe barreras en todos los elementos de cada barrera.

Fuente: Elaboración propia de la base de datos PITEC, año 2007.

Además de la incidencia favorable que ejercen el tamaño y el acceso 

a las ayudas públicas, los resultados indican que la pertenencia de 

la empresa a un grupo o holding más amplio influye sobre la capacidad 

de innovar. No obstante, el impacto del apoyo de un grupo puede ejer-

cer un efecto ambiguo. Por una parte, la pertenencia a un grupo puede 

tener un impacto positivo si da apoyo a la empresa; pero, por otra 

parte, puede reducir los incentivos o incluso limitar la capacidad 

de la empresa para innovar. Nuestros resultados muestran diferencias 

a nivel sectorial. En primer lugar, hay un impacto negativo y sig-

nificativo entre las manufacturas intensivas en tecnología (-0,2503 
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sobre el total). En segundo lugar, hay un impacto positivo, pero no 

significativo, entre las manufacturas de baja tecnología y los servi-

cios KIS (con valores iguales a 0,0780 y 0,0120, respectivamente). 

Estos resultados nos indican que, entre las manufacturas intensivas 

en tecnología, la pertenencia a un grupo reduce la probabilidad de 

innovar, puesto que las actividades relacionadas con la I+D y la in-

novación son realizadas, en buena parte de los casos, en las matrices 

del grupo. En cambio, entre los servicios KIS y manufacturas no inten-

sivas en tecnología la pertenencia a un holding de empresas no ejerce 

una influencia negativa sobre la actividad innovadora de la empresa.

Otro análisis interesante es la sensibilidad de la decisión de 

innovar relacionada con las barreras percibidas por el equipo di-

rectivo de la empresa. En primer lugar, las empresas innovadoras 

son más sensibles a las barreras relacionadas con los costes y el 

conocimiento; mientras las empresas no innovadoras destacan más las 

barreras relacionadas con las características de los mercados. Estos 

resultados indican que las barreras directamente relacionadas con el 

desarrollo de la innovación son percibidas por el equipo directivo 

cuando la empresa lleva a cabo proyectos innovadores, mientras las 

empresas no innovadoras destacan las condiciones desfavorables del 

entorno en el que llevan a cabo sus actividades.

Además, los resultados muestran importantes diferencias a nivel 

sectorial en relación con el efecto de las barreras sobre la decisión 

de innovar. En general, se observa que las empresas pertenecientes a 

los servicios KIS son más sensibles que las empresas manufactureras. 

En las manufacturas, las empresas intensivas en tecnología son menos 

sensibles a las barreras de la innovación. Finalmente, debemos apuntar 

el hecho de que el índice de barreras de conocimiento no es signifi-

cativo para los servicios KIS. En concreto, respecto las barreras de 

coste, el impacto mayor es sobre los servicios KIS con un incremento 

de la probabilidad de innovar igual a 0,1949, mientras que las manu-

facturas de baja y alta intensidad tecnológica presentan un impacto 

del 0,1865 y 0,1536 respectivamente. De forma similar, las barreras 

de conocimiento en los servicios KIS provocan un incremento de la pro-

babilidad igual a 0,2576, mientras que en las manufacturas de baja y 

alta tecnología es igual a 0,1236 y 0,0865 respectivamente. En cuanto 

a las barreras de mercado, estas disminuyen la probabilidad de inno-

var en un 0,3399 en los servicios KIS, un 0,3441 en las manufacturas 

de tecnología baja y un 0,0313 en las manufacturas tecnología alta.

Estos resultados sugieren que, en general, las empresas españolas 

son sensibles a los obstáculos a la innovación. Los factores relacio-

nados con el coste de los proyectos de I+D y el acceso a la financiación 

constituyen las principales barreras para innovar. Los elementos 

relacionados con la oferta de personal cualificado, la existencia de 

partners para realizar proyectos cooperativos y el acceso a la in-

formación se erigen como obstáculos en las manufacturas. En cambio, 

los factores relacionados con las características del mercado no 

ejercen una influencia negativa.

La evidencia empírica nos indica que las barreras a la innovación 

evolucionan con la trayectoria innovadora de la empresa. Cuando una 

empresa se halla en las primeras etapas de su trayectoria innovadora 

muestra una gran sensibilidad respecto a los costes y los elementos 

relacionados con el conocimiento y la información. Ahora bien, cuando 

la empresa ya tiene cierta experiencia innovadora a sus espaldas, 

aprecia con mayor intensidad los efectos de las barreras relacionadas 

con la estructura de mercado y la posición dominante de las empresas 

que disfrutan de las mayores cuotas.

5. Conclusiones

Cuando las empresas deciden llevar a cabo actividades relacionadas 

con la I+D y la innovación, han de superar una serie de obstáculos. 

La empresa, para innovar, debe enfrentarse al riesgo que conlleva 

el cambio inherente a toda innovación y, con ello, debe calibrar 

la incertidumbre derivada de la evolución del mercado y el grado de 

aceptación de los consumidores. Los resultados empíricos obtenidos 

en este capítulo ofrecen algunas tendencias de cierto interés. 

Las empresas innovadoras españolas aprecian con mayor intensidad 

los efectos de las barreras a la innovación que las no innovadoras, 

especialmente en los obstáculos relacionados con los costes de los 

proyectos y el acceso al conocimiento. Las únicas excepciones son las 

barreras que miden la falta de demanda de innovación, en lo cual las 

empresas innovadoras encuentran menos obstáculos. Esta mayor per-

cepción de las barreras por parte de las empresas innovadoras puede 

atribuirse a que las empresas no innovadoras tienden a subestimar 

los problemas relacionados con la innovación.
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Por su parte, las pequeñas empresas presentan una mayor intensidad 

en sus barreras para innovar que el resto de empresas. Las empresas 

pequeñas muestran una gran sensibilidad respecto a las barreras 

asociadas a los costes, especialmente en relación con la falta de 

recursos financieros internos y el alto coste de los proyectos de in-

novación. El elevado coste de los proyectos de innovación constituye 

el núcleo duro de los obstáculos que encuentran las empresas espa-

ñolas para intensificar su actividad innovadora. Nuestros resultados 

indican que en España las empresas pequeñas e innovadoras encuentran 

mayores obstáculos a la hora de acometer sus programas de innovación. 

Para el conjunto de las empresas que forman la muestra del trabajo 

empírico realizado, debemos destacar que el índice global de los 

obstáculos a la innovación alcanza un valor de 4,75 puntos sobre un 

máximo de 12. En este indicador global, las empresas de servicios 

superan a las empresas industriales al presentar un promedio de 4,9 

puntos frente a los 4,7 de las manufacturas. En cuanto a los tres ín-

dices parciales que agrupan las barreras relacionadas con los costes, 

el conocimiento o el entorno de la empresa destaca por su intensidad 

el índice correspondiente a las barreras relacionadas con el coste 

de los proyectos de innovación –un valor promedio de 2,3 puntos-, 

seguido del índice parcial relacionado con los flujos de conocimiento 

–un valor promedio de 1,6 puntos- y, por último, las barreras sobre 

el entorno de la empresa que sólo alcanza un promedio de 0,8 puntos. 

En los dos primeros indicadores las manufacturas de alta intensidad 

tecnológica y los servicios KIS obtienen los valores más elevados, 

mientras en el indicador parcial sobre el entorno de la empresa, 

las empresas correspondientes a las manufacturas de bajo contenido 

tecnológico registran los valores más elevados.

Los menores niveles de innovación de las empresas españolas respecto 

a sus homólogas europeas están relacionados, en parte, con las difi-

cultades para encontrar los recursos necesarios que permitan llevar 

a cabo proyectos de I+D y de innovación. Las restricciones financieras 

que encuentran las empresas a la hora de encontrar recursos, internos 

o externos, limitan su capacidad para innovar. Nuestros resultados 

muestran que el coste de innovar es una de las barreras más altas según 

la opinión de los gestores de las empresas españolas.

Las barreras relacionadas con la provisión de personal especia-

lizado y el acceso a la información también ejercen una influencia 

notable, aunque de menor magnitud que los factores relacionados con 

el coste de las innovaciones. Por último, los obstáculos asociados 

con el mercado donde opera la empresa son de menor magnitud; además, 

las empresas innovadoras muestran una mayor sensibilidad hacia estos 

factores que las empresas no innovadoras.

Los resultados obtenidos indican que las empresas españolas apre-

cian obstáculos de gran magnitud en sus actividades relacionadas 

con la innovación. Ahora bien, la intensidad de estas barreras varía 

entre las empresas y las industrias. Las empresas pequeñas y las em-

presas innovadoras son más sensibles a las barreras que el resto. Esta 

evidencia nos indica que las actuaciones públicas deben mostrar una 

sensibilidad especial con las pequeñas empresas, especialmente aque-

llas que forman parte de los servicios intensivos en conocimiento.
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ISIC rev. 3

> Sectores intensivos en alta tecnología

Fabricación de aeronaves 353

Industria farmacéutica 242

Fabricación de maquinaria de ofi cina e informática 30

Fabricación de aparatos de radio, TV y comunicaciones 32

Fabricación de instrumentos ópticos y de precisión 33

Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p 31

Fabricación de vehículos automotores y remolques 34

Fabricación de productos químicos 24 excl. 2423

Fabricación de material ferroviario y otro transporte 35 excl. 353

Fabricación de maquinaria y equipo mecánico n.c.p 29

> Sectores intensivos en tecnología media-baja

Fabricación de productos de caucho y plástico 25

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 26

Fabricación de metales comunes 27

Fabricación de productos elaborados de metal 28

Fabricación de muebles 36

Producción de madera y corcho 20

Fabricación de papel y productos de papel 21

Edición impresa 22

Elaboración de alimentos, bebidas y tabaco 15-16

Fabricación de productos textiles y curtido 17

Fabricación de ropa 18

Fabricación de prendas de vestir de piel 19

> Servicios intensivos en conocimiento

Telecomunicaciones y correos 64

Intermediación fi nanciera 65 + 66 + 67

Informática y actividades relacionadas 72 

Investigación y desarrollo 73

Otras actividades empresariales 74

Nota: Petróleo, productos relacionados con el refi namiento del petróleo y la energía 

nuclear (sector 23) están excluidos; sectores, 64, 72 y 73 se consideran como servi-

cios intensivos en tecnología. 

Fuente: OECD  y elaboración propia.

> Tabla A.1. Clasifi cación de industrias manufactureras y servicios
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9 de desembre de 2010

La indústria  
de l’automòbil: 

els reptes del futur

Jornada sobre La indústria  
de l’automòbil: els reptes del futur

Dia
9 de desembre de 2010

Horari
A les 18.30 h

Lloc
Sala de graus de la Facultat de Ciències Econòmiques i 

Empresarials. Avinguda de la  Universitat, s/n, Reus

Informació 
informació a la pàgina web 

http://www.urv.es/catedres/innovacio_empresarial/

Inscripcions
Per telèfon o correu electrònic a la Càtedra  

Universitat-Empresa per al Foment de la Innovació 
Empresarial 

Telèfon: 977 758905 
Correu electrònic: innovacio.empresa@urv.cat 

Inscripció gratuïta. Places limitades. 
Es confirma l’admissió per correu electrònic.

Suport :

Presentació del llibre:  
El nostrE sistEma 

tErritorial d’innovació

Presentació del llibre:  
El nostrE sistEma tErritorial d’innovació



El proper dijous 9 de desembre a les 18.30 hores, 
en el marc de la Càtedra Universitat-Empresa per al 
Foment de la Innovació Empresarial de la URV, us 
convidem a tractar la situació del sistema d’innovació 
a la demarcació de Tarragona amb la presentació 
del llibre El sistema territorial d’innovació de la 
demarcació de Tarragona. 

En la conjuntura actual cal crear les condicions 
necessàries per ajudar aquelles empreses del territori 
que tenen capacitat i oportunitat per reforçar-se en el 
teixit productiu. Per assolir aquest objectiu necessitem 
proporcionar a aquest territori el coneixement adient 
perquè les empreses innovin més en els seus àmbits i 
disposin d’un capital humà més qualificat i flexible per 
competir a llarg termini. 

També us convidem a debatre sobre els factors del 
canvi tecnològic del nostre entorn territorial. Us 
proposem parlar dels reptes futurs de la innovació 
a Catalunya des de la perspectiva de la indústria de 
l’automoció. En aquesta jornada comptem amb la 
participació de dos experts del sector de l’automoció: 
el senyor Ignasi Ferrer i el senyor Jordi Mestre.

Programa
18.30 - 19 h 

PrEsEntació dE la Jornada

dra. misericòrdia carles, Vicerectora de Transferència i I 

nnovació de la URV  
dra. Glòria Barberà, degana de la FCEE

19 a 20 h 

confErència:  
rEcErca i innovació a la indústria dE 
l’automòBil: Els rEPtEs dEl futur

sr. Jordi mestre, enginyer en cap responsable de Desenvolupament 
Sostenible, Lear Corporation 
sr. ignasi ferrer, director d’Innovació de l’IDIADA 
MODERADOR: dr. agustí segarra, director de la Càtedra sobre el 
Foment de la Innovació Empresarial

20 a 20.30 h  coffEE BrEaK

20.30 a 21 h 

PrEsEntació dEl lliBrE:  
El sistEma tErritorial d’innovació dE la 
dEmarcació dE tarraGona

sra. mercedes teruel, professora d’Economia de la URV 

 

21 a 21.15 h 

cloEnda i rEcull dE ProPostEs

 
nota: s’entregarà un exemplar del llibre a tots els assistents.
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El Sistema Territorial d’Innovació a Tarragona

La configuració de dinàmiques territorials és un procés de llarg recorregut determinat 
per les condicions inicials, les accions realitzades en el passat i les estratègies adoptades 
en l’actualitat. La demarcació de Tarragona no és una excepció i s’erigeix com un terri-
tori d’elevat dinamisme i trets de metropolinització. 

Amb un creixement de població resident durant el període 1998-2008 igual al 
30,60%, pràcticament el doble del creixement de Catalunya (17,29%), la província de 
Tarragona s’està definint com la segona conurbació urbana en termes poblacionals però 
també econòmics. Aquest territori es caracteritza per la diversitat productiva, l’existèn-
cia d’una universitat jove i l’elevada interacció entre sector privat i públic. Tots aquests 
factors ajuden a crear un entorn propici perquè el Sistema Territorial d’Innovació iniciï 
les seves primeres activitats i, també, perquè existeixi un sistema de retroacció. 

Tanmateix, el context socioeconòmic i el marc regulador que afecten el Sistema 
Territorial d’Innovació han variat en el temps. El context català de la darrera dècada ha 
sofert un procés de transformació. El sistema econòmic s’havia caracteritzat per taxes 
de creixement superiors al 3%, amb una acceleració de la globalització i la competència, 
i amb creixements de la població en un 9,84% entre el 2004 i el 2008. Per fer front a 
aquests nous reptes s’han dissenyat estratègies per a l’impuls de la recerca i la innovació. 
Així, l’aprovació del Pacte nacional per a la recerca i la innovació és un element crucial 
de consens per enfocar el futur de l’R+D i la innovació de Catalunya. En l’actualitat es 
desenvolupa el Pacte nacional per al període 2008-2013, el qual situa com a objectiu 
principal el desenvolupament d’una indústria competitiva gràcies a la millor interacció 
entre els agents generadors de recerca i els que transmeten les innovacions en el mercat. 

Des del territori s’ha començat a assumir el Pacte nacional per a la recerca i la in-
novació tot establint aliances estratègiques entre l’estructura productiva i l’establiment 
de parcs científics i tecnològics. Si bé el territori ha començat a apostar per la inversió 
en sectors estratègics, també és cert que no renuncia al seu passat. De fet, la interacció 
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entre les diverses propostes de recerca i innovació adopten les mateixes característiques 
però tot fent un pas endavant. L’aposta per la recerca i la innovació en gran mesura es 
deu a diversos fets establerts: 

• Una universitat amb potencial per engegar projectes potents i amb elevada in-
fraestructura.

• Grans multinacionals amb els laboratoris propis.
• Empresariat tradicional amb propensió a l’exportació.
• Interacció entre diverses infraestructures.

D’aquesta amalgama d’agents públics i privats s’anirà configurant el futur Siste-
ma Territorial d’Innovació de Tarragona. I és que si bé ja existeixen els actors necessa-
ris i les inversions en infraestructures per començar a parlar d’un Sistema Territorial 
d’Innovació (condició necessària però no suficient), també és cert que les connexions 
i els fluxos que apareixen encara presenten un impulsos dèbils i, en gran mesura, de-
pendents de l’aposta que fa la universitat. Ben al contrari, encara queda camí a recórrer 
per incentivar la involucració dels agents i els fluxos d’informació. D’una banda, els 
agents públics generadors de coneixement bàsic o aplicat han de dirigir millor les seves 
activitats amb les necessitats reals del mercat. Però, d’altra banda, els agents privats han 
d’interaccionar més en el futur Sistema Territorial d’Innovació per diversos motius: en 
primer lloc, perquè són una part implicada en el procés d’innovació (estan en contac-
te directe amb el mercat final i, per tant, el coneixen en primera mà) i, en segon lloc, 
perquè són una part beneficiada del procés d’innovació (en gran mesura els beneficis 
reverteixen sobre l’agent que introdueix els productes i serveis en el mercat a través dels 
preus). 

En una conjuntura com l’actual, en què la destrucció de llocs de treball, la pa-
raula crisi, el tancament d’empreses i l’apatia són ben presents, cal crear les condicions 
necessàries per ajudar les empreses que tenen capacitat per reforçar-se i regenerar el 
teixit productiu. Per tal d’aconseguir-ho, cal dotar el territori dels instruments que en-
forteixin les empreses. El Sistema Territorial d’Innovació és un element clau en aquest 
sentit, sempre que els agents l’assimilin de forma natural. I és que disposar d’un terri-
tori competitiu i amb capacitat de supervivència implica dotar-lo dels instruments per-
què els seus agents facin front als reptes futurs que es presenten. Aquests reptes passen 
per dotar el territori d’un coneixement que es materialitzi en unes empreses capaces 
d’innovar i en un capital humà amb més habilitats i flexibilitat per a les necessitats em-
presarials. Tarragona, que no és cap excepció, està dotant el territori dels instruments 
necessaris per competir en aquesta cursa a llarg termini. 

Objectius i estructura de la monografia

L’objectiu d’aquesta monografia és fer una radiografia del Sistema Territorial d’Innova-
ció de Tarragona, tant des del punt de vista de la seva inserció en el context català com 
de la seva situació actual. 

S’estructura en dos grans blocs. El primer presenta les bases teòriques que em-
marquen els conceptes que s’utilitzaran en la segona part per definir la situació de 
Tarragona i la seva relació amb el sistema català. Està format per dos capítols teòrics, el 
primer dels quals mostra les principals teories explicatives sobre el creixement econò-
mic, les definicions de la recerca i la innovació, i els processos de desenvolupament de 
les innovacions. El segon capítol mostra diverses definicions del concepte de Sistema 
d’Innovació i les tipologies que existeixen. Per tant, aquest primer bloc de la monogra-
fia estableix les bases teòriques del procés de generació d’innovacions, la creació d’un 
Sistema Territorial d’Innovació, així com el seu efecte sobre el territori. 

El segon gran bloc centra l’atenció en el Sistema Territorial d’Innovació de Tar-
ragona i, per tant, adopta un caire més empíric. Així, el tercer capítol tracta d’inserir 
el Sistema Territorial d’Innovació de Tarragona dintre del context català. Per fer-ho, 
en primer lloc presenta l’evolució de la política en R+D+I catalana i, en segon lloc, 
contextualitza les inversions que es realitzen actualment en el Sistema Territorial d’In-
novació de Tarragona dintre del sistema català. 

El quart capítol pren una visió més microeconòmica. Tot i les dificultats per 
establir i observar tots els agents, aquest capítol té com a objectiu presentar els agents 
públics i privats que actuen en el Sistema Territorial d’Innovació a Tarragona i les 
interrelacions que mantenen. El capítol se centra, sobretot, en els agents que tenen un 
caràcter territorial i capacitat per influir en el Sistema d’Innovació de Tarragona. 

El cinquè capítol té com a objectiu mostrar la interacció entre el Sistema Terri-
torial d’Innovació de Tarragona i el sistema socioeconòmic de la demarcació. La gene-
ració d’innovacions té com a efecte un impacte socioeconòmic per l’increment competi-
tiu de les empreses i perquè el capital humà adopta més especialització i més capacitats. 
Alhora, uns mercats laborals més qualificats i un sistema productiu més especialitzat 
provoquen que el territori sigui més atractiu per a les empreses i les capaciti encara més 
perquè siguin més competitives amb l’exterior. Per tant, aquest capítol pretén mostrar 
la situació de Tarragona i comparar-la amb la mitjana catalana. 

El capítol següent exposa les diverses actuacions del Sistema Territorial d’In-
novació des d’una perspectiva més local. Així, es presenten les dinàmiques internes al 
Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, les principals característiques socioeconò-
miques i les diverses actuacions del Sistema Territorial d’Innovació de Tarragona. A 
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més a més, s’indiquen les característiques de la disposició actual del Sistema Territorial 
d’Innovació a la província. 

El darrer capítol recull les conclusions de la monografia, determina les línies de 
treball que es prenen en els àmbits estatal i europeu respecte al futur disseny dels sis-
temes territorials d’innovació i planteja algunes línies que el futur Sistema Territorial 
d’Innovació de Tarragona ha d’adoptar. 

Finalment, no voldria concloure aquesta introducció sense adreçar unes parau-
les d’agraïment a la Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial de la Universi-
tat Rovira i Virgili encapçalada pel Dr. Agustí Segarra, a Maria del Mar Artiga pel seu 
suport tècnic, i també a totes aquelles persones que han donat el seu suport durant el 
procés d’elaboració d’aquest treball. BLoC I.  

APRoxIMACIó TEòRICA
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Capítol 1.  
Els motors del creixement:  

la recerca i la innovació

1.1. La recerca i la innovació en el creixement econòmic
Una de les primeres incògnites analitzades pels economistes són els determinants del 
creixement econòmic en el llarg termini, que creen desigualtats en els nivells de vida 
dels països. Malgrat aquest interès, les teories del creixement econòmic han evolucio-
nat en funció del context històric i dels instruments econòmics de què es disposava. 
Aquest apartat presenta l’evolució de les diverses teories econòmiques i les polítiques 
econòmiques fins a arribar als dos factors de creixement econòmic que centren el nos-
tre interès: la recerca i la innovació.

Les teories del creixement econòmic arrelen a partir dels economistes clàssics. 
El context històric de l’etapa moderna i el procés d’industrialització a partir de mitjans 
del s. xviii són el marc de referència per a Adam Smith, David Ricardo o Thomas 
Malthus. Amb gran precisió aquests economistes van focalitzar-se en els factors que 
provoquen que uns territoris creixin a una velocitat superior o inferior a la de territoris 
veïns. En un moment en què les màquines comencen a fer-se paleses en les manufac-
tures, es van introduir conceptes clau com els rendiments decreixents de la inversió 
i la relació amb l’acumulació capital (físic i humà) o la relació entre progrés tècnic i 
especialització del treball.

Però van fer falta dos segles més perquè la tecnologia aparegués com a factor de 
creixement econòmic. De la mà de les teories neoclàssiques, Robert M. Solow (1956) i 
Trevor W. Swan (1956) van proporcionar un marc teòric dinàmic i senzill per a 1’anà-
lisi de la importància relativa del progrés tècnic en el procés de creixement. Tot i ser 
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les primeres aportacions que posen en relleu el progrés tecnològic en el creixement 
econòmic, les teories neoclàssiques es troben limitades pel supòsit de rendiments de-
creixements de la inversió. És a dir, a mesura que les economies incrementen la seva 
inversió, disminueix la rendibilitat marginal d’aquesta. Aquest supòsit té efectes im-
portants en el llarg termini, ja que l’acumulació de factors és insostenible. En aquest 
model, el progrés tecnològic apareix com un element exogen i, per tant, condicionat als 
nivells inicials de tecnologia de l’economia.

Formalment, el model de Solow dóna lloc que cada economia arribi al seu estat 
estacionari (steady state) únic i estable; independentment de les condicions inicials de 
partida, les economies hi arribaran en un moment determinat. En la situació final, 
cada economia es trobarà en un equilibri d’estancament de les taxes de creixement de 
la productivitat i del creixement econòmic. Les diferències entre unes i altres economi-
es vindran determinades per aquesta taxa de creixement de progrés tècnic exogen de 
situació de partida. 

No obstant això, les teories neoclàssiques són incongruents amb la realitat en dues 
hipòtesis: i) en el dia a dia apareixen rendiments creixents, i ii) la tecnologia inicial en una 
economia pot ser modificada al llarg del temps. Com a resposta a aquesta incongruència 
amb la realitat, sorgeixen els models de creixement endogen. Aquests models justifiquen 
l’aparició de rendiments creixents en considerar l’existència d’externalitats econòmiques 
amb la introducció del capital humà o learning-by-doing (Lucas, 1988; Rebelo, 1991; 
Barro, 1991), o bé a través de la introducció de competència imperfecta, on la inver-
sió en R+D de les empreses genera progrés tècnic endògenament (Romer, 1986, 1990; 
Aghion i Howitt, 1992; Grossman i Helpman, 1991). El fet que els agents tinguin cert 
poder monopolístic i, per tant, de fixació de preus incentiva la inversió en R+D per tal de 
desenvolupar les innovacions derivades d’aquesta R+D. El fet que les empreses tinguin 
incentius per invertir en R+D provoca que el progrés tècnic s’endogenitzi.

Així, en els models de creixement endogen el coneixement és un factor produc-
tiu específic fruit d’una activitat econòmica remunerada, on les externalitats afecten 
l’estructura dels mercats. Aquesta forma d’incorporar el progrés tècnic en la funció 
de producció del model té com a conseqüència directa la revalorització de l’educació 
formal i de l’R+D en el procés d’acumulació de coneixements.

La conseqüència és que el creixement a llarg termini és un fenomen econòmic 
endogen, resultant d’inversions motivades per la maximització de benefici. Una con-
clusió és el fet que el nivell d’ingrés a llarg termini depèn de l’acumulació de capital físic, 
capital humà i coneixements, on els nivells respectius estan determinats endògenament 
per decisions d’estalvi i inversió motivades per expectatives de benefici. Aquesta forma 
d’entendre la dinàmica econòmica condiciona i acota el paper de les polítiques que 
podrien aplicar-se per promoure el creixement i justifiquen la idea de gestió endògena 

com a mitjà per activar el potencial de cada territori (nacional o regional). Així, des 
d’un punt de vista normatiu es pot inferir que cada territori ha de prendre la iniciativa 
i adoptar les mesures requerides per activar el seu respectiu potencial endogen.

Les elevades desigualtats econòmiques entre els membres de la Unió Europea 
i la persistència al llarg del temps d’aquestes, va fer que la UE es plantegés definir uns 
objectius ambiciosos a través de les estratègies de Lisboa. L’ocupació, el capital humà, 
l’R+D, el mercat intern de serveis i les fronteres administratives són objecte de segui-
ment i avaluació constant. Però d’entre aquests objectius, la UE ha destacat la impor-
tància de l’R+D+I per aconseguir el canvi tecnològic i incrementar la productivitat 
i el creixement econòmic. De fet, el nivell d’inversions en R+D+I es contradiu amb 
el nivells baixos de creixement de la productivitat: és la coneguda paradoxa europea. 
Tot i que els nivells de productivitat van incrementar ràpidament a Europa a través de 
l’adaptació tecnològica i la imitació (efecte catching-up), en l’actualitat les possibilitats 
d’aprendre dels països líders en tecnologia disminueixen i cal impulsar la inversió en 
R+D+I.

Les relacions econòmiques s’han internacionalitzat: empreses i territoris com-
peteixen amb altres d’ubicats a centenars i milers de quilòmetres. Als països desenvo-
lupats, la font de competitivitat no ve donada pels baixos costos sinó per la inversió en 
R+D+I. De fet, avui en dia economistes i responsables de polítiques (policy-makers) 
són conscients que la inversió en R+D+I incrementa la productivitat no només en el 
sector innovador, sinó també en altres sectors i països. Així, segons Coe i Helpman 
(1995) apareixen els efectes desbordament, o spillovers, de la inversió en R+D+I cap a 
diversos països; és a dir, la inversió en R+D d’un país té un efecte extern en la producti-
vitat d’aquest país, així com en la dels països amb què coopera. El creixement econòmic 
és fruit de l’aprenentatge de noves formes de combinar el capital i el treball de forma 
més eficient. Aquest aprenentatge pot ser el resultat d’un efecte directe de l’esforç en 
inversió per a la millora de la productivitat o bé un efecte col·lateral d’altres activitats.

En definitiva, la competència en innovació entre empreses i territoris no és un 
joc de suma zero; ben al contrari, beneficia tots els participants (Landau i Rosenberg, 
1986). Per tant, la competència en innovació millora la productivitat, però els seus 
efectes s’incrementen quan és combinada amb la cooperació de tots els agents que in-
teractuen en el territori (Segarra, 2007).

1.2. De la recerca a la innovació
La paradoxa europea es basa en el fet que el nivell de recerca a Europa no es reflecteix 
en nivells de productivitat superiors; és a dir, el sistema de recerca aconsegueix uns 
nivells equivalents als Estats Units, però la seva plasmació en l’empresa i el mercat és 
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baixa. És a dir, existeixen dificultats perquè es transmeti. Determinar què són activitats 
de recerca i desenvolupament i les relacionades amb la innovació és basic per dissenyar 
polítiques públiques de foment d’innovacions per al desenvolupament d’estadístiques 
públiques homogènies.1

D’acord amb la definició del Manual de Frascati (2003), les diferències entre 
R+D i innovació són les següents:

• La recerca i el desenvolupament fan referència a aquelles activitats que tenen per 
objectiu la creació de coneixement nou. I què és el coneixement nou? El conei-
xement nou són les contribucions noves que tracten de solucionar un problema 
d’una forma alternativa al coneixement acumulat en l’estat de l’art de l’àmbit 
científic.

En definitiva, les conseqüències per a un país són generar nou coneixement 
i moure la frontera del coneixement.

• Les activitats d’innovació són les activitats científiques, tecnològiques, organit-
zatives, financeres i comercials que tenen per objectiu introduir productes o 
processos nous o millorats. És a dir, d’acord amb el Manual d’Oslo (1997), les 
activitats d’innovació inclouen l’R+D, l’adquisició de tecnologia, tant incorpo-
rada com no incorporada, l’utillatge, l’enginyeria i el disseny industrial, i la co-
mercialització dels productes nous i millorats (Manual d’Oslo, 1997).

En definitiva, les conseqüències per a un país són la incorporació o adapta-
ció del coneixement i l’apropament cap a la frontera del coneixement.

Què és la recerca i el desenvolupament?

La recerca és l’activitat bàsica de creació de nou coneixement. El coneixement, per defi-
nició, és intangible, arriscat i es materialitza en informació relativament fàcil d’obtenir, 
copiar o imitar per part de tercers sense que aquests es facin càrrec de la part equivalent 
dels costos. És a dir, els costos privats poden ser elevats, però els beneficis socials també 
ho poden ser.

Les activitats de recerca i desenvolupament comprenen tres tipus d’activitats: 

• La recerca bàsica consisteix a extreure nous coneixements científics, indepen-
dentment que s’utilitzin. És a dir, es tracta de la generació de nou coneixement 
sense l’objectiu d’una aplicació pràctica i equival a la ciència bàsica.

1 Les definicions acceptades internacionalment estan recollides en els manuals publicats per l’oCDE: Manual de 
Frascati, Manual d’Oslo i Manual de Canberra, entre d’altres.

• La recerca aplicada consisteix en totes aquelles activitats destinades a nous co-
neixements científics però que tenen una utilitat.

• Finalment, el desenvolupament experimental inclou les activitats sistemàtiques 
basades en l’estoc de coneixements per tal d’aconseguir nous materials, proces-
sos o productes, o la millora substancial dels existents.

Segons Coe i Helpman (1995), l’impacte de la recerca en la productivitat en 
un sector determinat procedeix de tres vies diferents: l’estoc d’R+D del mateix sector, 
d’altres sectors de la mateixa economia pels efectes desbordament, i d’altres sectors 
estrangers pels efectes de desbordaments internacionals.

Si es considera que la innovació és la força motriu de la productivitat, la recerca i 
el desenvolupament (R+D) són el pilar de la innovació. Les dades empíriques mostren 
que els retorns socials de l’R+D en la productivitat són aproximadament d’un 30% 
(Canton et al., 2005); per tant, excedeixen els retorns privats, que s’estimen entre el 7 
i 14%. Aquestes diferències vénen explicades per la presència d’externalitats positives: 
la inversió que realitza una empresa no només incrementa la productivitat d’aquesta 
empresa, sinó també la d’altres empreses del mateix o de diferent sector, nacionals o 
internacionals.

De fet, hi ha evidència empírica que mostra que les activitats relacionades amb 
la recerca i el desenvolupament no només representen un pilar important en la genera-
ció de noves innovacions per part dels agents, sinó també en la capacitat per assimilar 
els coneixements i les innovacions que procedeixen d’altres agents (empreses, instituci-
ons, etc.) i països, i dels quals ens podem beneficiar (Busom, 2004).

En el cas que es generi nou coneixement, els beneficis de la recerca es materia-
litzen en un nou procés productiu o un nou producte. Si altres agents copien o imiten 
el coneixement, els beneficis es distribueixen entre els agents, però no els costos, de 
manera que existiria una diferència entre els costos privats assumits per l’empresa, els 
beneficis socials i els beneficis privats. Aquesta situació pot desincentivar la inversió 
en R+D i crear una fallida de mercat. Així, la rendibilitat social final de la inversió en 
R+D és igual a la suma de tres components: la rendibilitat privada, la rendibilitat de les 
terceres empreses que utilitzen el coneixement, i l’increment de benestar per als com-
pradors de la innovació. En cas de fallida de mercat, la intervenció en matèria d’R+D 
per part de les autoritats públiques quedaria justificada. De fet, des de les estratègies 
de Lisboa s’ha fixat com a objectiu que la despesa en R+D sigui igual al 3% del PIB, 
del qual dos terços estaria invertit directament per les empreses interessades i l’import 
restant per l’estat.
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Què és la innovació?

Si hem de definir què és la innovació, cal distingir-la primer del concepte d’invenció. 
Mentre que una invenció és l’ocurrència d’una idea per a un nou producte o procés, la 
innovació és la primera comercialització d’una idea. Aquesta és una definició àmplia 
però cabdal, ja que indica què diferencia una innovació de creacions noves pures: el 
retorn econòmic del mercat. Així, la transformació i incorporació en el mercat d’una 
idea és una condició necessària però no suficient. Només si el producte és acceptat pel 
mercat es materialitza la innovació. Aquesta comercialització i valorització per part del 
consumidor és determinant i la part més difícil de tot el procés d’R+D+I.

D’acord amb Schumpeter, les innovacions poden ser classificades en cinc tipo-
logies: i) innovacions en producte, ii) innovacions en procés, iii) noves fonts de provisió 
de materials, iv) creació de nous mercats, i v) noves formes d’organització empresarials. 
Tot i que quan es parla d’innovació ràpidament s’associa amb innovacions en producte 
i en procés, les innovacions en organitzacions i la creació de nous mercats poden tenir 
un impacte igual o superior.

Possiblement la focalització entre les innovacions en productes i procés ha estat 
causada per les seves diferències en l’impacte en el creixement econòmic. Mentre que 
s’assumeix que la introducció de nous productes té efectes positius en el creixement 
econòmic i l’ocupació, la innovació en procés té un efecte ambigu, ja que el seu objectiu 
és la disminució de costos (Edquist et al., 2001). Tot i que aquestes diferències són 
molt fàcils de distingir en l’àmbit d’empresa o indústria, en l’àmbit agregat les diferèn-
cies no són tan clares. 

La innovació organitzacional és possiblement el motiu que va fer avançar el crei-
xement econòmic dels Estats Units durant les dues primeres dècades del segle xx. De 
fet, hi ha dos tipus d’innovacions organitzacionals: les referides a les formes d’orga-
nització del procés productiu a l’empresa i les referides a l’organització de la indústria, 
com per exemple la innovació en la distribució (Chandler, 1990).

Una altra tipologia és la que classifica les innovacions en funció del grau de 
novetat en comparació amb les existents en el mercat (Freeman i Soete, 1997): i) in-
novacions radicals i ii) innovacions incrementals o marginals. Així, la innovació radical 
implica la introducció d’una innovació totalment diferent a les existents en el mercat, 
mentre que la innovació incremental representa una petita millora en el mercat. Les 
diferències entre ambdues tipologies són la freqüència d’aparició i l’impacte que tenen. 
Per una banda, les millores incrementals es produeixen contínuament en el mercat, 
mentre que la innovació radical succeeix puntualment. Per altra banda, tot i que la 
introducció d’una innovació radical pot tenir un impacte molt elevat en el mercat, l’im-
pacte acumulatiu de l’esforç realitzat en les innovacions incrementals no s’ha de negli-
gir (Lundvall, 1992).

Una tercera tipologia d’innovacions està relacionada amb la incorporació de 
tecnologies: innovacions tecnològiques i no tecnològiques. Les innovacions tecnolò-
giques fan referència a aquelles tasques que estan directament relacionades amb els 
coneixements científics i tecnològics. Però sense necessitat d’haver d’innovar en noves 
tecnologies també es pot innovar des d’altres àrees empresarials. Així, les innovacions 
relacionades amb les tècniques comercials, les tècniques de màrqueting, les organitza-
tives i les logístiques i de disseny cada vegada prenen una major rellevància a causa de 
la terciarització de l’estructura productiva.

Si bé la innovació pot ser generada dintre de l’empresa, cal esmentar que també 
és freqüent que es produeixi un procés de difusió. Així, l’empresa pot adquirir la inno-
vació o bé imitar-la. Perquè es produeixi la transferència tecnològica cal que l’empresa 
desenvolupi la capacitat d’absorció2 (Cohen i Levinthal, 1990), per adaptar una inno-
vació externa a les seves necessitats. Tanmateix, la transferència tecnològica també pot 
donar lloc a un procés d’aprenentatge que aporti innovacions en la nova empresa. Tot i 
que l’absorció pot ser més senzilla que generar innovacions, sovint l’adopció és vista per 
les empreses com un repte, independentment de la dimensió de l’empresa. De fet, part 
de les dificultats per absorbir les innovacions es troben en les rutines organitzatives, 
que faciliten la comunicació i el funcionament intern de l’empresa en el dia a dia, però 
que poden crear friccions i resistències al canvi; és a dir, les empreses desenvolupen una 
capacitat destructiva del canvi tecnològic (Tushman i Anderson, 1986).

Un punt important del procés de generació d’innovacions és que estem davant 
un fenomen complex i variable que té implicacions econòmiques i tecnològiques. És a 
dir, no hi ha una fórmula correcta i única, sinó un conjunt d’idees diferents que són ne-
cessàries per obtenir una innovació eficient. Això fa que la innovació sigui molt difícil 
de ser mesurada.

Finalment, hem de fer esment que tot i que l’R+D és el pilar bàsic de la innova-
ció, no és l’únic determinant. Les estratègies de Lisboa reconeixen una sèrie de punts 
que cal dinamitzar per afavorir la creació i la difusió de coneixement. Així, des de la 
Unió Europea es facilita la mobilitat d’investigadors dintre d’Europa (Kok, 2004) i la 
interacció entre la recerca científica i les empreses. No obstant això, l’evidència sobre 
l’efectivitat per estimular l’R+D+I és escassa (Canton et al., 2005).

2 Nicholls-Nixon (1995) defineixen la capacitat d’absorció com la competència per identificar, assimilar i explotar 
el coneixement tecnològic i el saber fer (know-how) de l’entorn. En el cas de les empreses, depèn de la mida, l’es-
tructura sectorial i la formació dels recursos humans.
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1.3. Els models d’innovació
Un cop definits els conceptes de recerca i innovació, hem d’establir el vincle existent en-
tre aquestes activitats. A continuació presentarem dos models de generació d’innovació 
que tracten de presentar el procés de generació d’innovacions en el mercat.

1.3.1. El model de la innovació lineal

La visió idealista del rol de generació d’innovació seria un model lineal. En un model 
lineal (figura 1.1) se segueix un procés per etapes molt clar i temporitzat. En primer 
lloc, es realitza l’activitat de recerca, a continuació la recerca dóna lloc al desenvolupa-
ment, el desenvolupament passa al procés de producció i, finalment, el producte ha de 
ser incorporat en el mercat a través de l’activitat de màrqueting. 

El model lineal defineix cadascuna d’aquestes etapes unidireccionalment sense 
retroaccions. En un món idíl·lic els investigadors i tècnics haurien d’obtenir el disseny 
de la innovació a punt per ser comercialitzat en el primer intent. Però la realitat es 
caracteritza per la manca d’informació, l’elevada incertesa i els errors humans. De fet, 
part del procés d’aprenentatge de creació d’innovacions es forma a partir dels errors i 
les equivocacions.

Figura 1.1. Model lineal convencional de la interrelació entre la recerca la 
innovació

Recerca

Desenvolupament

Producció

Màrqueting

⇓

⇓

⇓

Font: Kline i Rosenberg (1986).

Ben al contrari, el model lineal és restrictiu i no permet processos de retroacció 
(feedback) sobre les vendes, els usuaris finals o errors en el procés d’innovació. Malgrat 
això, la transmissió d’informació entre les diverses etapes és essencial per avaluar el 
procés innovació, detectar errors o fins i tot corregir-los abans que el producte arribi 
al mercat final. Per tant, la retroacció és una part inherent del procés de millora de la 
innovació.

1.3.2. El model d’innovació encadenat o complex

Així, la innovació no segueix un procés lineal sinó que, ben al contrari, la direcció de 
la causalitat dels factors és diversa. De fet, la innovació és un fenomen complex, incert, 
sovint desordenat i subjecte a canvis de molts tipus. A sobre, un cop s’ha aconseguit 
la innovació és difícil mesurar-la i requereix una coordinació de coneixements tècnics 
i del mercat adequats per tal de solucionar els problemes tecnològics i econòmics. Per 
tant, el model d’innovació lineal es troba lluny de la realitat.

Amb l’objectiu d’intentar entendre millor el procés d’innovació i ajudar a for-
mular polítiques innovadores, diversos autors (Kline, 1985; Edquist i Hommen, 1999; 
Barkerville i Pries-Heje, 2003) han desenvolupat models que s’aproximen més a la re-
alitat. Així, el model d’innovació encadenat (chain-linked model) es compon de cinc 
activitats diferents a part de la recerca i la generació de coneixement.

La figura 1.2 mostra els diferents elements de què es compon el procés d’in-
novació: la recerca, el coneixement, el mercat potencial, la invenció o producció d’un 
disseny analític, el disseny detallat i el test, el redisseny i la producció, i finalment la 
distribució i el mercat. Cadascun d’aquests elements interaccionen i estableixen una 
sèrie de fluxos d’informació i cooperació en diverses direccions (figura 1.3).

Figura 1.2. Elements del model d’innovació encadenat (chain linked model) per 
a les relacions entre la recerca, la invenció, la innovació i la producció
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Font: Kline i Rosenberg (1986).

El primer flux d’informació en el procés d’innovació és l’anomenada cadena cen-
tral d’innovació, assenyalada per unes fletxes amb l’etiqueta c. La trajectòria comença 
amb un disseny, continua a través del desenvolupament i passa cap a la producció i el 
màrqueting final.

El segon flux d’informació és una sèrie de retroaccions (feedbacks) etiquetades 
amb f i F a la figura 1.3. Aquests fluxos de retroaccions connecten cadascuna de les 
etapes i les relacionen directament amb les necessitats percebudes del mercat i dels 
usuaris potencials. L’objectiu principal és la millora continuada dels productes i serveis 
que es realitzin les properes vegades. Una característica d’aquest procés de retroacció 
és que constitueix un procés cooperatiu entre el disseny del producte, el desenvolupa-
ment del producte, la producció, el màrqueting i els serveis.

Figura 1.3. Fluxos d’informació i cooperació entre els elements del model 
d’innovació encadenat (chain linked model)

Recerca

Coneixement

Mercat 
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Invenció i/o 
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producció
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Nota:

C= Cadena central d’innovació.
D= Relació directa a i des de la recerca de problemes en la invenció i el diseny. 
I= Instruments, màquines, eines i procediments tecnològics desenvolupats per a la recerca científica.
S= Ajuda/suport de recerca en ciències que tracten d’obtenir informació directament i avaluar el treball. La informació obtin-
guda pot ser aplicada en qualsevol lloc de la cadena.

Font: Kline i Rosenberg (1986).

Quan es percebi una necessitat en el mercat, aquesta serà satisfeta només si els 
problemes tècnics poden ser resolts. En aquest model, per tant, la discussió entre l’es-
tirada del mercat (market pull) i l’impuls tecnològic (technology push) no és necessària, 
ja que cada necessitat percebuda del mercat entra en el cicle de la innovació, el qual 
produeix un nou disseny. Alhora, la producció d’un nou disseny dóna lloc a noves con-

dicions de mercat. En definitiva, tenim un cicle tancat on l’estirada del mercat i l’impuls 
tecnològic coincideixen en el temps.

Una característica important d’aquests models més complexos és que les activi-
tats relacionades amb la recerca estan presents al llarg de tot el procés innovador. Així, 
per tal que es completi el procés innovador és necessari el coneixement científic acu-
mulat i, sovint, cal realitzar tasques de recerca. Per tant, recerca i innovació no només 
entren en contacte a l’inici del procés innovador (amb la invenció), sinó que s’estenen 
al llarg de les diverses etapes de la innovació. Gràficament, la figura 1.3 mostra com la 
recerca és un paraigua que cobreix les etapes compreses entre la invenció i el disseny 
fins a la distribució en el mercat. La fletxa etiquetada amb una D i les connexions K-R 
mostren les interrelacions de fluxos d’informació entre les diverses etapes i l’àmbit cien-
tífic. De fet, tot aquest entramat d’etapes i interrelacions rep el nom de «cadena central 
d’innovació».

Per completar la comprensió entre la relació de la innovació i el desenvolupa-
ment del procés, hem de fer una puntualització. Si bé l’activitat de recerca abasta tot el 
procés de desenvolupament de la «cadena central», l’ús de la ciència (entesa com l’acti-
vitat de recerca i els coneixements acumulats) té un procés en dues etapes. En primer 
lloc, si durant el procés innovador apareix un problema, es consulta a la ciència que ja 
està desenvolupada; és a dir, a l’estoc de coneixement científics (pas 1 i pas 2). En segon 
lloc, si el coneixement acumulat en l’àmbit científic no és capaç de resoldre el problema, 
llavors s’iniciaran les tasques de recerca (pas 3 i pas 4).

La recerca generada durant el procés de desenvolupament acostuma a estar re-
lacionada amb l’ajust de tot el sistema. És a dir, a l’ajust de tots els components de la 
innovació. La recerca que s’estableix amb l’etapa de producció acostuma a estar molt re-
lacionada amb els processos de producció: estudia com es poden fabricar components 
determinants i com es pot reduir el cost d’una maquinària o dels processos o utilitzar 
materials més econòmics.

El darrer flux d’informació està assenyalat amb la fletxa etiquetada amb una I i 
S, i fa referència al fet que la generació d’un producte innovador també acaba determi-
nant com es desenvolupa la ciència.

En resum, els models teòrics recents de desenvolupament d’innovacions emfa-
titzen un procés caracteritzat per la incertesa, la complexitat, la cooperació entre agents 
i el procés acumulatiu. A través de l’exploració del mercat, les empreses tracten d’iden-
tificar les oportunitats per innovar. Si les empreses no disposen dels coneixements ne-
cessaris per desenvolupar les innovacions recorren a l’àmbit científic perquè resolgui 
els problemes tècnics, dirigint-se al coneixement acumulat o al sistema de recerca. Per 
tant, en un model complex de generació d’innovacions, la recerca no ha de ser necessà-
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riament la primera fase que es desenvolupa, sinó que molt sovint la recerca realitza una 
tasca de solució de problemes.

1.4. El Sistema d’Innovació com a motor de la recerca i la 
innovació
L’anterior model complex de generació d’innovacions posa èmfasi en la interacció de 
les diverses etapes del procés d’innovació. Però des de l’àmbit econòmic s’ha desen-
volupat el concepte «Sistema d’Innovació» (SdI), que integra els fluxos d’informació 
i els agents que determinen i participen en el procés d’innovació, així com els factors 
organitzacionals, institucionals, socials i polítics que influeixen en major o menor me-
sura en la generació d’innovacions. El concepte «Sistema d’Innovació» fou introduït 
per Lundvall (1985) i Freeman (1987). La major comprensió de les innovacions ha 
descobert que, a part del disseny i la generació de la innovació, també són importants 
altres activitats com el màrqueting o les finances. A més a més, les empreses es relacio-
nen amb el seu entorn a través d’agents com les universitats, els centres tecnològics, les 
empreses consultores, els proveïdors i, fins i tot, els competidors. Els agents que actuen 
directament en la generació de la innovació i l’entorn extern a l’empresa es conceptua-
litzen en el terme d’SdI regional o nacional (vegeu el capítol 2).

En aquest marc de treball, la base de la competitivitat és la qualitat, les caracte-
rístiques del disseny i el funcionament dels atributs dels productes. Les empreses s’es-
forcen a obtenir avantatge competitiu, d’una banda amb el desenvolupament continuat 
de productes diferenciats tecnològicament, i d’altra banda amb canvis en els processos 
per generar aquests productes amb menors costos. En aquest sistema, la innovació és 
vista com: 

• Un procés social, el qual integra les oportunitats del mercat amb el disseny, de-
senvolupament, finances i habilitats tècniques de les empreses.

• Un procés amb continus feedbacks entre aquestes activitats, en lloc de ser un 
procés lineal. 

• Un procés d’interaccions complexes entre empreses i l’entorn extern, on la inno-
vació té un caràcter col·lectiu.

• Un procés caracteritzat per la continuïtat més que no pas per la intermitència. 
La continuïtat en la generació d’innovacions assegura que l’empresa desenvolupi 
de forma acumulativa habilitats i comportaments que faciliten la generació i 
l’adopció de noves innovacions.

No obstant això, el Sistema d’Innovació és un món ideal en què els fluxos 
d’informació transiten d’uns agents cap a uns altres per tal de generar innovacions i 

capturar els beneficis del mercat. Tanmateix, les empreses disposen d’habilitats i una 
racionalitat limitades; és a dir, tenen una visió limitada. Martin Fransman (1994) in-
trodueix aquest concepte per referir-se al fet que les empreses estan determinades per 
dos factors:

• per les tasques que es realitzen en els mercats de béns i serveis, productives i 
R+D.

• per la necessitat que tenen les empreses d’obtenir beneficis en el curt i mig ter-
mini.

Com a conseqüència, la visió limitada fa que les noves tecnologies que apareixen 
en altres sectors o en altres institucions no acabin incorporant-se dintre de l’empresa. A 
més, també provoca una infrainversió en la creació d’aquesta tecnologia.

De fet, el Sistema d’Innovació representa els fluxos d’informació i la interacció 
entre els diversos agents que participen en la generació d’innovacions. No obstant això, 
a part de la visió limitada de l’empresa existeixen altres problemes estructurals dels 
agents del sistema, així com característiques de l’entorn on s’ubiquen els agents que 
dificulten l’SdI. L’evidència mostra com la Unió Europea en comparació amb els Estats 
Units té uns nivells d’inversió en R+D similars, però apareixen dues diferències impor-
tants. La primera està relacionada amb els agents que desenvolupen la recerca: mentre 
que als Estats Units les empreses realitzen més esforç, a Europa són els centres públics 
els que juguen un rol més important. La segona diferència es troba en l’output final, la 
innovació. La producció europea d’innovacions és més baixa que als Estats Units. En 
definitiva, ens trobem amb la paradoxa europea, en la qual nivells similars d’inversió 
en R+D donen lloc a nivells inferiors d’innovacions que reverteixin en millores de la 
productivitat.

Davant aquesta evidència, des del món acadèmic i polític s’han tractat de revelar 
les causes que hi ha al darrere. En primer lloc, existeixen barreres internes a l’empresa 
que limiten la capacitat de generació d’innovació i d’absorció:

• La infradimensió del teixit empresarial provoca que la generació d’innovacions 
sigui baixa. Per què és rellevant la dimensió? Un motiu és que no disposen d’una 
àrea o un departament especialitzat en R+D, de manera que el diàleg amb cen-
tres de recerca i tecnologia externs és molt complicat. A més a més, les empreses 
amb R+D pròpia o intramur tenen més capacitat absortiva.
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Taula 1.1. Activitat inventiva a Espanya Les empreses necessiten tenir unes capacitats tecnològiques i una predisposició 
per innovar, en general. A més a més, la innovació tecnològica ha d’estar integrada en 
tots els nivells de l’empresa.

• El nombre i l’especificitat de les estructures de relació i la fortalesa de les interac-
cions entre àmbit científic i empresa.

En segon lloc, apareixen barreres relacionades amb l’entorn:

• Manca de col·laboracions entre el món científic i l’empresarial en qüestions refe-
rides als objectius que es persegueixen.

• Baixa relació entre el sistema educatiu i el productiu.
• Baixa cultura d’assumpció de riscos i esperit innovador.
• Baixa implicació del sistema financer en el finançament de projectes empresari-

als.
• Manca de projectes cooperatius entre empreses.

De la interacció d’aquestes barreres, de la seva eliminació i de l’existència d’ele-
ments facilitadors per a la interacció i flux d’informació entre els diferents agents, s’aca-
ba constituint l’entorn en què s’inverteix en R+D i es generen innovacions.

Una mostra de l’heterogeneïtat que caracteritza l’activitat innovadora és la ca-
pacitat inventiva de les diverses comunitats autònomes a Espanya. La taula 1.1 mostra 
l’indicador d’activitat inventiva calculat com la ràtio entre les sol·licituds de patents i el 
nombre d’habitants entre l’any 2000 i el 2006.

Les dades mostren per una banda la distribució heterogènia de la sol·licitud de 
patents, de la localització de la població i les diferències en l’indicador de creativitat. 
Així, l’any 2006 el 24,27% i el 17,79% de les patents es van concentrar a Catalunya i 
Madrid. En un segon grup tenim el País Valencià (amb un 11,14%), Andalusia (amb 
un 10,78%) i el País Basc (amb un 7,17%). Pel que fa a la població, aquesta es concentra 
majoritàriament entre Andalusia (amb un 18,01%), Catalunya (amb un 15,53%), Ma-
drid (amb un 13,28%) i el País Valencià (amb un 10,19%). La interacció del nombre 
de patents sol·licitades i el nombre d’habitants provoca que la capacitat inventiva dels 
territoris segueixi pautes diferents a la ubicació de la població. Així, l’any 2006 s’observa 
com la comunitat de Navarra aconsegueix el valor màxim amb 184 sol·licituds per cada 
milió d’habitants, seguida de Catalunya, Aragó i el País Basc (amb valors lleugerament 
superiors de 100).

Però la situació capdavantera de les regions ha anat variant amb el temps. Així, 
l’any 2003 Aragó va encapçalar la llista (amb un 135), seguit de Navarra (amb un 112) 
i de Catalunya (amb un 106). L’any 2000, en canvi, van ser Navarra (amb un 153), Ma-
drid (amb un 113) i Catalunya (amb un 111) les comunitats amb una major capacitat 
inventiva per càpita. Per tant, Catalunya i Navarra semblen ser les dues comunitats au-
tònomes que han aconseguit mantenir l’estoc inventiu. Les dades, doncs, mostren que 
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la generació d’idees no és proporcional a la població i que entren en joc determinants 
com els factors històrics, la inversió pública, l’estructura productiva i altres.

A tall de conclusió, l’evidència mostra que el sistema de generació d’innovaci-
ons és complex i amb múltiples interaccions entre totes les etapes que es desenvolu-
pen entre la recerca, el desenvolupament i l’arribada de la innovació al mercat. Però la 
distribució territorial de les innovacions és heterogènia perquè la generació i difusió 
d’innovacions depenen de factors i agents externs. Per tant, les condicions inicials com 
l’entorn, els agents i les polítiques públiques desenvolupades en el territori afecten la 
generació d’innovacions. 

1.5. La situació a la demarcació de Tarragona
De l’anterior anàlisi cal destacar dues característiques diferents. La primera és que l’ac-
tivitat innovadora inclou un elevat nombre d’agents, fluxos d’informació i un sistema 
complex i cooperatiu dels seus agents. La segona és la distribució heterogènia de l’ac-
tivitat. De fet, l’activitat d’R+D+I s’emmarca dintre d’un territori. Recentment, autors 
com Rondé i Hussler (2005) i Sternberg i Arndt (2000) han analitzat el rol que exer-
ceixen el territori i les empreses en l’activitat innovadora. Per finalitzar aquest capítol, 
volem fer una primera aproximació a la demarcació de Tarragona.

Per començar, cal fer diverses reflexions. Per una banda, és cert que són necessà-
ries unes condicions inicials de partida tant en termes d’inversió, com en capital humà, 
facilitats d’obtenció de finançament, legislació i normes. Però, per altra banda, també és 
cert que cal una estructura productiva capaç d’absorbir les inversions públiques i redi-
reccionar les seves activitats cap a la innovació. Fetes aquestes dues reflexions, ens hem 
de preguntar els orígens de l’actual activitat innovadora de Tarragona. La província de 
Tarragona està formada pel Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre i representa el 
8,14% de la població i el 12,83% del PIB de Catalunya. Però la realitat socioeconòmica 
s’ha transformat durant la darrera dècada fruit de l’increment poblacional i el major 
dinamisme econòmic basat en la diversificació productiva.

Des del punt de vista de la innovació, el Camp i les Terres de l’Ebre han estat 
territoris pioners i innovadors des de fa segles. Si ens hem de remuntar a les caracterís-
tiques territorials inicials que poden afectar l’actual sistema d’R+D+I de la província 
de Tarragona, n’hauríem de destacar diverses. En primer lloc, la seva llarga tradició 
empresarial formada per nissagues familiars empresarials. En segon lloc, l’aparició en 
el passat d’una especialització basada en l’existència de recursos productius econòmics, 
així com d’una burgesia amb capital preparat per ser invertit. Aquests fets van donar 
lloc al desenvolupament dels sectors relacionats amb l’agricultura, la pell, la fabricació 
de materials electrònics i mecànics i el turisme (aquest darrer des de la 2a meitat del s. 

xx). En tercer lloc, la tradició exportadora s’arrela durant el s. xviii amb l’exportació 
de licors per via marítima.

Aquesta activitat inicial es pot dir que era majoritàriament feta de manera au-
tòctona per les empreses existents al nostre territori i amb escassa presència de multi-
nacionals ni intervenció pública. Però a partir de la dècada del 1970 el govern espanyol 
aposta per la indústria química a Tarragona. Aquest fet atrau un conjunt d’importants 
empreses relacionades amb la química via inversió directa estrangera (Basf, Bayer…). 
Altres grans multinacionals han aterrat a la província. Un exemple és l’actual Lear, 
que va absorbir l’antiga MAI, creada per emprenedors del territori però actualment de 
titularitat estrangera.

Un altre element a tenir en compte ha estat la ubicació d’una universitat pública 
al territori: la Universitat Rovira i Virgili. Si bé la recerca es desenvolupa als laborato-
ris de les anteriors grans multinacionals, també és cert que la universitat coopera amb 
aquestes empreses a través de l’R+D. 

Sectors com la química, l’agroalimentari, l’enologia, el turisme i el medi ambient, 
es veuen beneficiats per les interaccions entre el món públic i el privat. De fet, són en 
aquestes interaccions on es veu l’elevada interdependència entre l’activitat innovadora 
que es realitza en un territori i les seves condicions. Així, per una banda, l’estructura 
productiva (característiques sectorials, dimensió de l’empresa…) afecten la predispo-
sició i capacitat per generar innovacions i, per altra banda, les estratègies d’inversió i 
orientació per part d’alguns agents públics poden afectar la situació de les empreses.

L’actual crisi, tot i que té un punt d’origen en el sistema financer, ha provocat 
l’aflorament de les debilitats del sistema productiu i de consum de la nostra economia. 
En aquest marc, el Sistema d’Innovació és un element important per crear empreses, 
territoris i persones competitius en el marc internacional actual. És a dir, la innovació 
és important des d’un punt de vista empresarial i territorial i, per tant, és necessari 
canalitzar els esforços cap al desenvolupament de les capacitats tecnològiques, insti-
tucionals i socials. En definitiva, el territori i el Sistema d’Innovació s’interrelacionen i 
afecten mútuament.

Per tant, existeixen elements incipients que fan pensar en l’existència d’un Sis-
tema d’Innovació en fase embrionària al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre. Tot 
i que la materialització de les interrelacions entre els agents i la seva mesura és com-
plicada, l’objectiu de la segona part d’aquest llibre és mostrar l’evidència del Sistema 
Territorial d’Innovació de la província de Tarragona, així com les implicacions a nivell 
socioeconòmic.
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17 de juny de 2010

Innovació i 
Perspectives 
del Sector 
Agroalimentari

INNOVACIÓ I PERSPECTIVES  
DEL SECTOR AGROALIMENTARI

Dia
17 de juny de 2010

Horari
A les 18.30 h

Lloc
Sala de graus de la Facultat de Ciències  

Econòmiques i Empresarials.  
Avinguda de la Universitat, s/n, Reus

Informació 
informació a la pàgina web

 http://www.urv.es/catedres/innovacio_empresarial/

Inscripcions
Per telèfon o correu electrònic a la Càtedra  

Universitat-Empresa per al Foment de la Innovació 
Empresarial 

Telèfon: 977 758905 
Correu electrònic: innovacio.empresa@urv.cat 

Inscripció gratuïta. Places limitades. 
Es confirma l’admissió per correu electrònic.

Organitza:



InnovacIó I PersPectIves  
del sector agroalImentarI
El dijous 17 de juny a les 19 hores, en el marc de la 
Càtedra Universitat-Empresa per al Foment de la 
Innovació Empresarial, us proposem debatre la situació 
actual de la innovació i les perspectives de futur del 
sector agroalimentari català.

L’actual crisi econòmica i financera ens obliga a 
conèixer millor quins seran els pilars sobre els quals 
s’ha de construir el futur de Catalunya. La indústria 
agroalimentària és, sens dubte, un sector que cal tenir 
molt en compte a l’hora de dissenyar quin serà el 
model econòmic del país. Ara bé, en els darrers anys les 
activitats agroalimentàries han registrat un gran esforç 
en R+D que ha comportat un augment del seu potencial 
innovador.

Ara les empreses agroalimentàries no només 
competeixen en preus sinó que també ho fan en la 
millora del producte, en la gestió dels processos i 
en les relacions amb els mercats. Per això des de la 
Càtedra Universitat-Empresa per al Foment de la 
Innovació Empresarial us convidem a debatre entre 
els responsables de la política tecnològica del sector a 
l’Estat les perspectives de futur i, alhora, assistir a la 
presentació d’un document de treball sobre la innovació 
en la indústria agroalimentària a Catalunya.

18.30 - 18.45 h 

Presentació de la Jornada

agustí segarra, director de la Càtedra sobre el Foment de la 
Innovació Empresarial

18.45 a 19.30 h 

“la imPortància d’innovar.  
  innovar en què i Per què?”

nabil Khayyat Khury, cap de la Divisió de Ciències de la Vida 
i dels Materials del CDTI

19.30 a 20.15 h 

Presentació del document  
“innovació en el sector agroalimentari  
  a catalunya: estratègia i resultats”

mònica martín,  àurea rodríguez i  m. victòria soldevila

20.15 a 20.30 h 

cloenda i recull de ProPostes

nota: durant l’acte es distribuirà el document titulat 
“INNOVACIÓ EN EL SECTOR AGROALIMENTARI A 
CATALUNYA: ESTRATÈGIA I RESULTATS”, que ha estat 
elaborat per mònica martín,  àurea rodríguez i  m. 
victòria soldevila

Programa
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22 de juny de 2010

Innovació i 
Perspectives del 

Turisme a la Costa 
Daurada

INNOVACIÓ I PERSPECTIVES DEL  
TURISME A LA COSTA DAURADA

Dia
22 de juny de 2010

Horari
A les 18.30 h

Lloc
Aula Magna de l’Escola Universitària de Turisme i Oci. 

C/ Joanot Martorell,15, Vila-seca

Informació 
informació a la pàgina web

 http://www.urv.es/catedres/innovacio_empresarial/

Inscripcions
Per telèfon o correu electrònic a la Càtedra  

Universitat-Empresa per al Foment de la Innovació 
Empresarial 

Telèfon: 977 758905 
Correu electrònic: innovacio.empresa@urv.cat 

Inscripció gratuïta. Places limitades. 
Es confirma l’admissió per correu electrònic.

Organitza:



El dimarts 22 de juny a les 18.30 h, en el marc de 
la Càtedra Universitat-Empresa per al Foment de la 
Innovació Empresarial, us proposem debatre la situació 
actual de la innovació i les perspectives de futur del sector 
turístic a casa nostra.

En la monografia elaborada per Salvador Anton i 
Juan Antonio Duro que porta per títol “Innovació, 
competitivitat i sistemes d’innovació en el turisme”, els 
autors passen revista a les experiències sobre sistemes 
innovadors dutes a terme a Catalunya, a l’Estat i a 
altres països, tracten les tendències de les plataformes 
innovadores del turisme i també avaluen les polítiques 
turístiques i els resultats.

La capacitat competitiva de les empreses que formen 
part de tota la cadena de valor turística depèn de les 
estratègies internes però també del potencial competitiu 
del sistema territorial del qual forma part; per tant, és del 
tot important tractar els reptes empresarials des d’una 
perspectiva de sistema. Per presentar aquesta monografia 
i debatre-la amb les empreses i els professionals 
implicats, hem convidat Carlos Romero, un dels experts 
més significatius del sector. Per això us proposem 
debatre entre les empreses, els tècnics i els experts les 
perspectives de futur i, alhora, assistir a la presentació 
d’un document de treball sobre la innovació en el sector 
turístic a Catalunya.

18.30 - 18.45 h 

Presentació de la Jornada

Misericòrdia carles, vicerectora de Transferència i Innovació de la URV

agustí segarra, director de la Càtedra sobre el Foment de la Innovació 
Empresarial

18.45 a 19.30 h 

“l’adMinistració turística davant del rePte  
  de la innovació”

carlos romero, Director de Investigación, Desarrollo e Innovación 
Turística de Segittur 

19.30 a 20.15 h 

Presentació del docuMent  
“innovació, coMPetitivitat i sisteMes 
  d’innovació en el turisMe”

salvador anton, catedràtic de Geografia, URV  
Juan antonio duro, professor d’Economia Aplicada, URV

20.15 a 20.30 h 

cloenda i recull de ProPostes

nota: durant l’acte es distribuirà el document titulat 
“INNOVACIÓ, COMPETITIVITAT I SISTEMES D’INNOVACIÓ EN 
EL TURISME”, que ha estat elaborat per salvador anton i Juan 
antonio duro.

Programa
 InnovaCIó I  
PersPeCTIves Del TurIsme a 
la CosTa DauraDa



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#

�.���

�

�"��"��"��"�9�?��
����;��
�
��+��

������������������'������5����/�����������9�?��
����;��
�
��+��

������������������'������5����/�����������9�?��
����;��
�
��+��

������������������'������5����/�����������9�?��
����;��
�
��+��

������������������'������5����/�����������
�
�������
���
�
����=�
�������
���
�
����=�
�������
���
�
����=�
�������
���
�
����=""""����

���������������������������������-���� �+��
�����������+������-��������1����� ���
������������
�&���������������
���'�.�����������"��
��$���� �����
<+� ���
�
�������
� &�
�
����� �� �,������ �'�
������ ��� ��-���� G&������ E��G9� B�
� ���
(�!��� �
� ������ ����� �������
�"� #$����� ��
��������
� ��,��
� �
� ��(���
������� �
� �
� ���������� ��� � ���� ��� ����� ��� *����!�
�� �
+� �
� ��
����
� �
�
!���� ��� !��
� ����������
� �
�������� ��,� �
� ���.��� &������ ���� ������� ��
� ��(�
��������������"�e��
����������������������������������$�����
����������2�� ���� ��� ��
������ �� $��� ��B���+� ���� �������
�� �
�� !��
�
��������������������������������
���
����
��"�

#���,%+�������$��������������*����!�
���������*���������'�,���������������
����.���
�� ��!������ �
� ��� ������� ���� �
<� B�� ������� ��,� �����.� ���
��!������������
(�
��������0+����
��������.��������������'�
&��
������������
��� &��� �
�� ������ &����� ���� ��
��� ���� ������ ���������"� /��� ��.�+� ���� ���
���
������ ������ ���� ���������� %� &��������� �'�
���
� ����
�� ���� �� ��� ��������
�'������� �'���� ��
��
!��� ���
���!��� �+� ���� ������ ,�
��+� &��������� $��� ���
������� ������ �!��
� ������� �'�

����� �
� ��� ��������+� ��� �������
���������������!���������������"�

/�����.���
��$�����(��
����������������,����������
������'�����
���������
��� �������� �'������+� ��� �������� �,��� ��� ����
�� ��� ��� �

�������
����������� �� ��� ��������� ��� ��-
���� ���
���$��� �� ����������� ��� ���
	� ���
����
������������������,������,�������������������
������&�
�
�����
�
���������������
������(����������
��������
����&���
������
��,����� ���
$����������������������

�������"��

#�$���������!��.V�
#$����� (��
���� �� ����!��.� ��� ��������� ��� ��� 
����� �����$��+� ���
�����
����+������
�����
������������,������
���!���+����!��������-�
���
�+��
�!�
����+������B�� �$������!����
��������
����&�
�
1���
������'����������
����������"�
�
�
)���5���(����6��������,��+�������O"���B)���5���(����6��������,��+�������O"���B)���5���(����6��������,��+�������O"���B)���5���(����6��������,��+�������O"���B����
����5� �������!
����� ������������ �����-
�������
���$��� ������������"�����5� �������!
����� ������������ �����-
�������
���$��� ������������"�����5� �������!
����� ������������ �����-
�������
���$��� ������������"�����5� �������!
����� ������������ �����-
�������
���$��� ������������"�
#��
!����	
���������T
����#��
!����	
���������T
����#��
!����	
���������T
����#��
!����	
���������T
��������
/��!����/��!����/��!����/��!��������
�O"���O"���O"���O"�������O"6��B�/���
������������?��
�O"6��B�/���
������������?��
�O"6��B�/���
������������?��
�O"6��B�/���
������������?��
����������������

>�"����0��"�/���2+�#���������������

M������@��,���+�)�!�
�������������

�����������������+����������������*��
&��-
�������

�������������	� �



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#

�.���

�

�
�O"6��O"6��O"6��O"6������7"�H� � B������
&��-
���5� ��������� ��� �'��G� �
� ��� &�
�
1���
�� �����7"�H� � B������
&��-
���5� ��������� ��� �'��G� �
� ��� &�
�
1���
�� �����7"�H� � B������
&��-
���5� ��������� ��� �'��G� �
� ��� &�
�
1���
�� �����7"�H� � B������
&��-
���5� ��������� ��� �'��G� �
� ��� &�
�
1���
�� ����

���(���������������=���(���������������=���(���������������=���(���������������=����

>�"�?�%����0��#<���� ��!�+�������
��������
������������%�����G&������

/���
�����5�>�"�#!��0�>�!����+�)�����������������������������&���
��������

�

�������
�
�7"�H�7"�H�7"�H�7"�H�����7"8H�B������&&���@���F�7"8H�B������&&���@���F�7"8H�B������&&���@���F�7"8H�B������&&���@���F����

����

�7"8H�7"8H�7"8H�7"8H������"�H� *����� ����
�5� ��
�
��+� �������� �'������� �� &���
�� ��� �����"�H� *����� ����
�5� ��
�
��+� �������� �'������� �� &���
�� ��� �����"�H� *����� ����
�5� ��
�
��+� �������� �'������� �� &���
�� ��� �����"�H� *����� ����
�5� ��
�
��+� �������� �'������� �� &���
�� ��� ���

�

���

���

���

����������������������

>�"�U
!�����
������+�������
������!����@�!�)��� �>"�"���������������������

J�!����

>�"� ?���� /�������+� )�������� ��� �'U���� ��� @�
��� /<��� ��� ��� ���.��

�'���������/�
��
����@������
�"�

>�"�?��
��X�)��+� ����
�,��� ���� ������'������� ��� �'#(�
����
��������

 �
�����"�

>��"������M��!���+��
!�
<���
!�/��(��������M�������������

���������5� >�"� /���� >�!����+� ��������� ��� ��� �������� ���� ��� ����
�� ���

�'�����
�������

�
�
�



23 de setem
bre de 2010

Finances, Innovació  
i Creació d’Em

preses:  
el Paper de les 
Institucions Financeres

FIN
A

N
C

ES, IN
N

O
VA

C
IÓ

 I C
REA

C
IÓ

 
D

’EM
PRESES: EL PA

PER D
E LES 

IN
STITU

C
IO

N
S FIN

A
N

C
ERES

D
ia

23 de setem
bre de 2010

H
orari

A les 18.00 h

Lloc
Aula M

agna de la Facultat de Ciències Econòm
iques i Em

presarials 
Avinguda de la U

niversitat, s/n, Reus

Inform
ació 

Inform
ació a les pàgines w

eb
http://w

w
w

.urv.es/catedres/innovacio_em
presarial/ 

http://w
w

w
.urv.cat/catedres/catedra_em

prenedoria/index.htm
l

Inscripcions
Per telèfon o correu electrònic a la  

Càtedra URV-Em
presa sobre em

prenedoria i creació d’em
preses 

Telèfon: 977 759 826 o Correu electrònic: em
prenedoria@

urv.cat 
Per telèfon o correu electrònic a la Càtedra Universitat-Em

presa  
per al Fom

ent de la Innovació Em
presarial  

Telèfon: 977 758 905 o Correu electrònic: innovacio.em
presa@

urv.cat

Inscripció gratuïta. Places lim
itades.

Es confirm
a l’adm

issió per correu electrònic.

O
rganitza:

Facultat de Ciències Econòm
iques i Em

presarials

Càtedra sobre el Fom
ent de l’Em

prenedoria i la Creació d’Em
preses

Càtedra per al Fom
ent de la Innovació Em

presarial

FA
CU

LTAT  
D

E CIÈN
CIES 

ECO
N

Ò
M

IQ
U

ES  
I EM

PRESA
RIA

LS

U
niversitat Rovira i Virgili



L
a recuperació del circuit del crèdit i, en particular,  

el crèdit adreçat a les em
preses serà un factor clau durant 

l’exercici 2010. E
n aquest terreny, les institucions financeres 

i sobretot l’Institut de C
rèdit O

ficial (IC
O

) han de jugar un 
paper m

olt im
portant. A

questes consideracions cobren un 
m

ajor relleu en un territori com
 ara el C

am
p de Tarragona, 

on conviuen un grup de grans corporacions industrials am
b 

un teixit form
at per petites i m

itjanes em
preses locals. É

s un 
sistem

a productiu de caràcter dual que es caracteritza pel seu 
dinam

ism
e i que alhora, està dem

ostrant una gran capacitat 
per sortir de la crisi internacional.

A
ra bé, tot i que al C

am
p de Tarragona i a les Terres de 

l’E
bre el ritm

e de creixem
ent registrat en els darrers deu 

anys ha superat am
b escreix el registrat pel conjunt del país, 

el nostre teixit em
presarial s’enfronta al repte de fer una 

aposta ferm
a pel canvi del m

odel productiu. P
er això, ara el 

principal repte del territori és facilitar l’entorn adient per a la 
creació d’em

preses d’alt contingut tecnològic i, per altra banda, 
facilitar que les em

preses locals siguin capaces d’innovar en els 
productes, els processos productius i la gestió dels recursos.

P
er això en aquesta jornada la C

àtedra sobre el Fom
ent de 

l’E
m

prenedoria i la C
reació d’E

m
preses, la C

àtedra sobre 
el Fom

ent de la Innovació E
m

presarial i la Facultat de 
C

iències E
conòm

iques i E
m

presarials de la U
R

V
 us conviden 

a participar i debatre sobre el paper de les entitats financeres 
en la creació de nous projectes em

prenedors i en el fom
ent del 

nom
bre i la qualitat de les em

preses innovadores. 

FIn
a

n
CEs, In

n
o

va
CIó

  
I CrEa

CIó
 d

’Em
PrEsEs:  

El Pa
PEr d

E lEs 
In

stItu
CIo

n
s FIn

a
n

CErEs

18.00 - 18.30 h 

PRESEN
TA

CIó
 D

E LA
 JO

RN
A

D
A

Il·lm
. Josep Poblet, president de la D

iputació de Tarragona 
Sr. F. Xavier G

rau, rector m
agfc. de la U

RV
 

D
ra. G

lòria Barberà, degana de la FC
EE

18.30 a 19.15 h 

“CO
N

FERÈN
CIA

: EL PA
PER D

E L’ICO
 EN

 EL FIN
A

N
çA

M
EN

T D
ELS 

PRO
JECTES EM

PRESA
RIA

LS”

Sr. José M
aría Ayala Vargas, presidente del Instituto de C

rédito O
ficial 

PRESEN
TA

D
O

R: Sr. A
gustí Segarra, director de la C

àtedra per al fom
ent de la Innovació 

19.15 a 19.45 h  CO
FFEE BREA

K

19.45 a 21.15 h

TA
U

L
A

 R
O

D
O

N
A

  
“FIN

A
N

CES, CREA
CIó

 D
’EM

PRESES I FO
M

EN
T  

D
E LA

 IN
N

O
VA

CIó
”

Sr. À
ngel Cunillera,  president del grup Big D

rum
 S.L. i de Reus  

C
apital de N

egocis  
Sr. Josep Parareda

, director de l’À
rea de Banca Pym

es de la  
C

aixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona 
Sr. Joan M

ª D
iu

, responsable del V
iver d’Em

preses de l’A
juntam

ent de El Vendrell 
Sra. Em

m
a G

orgori,, enginyering Project del G
rupo C

astilla

M
O

D
ERA

D
O

R: Sr. Pere Segarra, director de la C
àtedra per al Fom

ent de l’Em
prenedoria

Pro
g

ra
m

a

A
 q

U
I es D

Ir
Ig

eIx
?

A
questa jornada es dirigeix als em

presaris de les nostres 
com

arques, als em
prenedors, a les noves iniciatives de base 

tecnològica, als gestors i tècnics i, en general, a tothom
 que 

estigui interessat en el finançam
ent de l’activitat em

presarial.
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Rafael Servent Reus

Un empresario va a una en-
tidad financiera a solicitar
un crédito ICO. Después de
pedirle toda clase de garan-
tías, en la entidad le dicen
que lo lamentan, que «el
ICO nos lo ha rechazado».
Ya, ya... (sonrisa) Bueno, eso
no es así, como usted sabe.
En algunas líneas ICO, noso-
tros le damos el dinero al
banco para el crédito. En
otras, además de darle el di-
nero para el crédito, avala-
mos la mitad de ese crédito.
Pero quien establece el crite-
rio para conceder o denegar
un crédito es la entidad fi-
nanciera, y nosotros nunca
intervenimos en su decisión.

¿Entonces mienten?
Denegar un crédito siempre
es una situación incómoda, y
habrá directores de sucursa-

les que, en mi opinión erró-
neamente, buscarán este ti-
po de excusas y le echarán la
culpa al ICO antes que de-
círselo sin rodeos al cliente.

¿Hay manera de acceder a
una línea ICO sin tener que
pasar por una entidad finan-
ciera?
Eso es hoy posible. En algu-
nos aspectos muy determi-
nados, en el ICO estamos ha-
ciendo hoy la labor de inte-
ractuar directamente con los
clientes, a través de ICOdi-
recto, en nuestra página
www.facilitadorfinanciero.es,
que pusimos en marcha el
pasado mes de junio, y en la
que ya hemos recibido
10.000 solicitudes, de las que
hay aprobadas 2.000.

¿Sus criterios para conceder
o denegar un crédito son
más flexibles aquí?

Yo espero que no, porque es-
tamos hablando de dar dine-
ro a cargo del sistema públi-
co, y debemos ser muy exi-
gentes con ello. Cuando no
te dan un crédito puede ser
por muchas razones. Lo que
nosotros estamos haciendo
aquí es intervenir con la ac-
titud de conseguir dar la
operación, pero no es nues-
tra idea sustituir al sector fi-
nanciero. El único mensaje
que lanzamos es: «Si voso-
tros no le dais el crédito, se
lo daré yo». Pero nosotros
pedimos lo que en cualquier
entidad: que tengas un plan
de negocio, un historial fi-
nanciero sin conflictos...

¿A quién van dirigidos estos
créditos de ICOdirecto?
De todos es conocido que
con esta crisis financiera que
empezó en 2007, y que nos
ha llevado a una nueva fase

de ciclo, los que peor lo han
pasado son las pymes y los
autónomos, que son quienes
más crédito perdieron con el
sistema. La primera caracte-
rística de la situación actual
es la inestabilidad. Lo que se
produce con ella es la aver-
sión al riesgo. Eso provoca
que las entidades financieras
hayan extremado los crite-
rios de concesión de opera-
ciones de crédito, y en las
pymes y los autónomos es
donde más se ha reflejado.
Todo esto es un cúmulo de
circunstancias que se suman.
¿Qué aporta el ICO? Pues
departamentos de análisis y
riesgo potentes, que aportan
una visión nueva a estas ope-
raciones.

¿Y por qué no prescinden de
las entidades financieras y
lo gestionan todo ustedes di-
rectamente?

‘Hemos vivido una época de
exuberancia antinatural’

ENTREVISTA JOSÉ MARÍA AYALA VARGAS Presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO)

Rafel Villa Tarragona

La financiación de las empre-
sas a través de la banca tradi-
cional, que era la fórmula ha-
bitual para la casi totalidad de
las pymes, ha pasado a mejor
vida en los dos últimos años,
cuando bancos y cajas han echa-
do el cerrozajo. Esto ha lleva-
do a las empresas a buscar so-
luciones en la financiación al-
ternativa, un concepto muy
amplio en el que se incluyen
las subvenciones a fondo per-
dido, los préstamos con tipo de
interés subvencionado por en-
tidades públicas como el ICO,
líneas de préstamo con interés
cero o herramientas más com-
plejas como el capital riesgo o
el mercado alternativo bursá-
til (MAB).

En la mayoría de los casos,
se trata de aportaciones reali-
zadas por la Generalitat, el Go-
bierno central o fondos europeos,
algunos de los cuales ya existían
en forma de subvención pero
se han transformado en líneas
de financiación para adaptar-
se a las necesidades de finan-

ciación de las empresas. Un
ejemplo es la línea de dinami-
zación que acaba de sacar al
mercado el Departamento de
Presidencia del Gobierno cen-
tral, un producto financiero
con tipo de interés cero, que se
amortiza en diez años y con pe-
riodo de carencia. Una bicoca
que no se habría conseguido
hace unos años a través de la
banca tradicional.

Una nueva cultura
«Las empresas que han busca-
do sistemas alternativos han
conseguido más de 400.000 e in-
cluso 700.000 euros este año a
interés cero», explica Fran de
la Torre, director del departa-
mento de Consultoría Estraté-
gica y Financiación Empresarial
de Pimec, la patronal que en-
globa a las pequeñas y media-
nas empresas de Catalunya.Se-
gún De la Torre, en los años que
las empresas se han visto obli-
gadas a buscar otras fuentes de
financiación han adquirido una
nueva cultura, «han ido apren-
diendo y han cambiado de es-
trategia. Ahora ya no tienen la

confianza que tenían antes en
la banca, que era como un miem-
bro más de la empresa. Ahora
ya saben que es únicamente un
proveedor más».

De la Torre justifica el esca-
so éxito de las líneas ICO por-
que han sido gestionadas por
la banca tradicional, que han
elevado mucho los niveles de exi-
gencia antes de concederlos
debido a su implicación eco-
nómica en ellos. Y cuando se
ha creado la línea ICOdirecto,

el límite de riesgo se ha dibu-
jado mucho más estricto que
cuando se recurría a la finan-
ciación privada, «porque no se
puede caer en la malversación
de capital público», afirma el
técnico de Pimec.

Otras fórmulas importadas,
como el capital riesgo o el MAB,
no han tenido tampoco el fun-
cionamiento esperado. En el
primer caso, el empresario in-
terpreta que los socios finan-
cieros están demasiado enci-
ma de su negocio. Por lo que
respecta a la bolsa alternativa,
han sido pocas las empresas
inscritas y han captado escaso
capital. «Pero si ha funciona-
do en otros países, lo hará aquí»,
afirma De la Torre.

La financiación tradicional
no muestra signos de mejora, ni

tampoco de empeoramiento.
Sigue estancada sin señales de
una nueva orientación. La úl-
tima encuesta realizada por el
Consejo Superior de Cámaras
señalaba que el 76,5% de las
pymes españolas habían inten-
tado acceder a financiación ex-
terna en el segundo trimestre
de 2010, cinco puntos por de-
bajo de la misma cifra el año
pasado. De éstas, un 85,5% ha-
bían tenido problemas para ac-
ceder a la financiación y un
11,9% había fracasado en el in-
tento.

La misma encuesta muestra
cómo, en los casos que se ha
obtenido financiación banca-
ria, ésta ha aumentado el tipo
de interés y se han encarecido
los gastos y comisiones para
acceder al crédito.

La pyme catalana echa mano
de la financiación alternativa
frente al cerrojazo de los
bancos tradicionales

● Hasta 700.000 euros
Algunas empresas de Tarrago-
na han obtenido hasta 700.000
euros este año a través de la fi-
nanciación alternativa

En profundidad
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◗ José María Ayala, el pasado jueves en la Facultat de Ciències Econòmiques de la URV. FOTO: ALBA MARINÉ

Mire, en cualquier empresa,
renunciar a una red de distri-
bución de 40.000 puntos de
venta no es natural.

Pero esos puntos de venta
no venden, ¿no es cierto?
¡Sí que venden, sí que venden!
Los créditos ICO a través de
estas entidades financieras
aumentaron en 2009 un 57%,
y el reto para este año es au-
mentar entre un 40% y un
50% más. Es materialmente
imposible substituir esto.
Cualquier actuación nueva
que sume es buena, lo que no
quiere decir que hayas de re-
tirar los 15.000 millones de

euros invertidos en 2010 a
través del sector financiero.
Sólo hemos añadido otro ca-
nal donde damos un comple-
mento, que es sumatorio, pe-
ro nunca substitutorio.

¿Y cuánto dinero tienen pa-
ra este complemento?
No nos hemos planteado un
límite, pero calculamos que
podremos entrar hasta 2.000
millones de euros hasta fina-
les de 2011, que es cuando fi-
naliza la medida, porque ésta
es una medida puramente co-
yuntural. Son créditos de has-
ta 200.000 euros para pymes
y autónomos con una anti-
güedad mínima de un año,
destinados tanto a inversión
como a circulante.

¿Estamos pagando algún
error?
En España tenemos un sector
financiero muy potente que
nos ha ayudado a financiar
nuestro progreso. Hemos vi-
vido una época de exuberan-
cia antinatural del crédito, y
ahora cuesta acostumbrarse a
una situación de restricción
que, vista con perspectiva, es
mucho más normal de lo que
pueda parecer. Ahora empie-
za a dar la vuelta, y espero
que en los próximos meses
entremos en tasas positivas.

José María Ayala (Barcelo-
na, 1949) es licenciado en De-
recho y Diplomado por la es-
cuela de negocios Iese. Su ca-
rrera profesional siempre ha
estado vinculada al sector
bancario. Uno de sus prime-
ros trabajos fue el de director
de una sucursal del antiguo
Banco Vizcaya en El Vendrell.
Entre 1990 y 1994 fue direc-
tor general de Banca Catala-
na. En 2004 fue nombrado
consejero delegado del Insti-
tut Català de Finances. Presi-
de el ICO desde julio de 2009.

Muy personal
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11 de novembre  de 2010

Jornada  
sobre les TIC  
i la innovació 

 a les empreses

Jornada sobre les TIC i  
la innovació a les empreses

Dia
11 de novembre  de 2010

Horari
A les 19 h

Lloc
Sala de graus de la Facultat de Ciències Econòmiques i 

Empresarials. Avinguda de la  Universitat, s/n, Reus

Informació 
informació a la pàgina web 

http://www.urv.es/catedres/innovacio_empresarial/

Inscripcions
Per telèfon o correu electrònic a la Càtedra  

Universitat-Empresa per al Foment de la Innovació 
Empresarial 

Telèfon: 977 758905 
Correu electrònic: innovacio.empresa@urv.cat 

Inscripció gratuïta. Places limitades. 
Es confirma l’admissió per correu electrònic.

Suport :



El proper dijous 11 de novembre a les 19 hores, en el 
marc de la càtedra Universitat-empresa per al Foment de 
la Innovació Empresarial de la URV, us proposem debatre 
el paper que tenen les tecnologies de la informació i de la 
comunicació (TIC) en la millora de la gestió empresarial a 
diferents nivells. 

Sens dubte, les TIC han transformat la societat actual i la 
manera de gestionar qualsevol mena d’organització, bé una 
empresa o una administració pública. En pocs anys les TIC 
han donat una dimensió diferent a la gestió de recursos i 
processos de producció de les nostres empreses, i també han 
modificat les vies per les quals l’empresa contemporània 
es relaciona amb l’exterior —proveïdors, clients, etc. Així, 
doncs, un dels principals reptes que tenen actualment 
les empreses catalanes és disposar de la informació i 
el coneixement adequat per trobar noves oportunitats 
de negoci. Les tecnologies TIC constitueixen una via 
imprescindible per superar aquest repte. 

Per a l’empresa catalana, i en particular per a les petites i 
mitjanes, les TIC són un actiu estratègic, amb una dimensió 
transversal que afecta tots els elements i les divisions de 
l’empresa. En aquesta jornada comptem amb la participació 
de dues persones significatives en el repte de fomentar 
l’aplicació de les TIC com a instrument de canvi i millora 
empresarial: el senyor Antoni Massanell, president de 
Barcelona Digital Centre Tecnològic, i el senyor Carles 
Fradera, director general de BDCT.

JORNADA SOBRE LES TIC I LA 
INNOVACIÓ A LES EMPRESES PROgRAMA

19 - 19.15 h 

Presentació de la Jornada

sr. F. Xavier Grau, rector magfc. de la URV

19.15 a 20 h 

conFerència:  
les tic innovadores i les tic Per a la innovació

sr. antoni Massanell, director General Adjunt Executiu de La Caixa i 
president de Barcelona Digital Centre Tecnològic

Presentadora: dra. Misericòrdia carles, vicerectora de Transferència 
i Innovació de la URV

20 a 20.15 h  coFFee BreaK

20.15 a 21 h 

conFerència:  
el suPort dels centres tecnolòGics en el 
Procés d’innovació oBerta

sr. carles Fradera, director General de Barcelona Digital Centre 
Tecnològic

Presentador: dr. agustí segarra, director de la Càtedra sobre el 
Foment de la Innovació Empresarial

21 a 21.15 h 

cloenda i recull de ProPostes
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http://unescoprivadesa.urv.cat
Pressupost 2010

A. Dades institucionals

1. Nom: Càtedra UNESCO de privadesa 
2. Data d'inici: 6 de març 2007 (signatura conveni UNESCO-URV). El conveni amb el Dept. 

d'Innovació i Universitats fou signat el 9 de maig de 2007.
3. Durada: Fins al 22 de març de 2011 (adjuntem la carta de la UNESCO datada a 25 de 

novembre de 2008 on la càtedra és renovada fins al 22 de març del 2011).
4. Disciplines  tractades: Communicació  i  informació,  Processament  de  la  informació, 

Seguretat i privadesa de dades 
5. Nom de la institució amfitriona: Universitat Rovira i Virgili (URV), Tarragona 
6. Facultats i departaments implicats: 

• Escola  Tècnica  Superior  d'Enginyeria,  Departament  d'Enginyeria  Informàtica  i 
Matemàtiques

7. Titular de la càtedra. 
Prof. Dr. Josep Domingo Ferrer
Catedràtic d'Universitat, Investigador guardonat ICREA-Acadèmia
Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques. 
Universitat Rovira i Virgili
Av. Països Catalans 26 
43007 Tarragona
Telèfon: +34 977 558270
Fax: +34 977 559710
Correu electrònic: josep.domingo@urv.cat

B. PRESSUPOST CÀTEDRA PER AL 2010

Per a la confecció del pressupost, s'han tingut en compte els criteris següents:

• El finançament màxim que la Generalitat atorga el 2010 a les càtedres UNESCO és de 
36000€ anuals.

• El pressupost quantifica les partides que s'imputaran a l'aportació de la Generalitat. La 
URV aportarà els locals, els ordinadors, les comunicacions i l'equipament per tal que la 
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Càtedra pugui treballar en condicions. Les aportacions en espècie d'altres entitats es 
fan constar en l'apartat corresponent.

Salaris:

Pròrroga  del  contracte  d'una  tècnica-administrativa  amb  domini  d'anglès  i  de  web
14.000€

TOTAL SALARIS IMPUTATS A L'APORTACIÓ GENERALITAT (2010): 14000€ 

Descripció de tasques. Aportacions d'altres entitats:

1. La URV aportarà el  complement per al  Director de la Càtedra (Prof.  Josep Domingo 
Ferrer) que s'esmenta a l'acord signat amb la UNESCO.

2. El Director proposa de reforçar el suport tècnico-administratiu i, en canvi, per a l'any 
2010 renuncia a la contractació d'un professor associat que l'assisteixi en la impartició 
d'assignatures de privadesa.

3. Les feines de la persona contractada consistiran en: gestió pressupostària, compres, 
relació amb els esdeveniments organitzats i/o patrocinats, gestió de la difusió de la 
càtedra, actualització del lloc web de la càtedra.

4. El grup CRISES/URV ha aportat i aportarà temps de treball del seu tècnic de suport a la 
recerca per a fer el manteniment informàtic del web de la Càtedra.

5. CRISES/URV  i  IIIA/CSIC  oferiran  amb  recursos  propis  o  d'altres  projectes  beques 
predoctorals i postdoctorals adreçades a estudiants de països en transició que vulguin 
formar-se en tecnologies de privadesa. Concretament, una de les fonts de finançament 
d'aquestes beques serà el projecte CONSOLIDER “ARES” (2007-2012) que coordina el 
Director de la Càtedra.

Publicació de la nova revista ISI JCR de privadesa de dades:

Durant el 2009, i amb el patrocini de la Càtedra, s'ha consolidat la revista Transactions on Data 
Privacy (http://www.tdp.cat), de la qual han aparegut els tres números del segon volum, tant en 
línia com impresos en paper. A la versió en línia i a la versió en paper figuren el logotip de la 
Generalitat i el de la Càtedra. Els editors en cap de la revista són Dr. Vicenç Torra (IIIA-CSIC, 
institució participant a la Càtedra) i el Prof. Josep Domingo Ferrer (URV, Director de la Càtedra). 
Durant  l'any  2010  i  els  següents,  la  revista  traurà  tres  números  anuals  amb  l'objectiu 
d'aconseguir  la  seva  entrada  a  l'índex  a  finals  de  2010.  Per  al  2010,  la  Càtedra  preveu 
subvencionar aquesta revista amb 4500€ (1500€ per cadascun dels tres números a treure).

TOTAL DESPESES NOVA REVISTA IMPUTADES A L'APORTACIÓ GENERALITAT (2010): 4500€

Publicació en català de llibres de divulgació sobre matemàtica i privadesa:

La  càtedra  té  un  acord  amb l'Editorial  Obrador  Edendum (Santa  Coloma de  Queralt)  per 
publicar en català actes de jornades sobre matemàtica i privadesa realitzades a Catalunya i 
també per publicar traduccions al català d'obres rellevants en aquest àmbit. A l'espera de la 
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planificació  editorial  concreta,  es  preveuen  1500€  per  contribuir  a  les  despeses  d'edició 
(correcció, traducció) i de difusió (rodes de premsa).

TOTAL DESPESES EDICIÓ MATERIALS EN CATALÀ SOBRE MATEMÀTICA I PRIVADESA IMPUTADES 
A L'APORTACIÓ DE LA GENERALITAT (2010): 1500€

Organització i patrocini de congressos i de cursos de formació:

L'organització i el patrocini de congressos són activitats que contribueixen de manera palpable 
a la cooperació internacional (objecte de les càtedres UNESCO) i al mateix temps donen molta 
visibilitat a la Càtedra i a la Generalitat en tant que principal finançadora de la Càtedra. Les 
activitats previstes en aquest apartat són:

Organització de la XI Reunión Española de Criptología y Seguridad de la Información (RECSI)  
(Tarragona, 8-10 de setembre de 2010). La Càtedra organitzarà aquest congrés a Tarragona 
i subvencionarà amb un total de fins a 1500€ l'assistència (inscripció i/o estada) d'autors o 
d'estudiants  provinents  de  països  en transició.  La  resta  de  despeses d'organització  del 
congrés  es  cofinançaran  amb  d'altres  fonts.  Web  del  congrés:  http://crises-
deim.urv.cat/recsi2010/

Organització del congrés Privacy in Statistical Databases PSD 2010 (Corfú, Grècia, 22-24 de 
setembre de 2010). La Càtedra organitzarà aquest congrés a Corfú i subvencionarà amb un 
total de fins a 1500€ l'assistència (inscripció i/o estada) d'autors o d'estudiants provinents 
de països en transició. La resta de despeses d'organització del congrés es cofinançaran amb 
d'altres fonts. Web del congrés: http://unescoprivacychair.urv.cat/psd2010/

Organització de les II Jornades de Seguretat i Estratègia (Ciberàgora 2010). En cooperació amb 
l'Ajuntament de Tarragona, la Universitat d'Estiu de la URV i amb diverses empreses, la 
Càtedra preveu organitzar  la segona edició de les Jornades de Seguretat i  Estratègia a 
Tarragona. Aquestes jornades van adreçades a estudiants i a professionals de la seguretat. 
La càtedra s'ocupa de la divulgació d'aspectes científics, tècnics i legals de la seguretat i de 
la privadesa de dades. Les empreses co-organitzadores presenten solucions comercials en 
aquest àmbit. La Càtedra destinarà 1000€ a pagar el viatge i l'estada a Tarragona d'un 
ponent internacional de renom.

Co-organització del  congrés MDAI 2010 (Perpinyà, 27-29 d’octubre del  2010).   La Càtedra 
subvencionarà amb un total de fins a €1500 l'assistència (inscripció i/o estada) d'autors o 
d'estudiants provinents de països en transició. El congrés és organitzat pel Dr. Vicenç Torra, 
de  l'IIIA-CSIC,  una  de  les  institucions  participants  a  la  Càtedra.  Web  del  congrés: 
http://www.mdai.info/mdai2010

Patrocini del congrés ETHICOMP 2010 -  The "backwards, forwards and sideways" changes of 
ICT (Tarragona, 14-16 d’abril de 2010).  La Càtedra subvencionarà amb un total de fins a 
€1500 l'assistència (inscripció i/o estada) d'autors o d'estudiants provinents de països en 
transició.  Web  del  congrés: 
http://www.ccsr.cse.dmu.ac.uk/conferences/ethicomp/ethicomp2010/

Patrocini  del  congrés  EDTB 2010  -  13th  International  Conference  on  Extending  Database 
Technology (Lausanne, Suïssa, 22-26 de març de 2010). La Càtedra subvencionarà amb un 
total de fins a €1500 l'assistència (inscripció i/o estada) d'autors o d'estudiants provinents 
de països en transició. Web del congrés: http://lbd.epfl.ch/EDBTICDT/

Patrocini del congrés PSAI 2010 - 3rd Workshop on Privacy and Security by means of Artificial  
Intelligence (Cracòvia, Polònia, 15-18 de febrer de 2010). La Càtedra subvencionarà amb un 
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total de fins a €1500 l'assistència (inscripció i/o estada) d'autors o d'estudiants provinents 
de països en transició. Web del congrés: http://crises-deim.urv.cat/psai2010/

Patrocini  del  congrés DPM 2010 (Atenes, Grècia,  20-22 de setembre de 2010). La Càtedra 
subvencionarà amb un total de fins a €1500 l'assistència (inscripció i/o estada) d'autors o 
d'estudiants provinents de països en transició.

Patrocini del congrés ECML-PKDD 2010 (Barcelona, 20-24 de setembre del 2010). La Càtedra 
subvencionarà amb un total de fins a €1500 l'assistència (inscripció i/o estada) d'autors o 
d'estudiants  provinents  de  països  en  transició.  Web  del  congrés 
http://www.ecmlpkdd2010.org

Beques  per  assistència  al  curs  de  privadesa  organitzat  pel  projecte  ESSNET.  El  projecte 
europeu  ESSNET,  on  participa  la  Càtedra,  té  prevista  l'organització  d'un  curs  sobre 
privadesa  en  bases  de  dades  estadístiques  a  Hongria  a  finals  de  2010.  La  Càtedra 
subvencionarà amb un total de fins a 2500€ l'assistència (inscripció i/o estada) d'assistents 
provinents de països en transició (fins a 5 assistents a un màxim de 500€ per assistent).

TOTAL  DESPESES  ORGANITZACIÓ  CONGRESSOS  I  CURSOS  IMPUTADES  A  L'APORTACIÓ 
GENERALITAT (2010): 15500€

Aportacions d'altres entitats. Els  projectes de recerca dirigits  per la Càtedra (CONSOLIDER 
“ARES” CSD2007-0004, “E-AEGIS” TSI  2007-65406-C03),  el  projecte europeu ESSNET SDC i 
fonts  externes  (Ajuntament  de  Tarragona,  Universitat  d'Estiu  de  la  URV)  cofinançaran 
l'organització  dels  esdeveniments  relacionats  més  amunt  en  tots  aquells  conceptes  no 
explicitats en aquest pressupost.

Publicitat i disseminació:

La publicitat i la disseminació durant el 2010 inclouran l'elaboració de pancartes i cartells a ser 
exhibits  en  les  diverses  activitats  organitzades  i  patrocinades  per  la  Càtedra.  També  cal 
comptar material imprès (targetes, etc.). Ocasionalment, s'inseriran anuncis de les activitats en 
els mitjans de comunicació. En tot aquest material es farà constar el logotip de la Generalitat.

TOTAL DE COSTOS DE PUBLICITAT I DISSEMINACIÓ IMPUTATS A L'APORTACIÓ GENERALITAT:

 500€

Aportacions d'altres entitats. La disseminació via web no es comptabilitza aquí. La creació del 
web de la càtedra ha anat a càrrec del grup de recerca CRISES/URV amb fons propis. D'altra 
banda, el manteniment de la informació del web va a càrrec de l'administratiu contractat amb 
els fons de la Càtedra. La inserció d'anuncis en mitjans de comunicació serà cofinançada amb 
d'altres projectes de recerca dirigits per la Càtedra o d'altres institucions amb les quals es 
oopera (Ajuntament de Tarragona, Universitat d'Estiu de la URV, etc.).
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http://www.ecmlpkdd2010.org/
http://crises-deim.urv.cat/psai2010/


RESUM PRESSUPOST IMPUTAT A L'APORTACIÓ GENERALITAT

SALARIS: 14000€

PUBLICACIÓ REVISTA ISI JCR SOBRE PRIVADESA: 4500€

EDICIÓ MATERIALS PRIVADESA EN CATALÀ 1500€

ORGANITZACIÓ I PATROCINI CONGRESSOS/CURSOS: 15500€

PUBLICITAT I DIFUSIÓ: 500€

TOTAL IMPUTAT GENERALITAT (GENER-DESEMBRE 2010): 36000€
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MEMORIA RESUM D’ACTIVITATS 2010 DE LA 

CÀTEDRA URV/CAIXA TARRAGONA DE CIENCIA I HUMANISME 
 
 

L’activitat de la Càtedra durant l’any 2010, ha estat centrada en començar a assentar les bases 

dels projectes que es van avançar en la memòria anterior. S’han realitzat un seguit d’activitats al 

voltant dels mateixos així com gestions per assentar el futur desenvolupament de la Càtedra. 

 

 ACTIVITATS REALITZADES 

 

• Construcció d’un rellotge de sol interactiu en el Campus Sescelades: s’ha completat 

el Projecte i s’ha entregat a la Universitat per al seu eventual desenvolupament (Annex 

1) 

• Ciència per a Polítics: s’han realitzat les primeres gestions amb polítics de diferents 

àmbits . Concretament amb el diputat Jordi Jané (Congreso de los Diputados), Carles 

Sala (Parlament de Catalunya) i Josep Poblet (Diputació de Tarragona), per explorar les 

possibilitats en els àmbits Central, Autonòmic i Local. En el curs d’aquestes gestions 

hem conegut d’un projecte similar per part de la COSCE (COnfederación de Sociedades 

Científicas de España), amb el President de la qual, el Dr. Joan Guinovart hem establert 

la voluntat de col·laboració per desenvolupar el projecte en l’àmbit estatal, aprofitant 

aquesta empenta per portar-ho també a l´àmbit local. Quant al Parlament de Catalunya, 

la seva dissolució ha suposat que el projecte s’ajorni en espera del desplegament de la 

nova legislatura 

• Ciència per a Empresaris: s’ha arribat a un acord amb mpBTC (Mass Passamaner 

Business & Talk Club: http://www.mpbtc.com/) per desenvolupar el projecte. mpBTC 

és una associació d’emprenedors de les comarques de Tarragona en la qual hi participen 

les Cambres de Comerç del territori així com la Fundació Gresol. Amb la col·laboració 

de mpBTC i la seva capacitat de difusió esperem obrir un cicle de trobades entre 

científics i empresaris que apropi aquests entorns no sempre propers. 

• La Ciència a la Plaça: hem col·laborat amb l’EMAS (Centre de Recerca en Enginyeria 

de Materials i micro/nanoSistemes) en un seguit d’activitats per apropar la Ciència a la 

població. En concret s’han realitzat presentacions als carrers de Valls, El Vendrell, 

Tortosa, Tarragona i Reus durant el mes de Maig i Juny (s’adjunta cartell: Annex 2) 

• Col·lecció Digital de Cromos: aquest és el Projecte en el qual s’han desenvolupat més 

esforços i que es desplegarà plenament durant el 2011. Del projecte inicial d’una 

col·lecció de cromos d’història de la Ciència s’ha passat a construir una Plataforma que 

permetrà la realització de col·leccions de cromos digitals, la qual cosa li dona una 



extraordinària projecció a la idea inicial. En col·laboració amb les empreses Ilustrum i 

Simpple, quan escrivim aquesta Memòria (Gener 2011) es disposa ja de la Plataforma 

en probes i es farà el llançament públic de la mateixa durant el primer semestre de 2011. 

S’ha arribat a un acord amb la empresa Ilustrum que ha fet les inversions necessàries 

per construir la Plataforma que està desenvolupant la empresa Simpple. Adjuntem 

(veure Annex 3) la proposta d’aquesta empresa que conté l’anàlisi funcional 

desenvolupat juntament amb la Càtedra. 

 

DESPLEGAMENT FUTUR DE LA CÀTEDRA 

 

 Per indicació del Rector, i en funció dels possibles canvis que es puguin produir amb el 

patrocinador de la Càtedra (Caixa Tarragona, avui ja desapareguda i integrada a CatalunyaCaixa 

que a la vegada està en procés de profunds canvis) s’han realitzat unes modificacions en els 

objectius i en la visió de la Càtedra que han de permetre assentar-la com una eina de la URV per 

assolir la missió de la Càtedra que es va establir en el seu document fundacional. 

 

 En aquest sentit s’han fet les següents propostes que estan pendents de ratificació pels 

òrgans de Govern de la Universitat: 

 

• DOCUMENT DE CREACIÓ DE LA CÀTEDRA DE CIÈNCIA HUMANISME 

 

o S'afegeix un objectiu: “Donar suport, col·laborar i coordinar les accions que en 

l'àmbit dels objectius anteriors es duguin a terme per part dels diferents 

organismes de la URV”.  

o S'afegeixen 2 paràgrafs, després del paràgraf de "línies de treball" al final que diuen 

el següent:  

 “Dintre del marc de la col·laboració amb altres organismes de la URV que 

duen a terme línies de treball com les esmentades, la direcció de la 

"Càtedra URV en Ciències i Humanitats" assumirà la direcció del Projecte 

APQUA en els termes que estableixi l'ADDENDA a l'Acord entre la URV, 

el DEQ i APQUA”.  

 “Igualment, i en el mateix marc de col·laboració, la "Càtedra URV en 

Ciències i Humanitats" establirà un Acord de col·laboració amb el Centre 

de Recerca en Enginyeria de Materials i micro/nanoSistemes de la URV 

(EMAS) per a la realització d'activitats conjuntes”. 

 

 



 

• DOCUMENT D'ACORD ENTRE LA URV, EL DEQ I EL PROJECTE APQUA 

o S'afegeix una ADDENDA a l'Acord amb el redactat següent: “A partir de la 

signatura d'aquesta addenda la Direcció d'APQUA serà assumida pel Director de 

la Càtedra de Ciència i Humanisme de la URV”.  

 

Amb aquestes modificacions la Càtedra passarà a ser el nucli coordinador de una part 

fonamental de les activitats de divulgació de la Ciència que es desenvolupen a la URV. Donat 

que l’Acord amb l’EMAS ja existia, en la pràctica la nova configuració implica que la Càtedra 

assumirà també la direcció del projecte APQUA. Aquest és un dels projectes més veterans (des 

de 1989) i consolidats de divulgació de la Ciència (Química fonamentalment) centrat en el món 

educatiu i ciutadà. Sens dubte la sinergia amb APQUA obre immillorables perspectives per la 

Càtedra que fins el moment havia tingut una infraestructura mínima.  
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MEMÒRIA 
 
1. ANTECEDENTS 
Amb motiu de l’ANY INTERNACIONAL DE L’ASTRONOMIA (2009) la 
Universitat de Tarragona Rovira i Virgili ha volgut sumar-se a la 
commemoració proposant, a través del Sr. Urbano Lorenzo i de la Càtedra 
de Ciència i Humanisme, la construcció d’un RELLOTGE SOLAR 
ANALEMÀTIC a situar a una de les terrasses del pati central de la URV al 
Campus Sescelades (Avda. Països Catalans), de Tarragona. 
 
Aquests tipus de rellotge solar es basa en que el gnomon (en grec: guia o 
mestra) és el propi observador que es desplaça sobre la traça definida per 
l’analema, situant-se sobre el dia en que es produeix l’observació. L’ombra 
produïda per l’observador es projecta sobre una base el·líptica que conté les 
graduacions de les hores solars corresponents a aquell punt geogràfic 
exacte. Dita projecció de la pròpia ombra marca l’hora solar del moment en 
que es fa l’observació. 
 
La traça de l’el·lipse parteix de la situació exacta del seu eix menor en el 
sentit nord - sud. Les proporcions de l’el·lipse i el marcatge de les hores (i els 
dos quarts) responen a coordenades calculades en funció de la latitud i 
longitud del lloc on es pretén situar el rellotge. Així mateix la traça de 
l’analema, que té forma de 8 allargat, respon també a coordenades precises 
obtingudes a partir de les coordenades geogràfiques del lloc. 
 
 
2. PROPOSTA DE DISSENY 
A partir de les converses mantingudes amb els responsables del projecte i 
del lloc on es volia situar, es va plantejar el rellotge solar des de tres punts de 
vista: escultòric, simbòlic i didàctic.  
 
ESCULTÒRIC: La plataforma el·líptica s’ha dissenyat més gran de lo habitual 
per a conformar un espai en sí mateix. El banc el·líptic corregut defineix els 
límits d’aquest nou espai dins el gran pati central i li dona la categoria d’aula 
a l’aire lliure, reforçada per la situació elevada de l’analema que por ser 
utilitzada com a palestra pel professor. El caràcter de lloc, més enllà de la 
funció didàctica, ve reforçat pel disseny dels tòtems que indiquen els punts 
cardinals, el calendari solar i les piràmides que marquen les hores.   
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SIMBÒLIC: El propi lema: NEVER TOO LATE TO LEARN, s’ha escrit 
voluntàriament en anglès com a llengua vehicular del coneixement actual 
posant com a contrapunt la seva concreció en tipografia clàssica, accentuada 
per la marcació de les hores en xifres romanes. La referència a la relació de 
les piràmides amb l’astronomia és directa. La pròpia i volguda imperfecció del 
gnomon (que som nosaltres mateixos) dona com a resultat una hora exacta 
però de difícil precisió pel culpa del propi observador.  
 
DIDÀCTIC: Aquesta aparent contradicció servirà al docent per introduir els 
elements històrics del seu discurs. La mesura del temps no deixa de ser una 
banalitat ja que un cop comprovada l’hora present, instantàniament ja és una 
hora passada.   
       
El rellotge solar analemàtic es complementa amb un calendari de sol 
conformat per un element vertical que deix passar un raig de sol que, al 
migdia solar, marca la data del dia de l’observació sobre el paviment. També 
s’incorpora al disseny del conjunt l’anagrama o logo de la Universitat de 
Tarragona Rovira i Virgili encastada al paviment i que pretén ser visible amb 
la propera actualització del Google Earth.  
 
La tria del lloc respon al criteri essencial de cercar un àrea ben assolellada al 
pati central del Campus Sescelades. Això corresponia a una de les terrasses 
superiors. 
  
 
3. PROPOSTA CONSTRUCTIVA 
A partir del disseny formal, quines formes el·líptiques venen donades per 
l’astronomia i la matemàtica, es defineix una plataforma de formigó armat de 
forma el·líptica i un gruix de 25cm que es disposarà semiencastada al 
paviment de sauló existent. Se li donarà una petita inclinació del 1% en sentit 
nord – sud per evacuar l’aigua de pluja. Alliberant el quadrant sud, la 
plataforma s’amplia per a servir de base a un banc corregut de les mateixes 
dimensions i característiques (formigó vist) que els existents al Campus. 
 
Les faixes exteriors de l’el·lipsi, on figuren marcades les hores són, de fora a 
dins, de Vermell Alacant (15cm ample), de Verd Guatemala (25cm ample) i 
un altre cop Vermell Alacant (25 cm ample). Dins la faixa de Verd Guatemala 
es disposaran les piràmides de 25,00x25,00x16,67cm de travertí romà a tall 
de serra, (aquestes piràmides tenen la mateixa proporció que la piràmide de 
Jafra – Kefren). Entre elles, marcant els dos quarts, es disposarà una faixa 
de 3x25cm de marbre negre. La resta serà de travertí romà a tall de serra. 
 



E  S  T  U  D  I     D ´ A  R  Q  U  I  T  E  C  T  U  R  A      X  A  V  I  E  R      C  L  I  M  E  N  T  

 
c/ August nº 5, 4art 5ª / 43003 TARRAGONA / tel. i fax 977 242837 

 

RELSOLARURV.MEM - 4/4 

L’anagrama o logo de la URV estarà format per peces de Silestone Vermell 
Eros i Negre Tebas de 1,2cm de gruix, incloent els encaixos al paviment. 
 
El paviment sempre serà de 3 cm de gruix i els revestiments de 2cm. 
 
La palestra estarà feta amb material ceràmic i recoberta per peces de travertí 
romà a tall de serra col·locat a inglet. 
 
El gravat de l’analema i del calendari solar ja vindrà fet i s’executarà segons 
les coordenades que seran facilitades. Les lletres corresponents als números 
romans i al lema es gravaran segons la tipografia clàssica en secció en V. 
 
Els remats de la llosa seran de xapa d’acer corten de 5mm de gruix. Els 
tòtems que marquen els punts cardinals i el que conté el calendari solar 
seran també d’acer corten de 5mm i portaran gravat N, E i O. 
 
 
4. PRESSUPOST 
El pressupost d’execució material (PEM) previst per a la globalitat de les 
obres descrites és de 59.966,15 € segon pressupost orientatiu que s’adjunta. 
A aquest pressupost cal afegir el 6% de Benefici Industrial i el 13% de 
Despeses Generals, i posteriorment l’IVA legal aplicable. Amb lo que 
resultaria un total de 69.560,73 €. 
 
A aquest import cal afegir els permisos legals, les taxes i els honoraris 
(estimats en el 10% del PEM, es a dir 5.996,62 € més IVA) 
 
 
 
 
 
ESTUDI D’ARQUITECTURA XAVIER CLIMENT 
Xavier Climent / Arquitecte 
Novembre del 2009 
 















 
 

ANNEX 2 
 

Cartell 
La Ciència  
a la Plaça 



 



 
 

ANNEX 3 
 

Plataforma 
Cromos 
Digitals 



Desenvolupament d'una 
aplicació web de gestió 
virtual de cromos
CÀTEDRA DE CIÈNCIA I HUMANISME DE LA 
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

OFERTA TÈCNICA I ECONÒMICA

Preparat per: Xavier Guardiola, Director de Projectes

18 de maig de 2010

Referència: S2010373

SIMPPLE S.L. B43770924             A  Av. Paisos Catalans 15C, Tarragona 43007, Tarragona (Spain)    T 977110520    F 977110529    W www.simpple.com 



S2010374 Desenvolupament de l'aplicació web col·lecció virtual de cromos

Control de versions

Versió Data Descripció

1 18/05/10 Versió inicial.

Copyright

Copyright © 2010 SIMPPLE S.L.

This publication may not, in whole or in part, be copied, photocopied, translated, or reduced to any electronic medium or 

machine-readable form for commercial use without prior consent, in writing, from SIMPPLE S.L.

Contacte

Xavier Guardiola

xavier.guardiola@simpple.com

Tel: +34 977 11 05 24

SIMPPLE Tarragona

Av. Països Catalans, 15C, 1r, 2a

43007 Tarragona, Tarragona

Spain

2 de 14

SIMPPLE S.L. B43770924             A  Av. Paisos Catalans 15C, Tarragona 43007, Tarragona (Spain)    T 977110520    F 977110529    W www.simpple.com 

mailto:xavier.guardiola@simpple.com


S2010374 Desenvolupament de l'aplicació web col·lecció virtual de cromos

Índex de continguts

1. Antecedents i plantejament general del projecte.........................................................4

2. Solució  proposada..........................................................................................................5

2.1. Plantejament general..................................................................................................5
2.2. Els eCromos............................................................................................................... 5
2.3. Els eCol·leccionistes...................................................................................................6
2.4. Els administradors de l'eCol·lecció.............................................................................8
2.5. Scoreboard................................................................................................................. 9
2.6. Integració en les xarxes socials..................................................................................9
2.7. Tecnologia...................................................................................................................9
2.8. Abast........................................................................................................................... 9
2.9. Propietat intelectual.................................................................................................... 9

3. Metodologia i gestió del projecte.................................................................................10

3.1. Metodologia.............................................................................................................. 10
3.2. Model de relació........................................................................................................11
3.3. Gestió i seguiment.................................................................................................... 11
3.4. Control de la qualitat.................................................................................................12

4. Proposta econòmica......................................................................................................13

4.1. Detall del pressupost................................................................................................ 13
4.2. Pla de facturació....................................................................................................... 13

 Gestió de l'acceptació de l'oferta.................................................................................... 14

3 de 14

SIMPPLE S.L. B43770924             A  Av. Paisos Catalans 15C, Tarragona 43007, Tarragona (Spain)    T 977110520    F 977110529    W www.simpple.com 



S2010374 Desenvolupament de l'aplicació web col·lecció virtual de cromos

1. Antecedents i plantejament general del projecte

La càtedra de Ciència i Humanisme de la URV està interessada en crear un nova col·lecció de 

cromos  sobre  la  historia  de  la  ciència.  Aquest  col·lecció  presenta  la  novetat  que  enlloc  de 

distribuir-se com una col·lecció impresa sobre paper, ho farà de forma virtual. Aquesta novetat 

implicarà que s’hagi de dissenyar i desenvolupar un nou sistema de gestió web de col·leccions de 

cromos. Aquesta aplicació web tindrà dues grans funcions: en primer lloc oferir al col·leccionista 

un lloc on gestionar i visualitzar la seva col·lecció, i en segon, oferir als administradors o creadors 

de la col·lecció un eina que els permeti gestionar i controlar tot el sistema. 

Per la seva part, SIMPPLE disposa de coneixement i l’experiència en l’àmbit del desenvolupament 

d’aplicacions web i sistemes de gestió de avançada d’informació.
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2. Solució  proposada

2.1. Plantejament general
El projecte té com a objectiu principal implantar un sistema de gestió de col·leccions virtuals de 

cromos. La idea general és substituir els cromos de paper per cromos virtuals que es guardaran 

dins d’un àlbum web virtual.  Tanmateix,  amb l’objectiu de facilitar  la distribució  i  intercanvi  de 

cromos virtuals, aquests tindran un equivalent físic sobre paper: els eCromos. Els eCromos seran 

paperets (molt més senzills i barats d’imprimir que un cromo tradicional) que contindran un codi 

que dins l’àlbum virtual es transforma en cromo. 

La idea és mantenir els hàbits i mecanismes típics del col·leccionisme tradicional però en un àmbit 

virtual. Evidentment, una col·lecció virtual present un seguit de barreres d’entrada, sobretot de 

tecnologia, que pot fer que arribar a certs sectors de la població (sobretot gent gran) sigui un 

repte. D’altra banda però, les noves tecnologies també posen al nostre abast noves possibilitats 

que poden enriquir  l’experiència i  facilitar-ne també la  difusió,  per exemple mitjançant  l’ús  de 

xarxes socials  (facebook,  twittter).  De fet,  aquest  projecte és una experiència pionera a nivell 

mundial a nivell de ‘col·leccionisme digital’. 

La natura del projecte també fa que sigui molt important tractar amb cura tots els aspectes de 

disseny i usabilitat. La interacció amb el sistema ha de ser molt senzilla i intuïtiva, minimitzant la 

quantitat d’informació que s’aporta a l’usuari.

2.2. Els eCromos
Els  eCromos  són  la  versió  sobre  paper  del  cromo  virtual.  Bàsicament  es  tracta  d’un  codi 

alfanumèric. Aquest codi es pot imprimir en ‘paperets’ per facilitar-ne la seva distribució als punts 

de venda o establiments col·laboradors. També es pot veure com a ‘claus’ ja que l’objectiu final de 

l’eCromo és ser introduït en una caixa d’entrada (input) a l’àlbum virtual web per a convertir-se de 

forma gràfica en un cromo virtual (amb el disseny el dibuix, etc.)

Cada eCromo conté un codi que només és pot utilitzar (o ‘consumir’) una vegada. Un cop introduït 

a l'àlbum virtual i convertit en cromo ja no es podrà tornar a utilitzar. Si el mateix eCol·leccionista o 

un altre prova d’introduir de nou un eCromo ja consumit, el sistema l’avisarà que no és possible. 

Ara bé, si a s'introdueix  un eCromo que ja és té al l’àlbum (per tant és un ‘repetit’) aleshores no es 

consumeix i  es pot  tornar a introduir  en un altre àlbum on sí  que falti.  D’aquesta manera es 

possibilitats l'intercanvi d’eCromos entre els participants.
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2.3. Els eCol·leccionistes
Els eCol·leccionistes són totes aquelles persones que col·leccionen i participen amb l’objectiu de 

completar la eCol·lecció. La idea general és que el seu patró de comportament i experiència de 

col·leccionista sigui el més semblant possible a seguir una clàssica col·lecció sobre paper.

Aquestes serien les etapes i/o possibilitats de l’eCol·leccionista que el durien a completar la seva 

eCol·lecció. 

1. Els  eCromos es  distribueixen  als  diferents  punts  de  venda que  vulguin  participar  en la 

iniciativa. Els eCromos es podrien repartir entre els compradors de forma gratuïta o després 

d’haver realitzat alguna compra. Els eCromos es podrien distribuir de forma completament 

aleatòria (no sempre cada punt de venda repartiria el mateix eCromo.) D’aquesta manera 

l’eCol·leccionista  podria  arribar  a  completar  la  seva  eCol·lecció  visitant  només  els  seus 

establiments habituals. Si pel contrari es busca que els eCol·leccionistes segueixin una ruta i 

visitin  un  màxim d’establiments  diferents,  aleshores  es  podria  aplicar  una  estratègia  de 

repartiment d’eCromos on cada eCromo es podria vincular únicament a un establiment. 

2. Els punts de venda o establiments (o qualsevol altre organisme que es consideri interessant 

que participi  en  la  iniciativa) reparteixen els  eCromos als  seus clients/visitants.  A banda 

d’aquest repartiment físic ( o de mà a mà) també fora possible repartir eCromos de forma 

virtual (correu electrònic, missatge al Facebook, etc) ja que finalment es tracta únicament 

d’un codi alfanumèric. Aquests ‘repartiments virtuals’ es podrien fer sobretot en les primeres 

fases de la iniciativa com un mecanisme per atraure un interès inicial i fer la màxima difusió 

de la iniciativa (seria un equivalent a anar a repartir paquets de cromos gratis a les sortides 

de les escoles.) 

3. Un cop l’eCol·leccionista té un o més eCromos nous,  pot  procedir  a actualitzar la  seva 

eCol·lecció. Per fer-ho, s’autentifica1 al lloc web (portal de l’eCol·leccionista). Un cop dins, la 

plataforma oferirà de forma prominent una caixa o introduir el codi de l’eCromo. 

4. Un cop introduït, l’eCromo es trasnformarà en un dels cromos de l’eCol·lecció i de forma 

visual actualitzarà l’àlbum de cromos. Sempre i quan es tracti d’un cromo nou i que no el 

tingui  a  l’àlbum.  Si  pel  contrari  es  tracta  d’un  cromo repetit,  el  sistema no  ‘consumirà’ 

l’eCromo per  tal  que el  seu posseïdor  tingui  la  oportunitat  d’intercanviar-lo  amb d’altres 

eCol·leccionistes. 

5. Un dels objectius més importants del sistema és facilitar i promoure l’intercanvi d’eCromos 

entre els eCol·leccionistes. Aquest és sens dubte un dels ingredients màgics que fan que el 

col·leccionisme tingui l’atractiu que té i per tant s’ha de conservar en aquest nova forma de 

col·leccionisme  virtual.  L’intercanvi  d’eCromos  es  pot  realitzar  de  forma  manual 
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(intercanviant els paperets físics) o virtual (enviant-se el codi per e-mail, facebook, etc.). En 

qualsevol cas, en el moment en que s’ha lliurat un eCromo a una segon persona i aquest 

l’introdueix al seu àlbum, el codi que consumit. En altres paraules, no és possible introduir 

un mateix  eCromo dos cops (fent  trampa),  ja  que es tracta d’un codi  d’un sol  ús.  Fora 

interessant que aquest procés de gestió dels cromos repetits es pogués facilitar des del 

mateix portal. Potser duent a terme un recompte dels cromos repetits i facilitant mitjançant 

un senzill botó ‘enviar un repetit’ a una adreça d’e-mail a amic del facebook o seguidor del 

twitter.  En aquest  sentit,  aprofitar-se de la  infraestructura que ofereixen aquestes xarxes 

socials  pot  ser  un  element  diferenciador  i  clau  per  aconseguir  un  ràpida  difusió  de  la 

iniciativa (i perquè no, un impacte en els mitjans de comunicació més important) 

6. Una altre vessant de les xarxes socials que s’implementarà és la possibilitat de vincular la 

nostra col·lecció al nostre perfil twitter/facebook de manera que cada cop que introduïm un 

nou  cromo  es  pugui  actualitzar  el  nostre  estat  per  així  reflectir-ho.  D’aquest  manera 

aconseguirem també promocionar més la iniciativa (els amics de l’eCol·leccionista ho veuran 
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i possiblement faran clic l’enllaç per indagar de què es tracta.) 

7. La possibilitat  de finalment convertir  l’àlbum de l’eCol·lecció en una àlbum imprès sobre 

paper també s’ha de contemplar. Ara bé, s’ha d’anar amb compte amb l’estratègia que es 

seguim ja  que imprimir  en paper  té  un  cost  elevat  i  la  infraestructura  de  gestió  de  les 

possibles comandes també. Una possibilitat fora no acceptar demandes d'impressió per part 

dels eCol·leccionistes sinó realitzar al principi de projecte una comanda de, per exemple, 

500  exemplars,  i  regalar-ne  una  quantitat  (250  per  exemple)  als  250  primers 

eCol·leccionistes que acabin l’eCol·lecció. D’aquesta manera actuaria com a incentiu.  La 

resta  es  podrien  anar  regalant  de  forma  periòdica  entres  aquells  que  vagin  acabant 

l’eCol·lecció (escollint-los a l’atzar entre tots els que la tenen acabada.) D’altra banda, també 

es poden cercar d’altres incentius que puguin aportar terceres parts (sense cost associat pel 

projecte) i que potencialment estiguin relacionades amb el projecte (Entrades gratuïtes al 

Cosmocaixa, etc.) 

2.4. Els administradors de l'eCol·lecció
Els administradors de l’eCol·lecció són aquells usuaris encarregats de la creació i gestió de la 

col·lecció i el sistema web que hi ha al darrera. La interacció d’aquests usuaris es dura a terme 

mitjançant el portal d’administració o backoffice de l'aplicació. 

Concretament els administradors tindran les següents atribucions i responsabilitats: 

1. Creació i introducció dels cromos de la eCol·lecció. El backoffice disposarà d’una secció 

on l’usuari podrà introduir la informació necessària per generar els cromos (imatge, títol, text, 

etc.) 

2. Creació dels eCromos. A l’inici del projecte l’administrador de crearà automàticament un 

nombre motl elevat d’eCromos (codis). També es disposarà d’un mecanisme per facilitar la 

impressió  d’aquests  eCromos  (per  exemple  posant-ne  12  per  A4).  Evidentment,  si 

s’acabessin es podrien anar generant més eCromos. Durant aquest període de generació 

dels eCromos el sistema també permetrà ajustar les freqüències de generació per cada un 

dels cromos. D’aquesta manera es podran implementar estratègies en les que hi ha alguns 

dels cromos que apareixen menys que d’altres i fan més difícil acabar la col·lecció. 

3. Seguiment dels eCromos consumits.  L’administrador podrà en tot moment veure quins 

eCromos s’han consumit i quin eCol·leccionista ho ha fet.

4. Seguiments dels eCol·leccionistes. L’administrador podrà veure en tot moment l’estat dels 

àlbums de tots els eCol·leccionistes i podrà comunicar-s’hi via correu electrònics en cas que 

fos necessari enviar alguna notificació (per exemple que ha guanyat algun dels premis). 
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2.5. Scoreboard
Amb l’objectiu de fomentar la competició i la difusió de la iniciativa, el portal web públic també 

disposarà d’un scoreboard o llistat de puntuacions on es veurà la posició dins classificació de tots 

els eCol·leccionistes per grau de compleció de la seva eCol·lecció.

2.6. Integració en les xarxes socials
Un altre element important, tal i com ja s’ha indicat anteriorment, és potenciar al màxim l’ús de les 

xarxes socials, sobretot facebook i en menor mesura twitter. Concretament es permetrà:

1. Autenticar-se  (fer  login)  directament  des  d’un  compte  facebook/twitter/google.  D’aquesta 

manera el registre no serà un barrera d’entrada i el sistema tindrà accés no només a les 

dades dels usuaris sinó també dels seus amics. 

2. Actualitzar l’estat facebook/twitter. Per exemple quan comença l’eCol·lecció, quan adquireix 

un nou cromo a l’àlbum, etc. 

3. Compartir  un  eCromo  amb  un  amic.  Enlloc  d’enviar-lo  per  e-mail  es  podria  fer  que 

selecciones un dels seus amics del facebook per enviar-li directament.

2.7. Tecnologia
La tecnologia que s’empraria per aquest projecte es fonamentaria en el llenguatge i framework 

web Ruby on Rails. La base de dades seria un MySQL. A nivell d’interfície s’utilitzarà tecnologia 

AJAX per augmentar-ne al màxim la usabilitat i immediatesa.

2.8. Abast
L’abast del projecte inclou el disseny, desenvolupament i desplegament de l’aplicació. Ni inclou el 

disseny gràfic dels cromos ni la impressió tant dels eCromos com del àlbums de l’eCol·lecció.

2.9. Propietat intelectual
SIMPPLE es compromet a facilitar a la Universitat Rovira i Virgili el model de dades i processos 

d’aquesta  aplicació,  així  com el  codi  font  dels  programes  actualitzats  a  la  darrera  versió  en 

explotació. La Universitat tindrà la propietat intel·lectual, i es reserva el dret de distribuir-ne el codi 

sota llicència de programari lliure. 
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3. Metodologia i gestió del projecte

3.1. Metodologia
La metodologia de treball de SIMPPLE per a dur a terme el projecte amb garanties d'èxit i segons 

els nivells de qualitat establerts es fonamenta en el model basat en la gestió per processos EFQM 

(European  Foundation  for  Quality  Managment).  Per  altra  banda,  i  al  tractar-se  d'un  projecte 

d'enginyeria  de  programari,  aquesta  metodologia  s'ha  definit  en  base  a  un conjunt  de  bones 

pràctiques demostrades en la gestió d'aquest tipus de projectes tecnològics. 

Esquema del cicle de vida del projecte i els seus productes

Un cop s'ha acceptat i  validat la oferta tècnica i econòmica amb el client, el  cicle de vida del  

projecte es divideix en 6 fases clarament diferenciades: 

Anàlisi funcional. En aquesta primera etapa es duu a terme l'anàlisi detallat de les funcionalitats i 

prestacions de la solució que es desenvoluparan en aquest projecte. L'anàlisi es duu a terme 

mitjançant una o dos reunions entre els analistes de SIMPPLE i representats de totes les àrees 

involucrades en el projecte per part del client. 

Disseny tècnic.  En aquesta  segona etapa es realitza  el  disseny a nivell  tècnic  de la  solució 

proposada. Aquest disseny inclou els casos d'ús, l'arquitectura de dades i l'organització en classes 

i objectes del codi així com els diagrames corresponents. 

Implementació. En la fase d'implementació es duu a terme el desenvolupament i codificació de la 
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solució dissenyada. 

Execució pla de proves. Un cop implementada la solució, aquesta es verifica mitjançant un pla 

de proves (alfa i beta) amb l'objectiu de validar i d'acceptar el projecte. 

Instal·lació i  posada en marxa.  Amb la  solució ja  validada en un entorn d'integració  o pre-

producció es procedeix a la instal·lació a l'entorn de producció que s'hagi definit pel projecte y a la 

seva posterior posada en marxa. 

Suport correctiu. En aquesta etapa final del projecte s'ofereix un suport correctiu per qualsevol 

incidència o defecte detectat en la solució desenvolupada imputable a la mateixa. 

3.2. Model de relació
Un dels elements fonamentals sobre els que s'articula un bona gestió del risc del projecte és 

l'equip de treball. Aquest ha de complir amb els següents requisits: 

I. Equip  mixt.  L'equip  de  treball  ha  de  ser  un  equip  mixt  amb personal  del  client  i  de 

SIMPPLE.

II. Comunicació entre el client i SIMPPLE. Es considera essencial que la informació flueixi 

entre  les  dos  parts  durant  l'execució  del  projecte  amb  l'objectiu  d'evitar  contratemps, 

detectar a temps problemes en l'execució i facilitar la presa de decisions en els diferents 

nivells involucrats i en les diferents fases del projecte. 

III. Organització  i  coordinació.  El  calendari  d'execució  del  projecte  requereix  d'una 

organització eficient de l'equip de treball que permeti prendre decisions 'just in time' abans 

de passar d'un fase a la següent. 

IV. Responsabilitats  definides.  Les  responsabilitats  han  d'estar  clarament  definides  i 

comunicades. D'aquesta manera, tots els membres de l'equip coneixen la seva contribució 

i la de la resta a l'èxit del projecte. 

3.3. Gestió i seguiment
Per dur a terme un control de l'execució del projecte es crearan dos comitès o grups de treball 

amb  la  participació  de  personal  de  SIMPPLE  i  del  client:  el  comitè  de  direcció  i  el  comitè 

d'execució.  

El  comitè de direcció  es reunirà un cop al  mes per un espai de temps aproximat d'una hora 

(excepte en el  cas que el projecte requereixi  més reunions o una reunió de més duració).  El 

comitè de direcció tindrà capacitat per decidir sobre aquells temes que es plantegin des del comitè 

de  d'execució  amb  l'objectiu  de  garantir  el  compliment  dels  terminis  estipulats  pel 
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desenvolupament del projecte. Excepcionalment i  en cas que el projecte així ho requereixi, es 

podrà convocar al comitè de direcció amb caràcter d'urgència. 

El comitè d'execució es reunirà cada 15 dies per un espai de temps aproximat d'una o dues hores 

(excepte en el  cas que el projecte requereixi  més reunions o una reunió de més duració).  El 

comitè d'execució tindrà capacitat de decisió sobre aquells temes purament tecnològics i haurà 

d'informar al  comitè de direcció d'aquells problemes potencials que poden suposar un impacte 

sobre el desenvolupament del projecte. El comitè d'execució haurà de crear un informe executiu 

de seguiment  cada dues setmanes amb l'objectiu  d'informar  sobre  l'estat  del  projecte(situació 

respecte als terminis estipulats, problemes potencials i decisions a prendre) al comitè de direcció.

En les reunions de direcció es presentarà un informe executiu que inclourà: 

‣ Planificació i avanç del projecte.

‣ Anàlisis de les desviacions. 

‣ Gestió i control dels canvis.

‣ Control de riscos. Gestió d'incidències. 

‣ Actes de reunions. 

3.4. Control de la qualitat
Amb una metodologia de qualitat, SIMPPLE s'assegura el compliment dels requisits definits pel 

client i l'explotació eficaç de la solució desenvolupada en el projecte. 

La qualitat  dels productes i solucions de SIMPPLE tenen una importància estratègica per a la 

companyia.  El  control  de  la  qualitat  comença  amb  l'elaboració  d'aquesta  oferta  tècnica  i 

econòmica  i  acompanya  a  totes  les  etapes  del  projecte  fins  la  seva  posada  en  producció. 

D'aquesta  manera  s'han  establert  una  sèrie  de  procediments  obligatoris  en  tot  projecte  de 

SIMPPLE que garanteixen el seguiment i adherència als estàndard de qualitat. 

Processos implicats en l'execució del projecte: 

Gestió  dels  documents.  Gestió  de  la  documentació  generada  durant  l'execució  del  projecte 

(anàlisis de requeriments, disseny tècnic, agendes i actes de reunions amb el client, etc.) 

Gestió  de  la  informació.  Gestió  dels  repositoris  de  codi  de  programació,  gestió  de  les 

configuracions i còpies de seguretat. 

Gestió de la qualitat de producte. Gestió dels canvis, gestió dels riscos i plans de contingència. 

Plans de proves i d'acceptació. 
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4. Proposta econòmica

4.1. Detall del pressupost
El cost total del projecte és de  14.924,56 .- €  (IVA inclòs). A continuació mostre el detall  de la 

proposta econòmica amb els recursos implicats

Recurs Hores Preu hora Preu total

Cap de projecte 20 76,30 € 1.526,00 €

Programador 170 42,00 € 7.140,00 €

Dissenyador 100 42,00 € 4.200,00 €

SUBTOTAL 190 12.866,00 €

IVA 2.058,56 €

TOTAL 14.924,56 €

4.2. Pla de facturació
SIMPPLE proposa el següent pla de facturació: 

‣ 100% a l’inici del projecte. 

Les  factures  es  pagaran en  un  plaç  no  superior  als  30  dies  i  en  el  compte  de  la  Caixa  de 

Catalunya 2013-0291-93-0200987103. El límit de caducitat d'aquesta oferta es el 31/12/2010.
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Gestió de l'acceptació de l'oferta

En el cas d'acceptació de la present oferta, si us plau marqueu una de les següents opcions per 

tal de formalitzar l'acceptació: 

V. Redacció de contracte 

VI. Enviament Comanda 

VII.Enviament present oferta degudament signada i segellada. 

Data d’acceptació__________  

Nom, signatura i segell______________ 

En qualsevol cas, la comanda o present oferta signada s'ha d'enviar per fax o correu electrònic en 

PDF a l’atenció de:  

Eva Vilà - SIMPPLE SL  

eva.vila@simpple.com  

Tel.: 977 110520  

Fax: 977 110529 
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MEMÒRIA RESUM D'ACTIVITATS DE LA CÀTEDRA DOW/URV DE DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE. ANY 2010

per: Enric Aguilar, Director de la Càtedra DOW/URV de Desenvolupament Sostenible. 

1. Situació General 

La Càtedra DOW/URV de Desenvolupament Sostenible va ser creada l'any 2005 per acord entre 
DOW Chemical Ibérica i la Universitat Rovira i Virgili amb l'objectiu de generalitzar i socialitzar el 
coneixement  en l'àmbit  de la  sostenibilitat  .  Fins  l'agost  de 2009 va ser dirigida pel  Dr.  Josep 
Oliveras Samitier, el qual va ser rellevat durant el seu període sabàtic (curs 2009/2010) pel Dr. 
Enric Aguilar Anfrons. Aquest ha estat confirmat  com a director fins la finalització del conveni 
vigent.  
Des de la seva creació la càtedra ha estat activa en l'organització i patrocini d'activitats científiques i 
de divulgació. Des de 2005 s'han dut a terme més de 60 activitats, que van des de la publicació de  
llibres fins les exposicions i  concursos fotogràfics, passant pel suport  a jornades, programes de 
formació de secundària i cursos d'estiu. Així doncs, entenem que la Càtedra ha complert durant 
aquests anys amb els seus objectius. 
Tant baix la direcció del Dr. Oliveras com del Dr. Aguilar, s'ha intentat que aquesta estructura no fos 
una qüestió unipersonal, sinó que fomentés el treball en equip a partir de becaris i col·laboradors, 
així com mitjançant la cooperació amb altres grups de la URV. És sabut que, com es va posar de 
manifest en anteriors memòries anuals, altres càtedres de característiques similars, disposen d'un 
equip de treball que ronda la trentena de persones, la qual cosa permet desplegar un nombre major 
d'activitats. Durant el passat curs, al marge del Director, han col.laborat de forma regular amb la 
Càtedra  DOW/URV  els  professors  Josep  Oliveras  (antic  director,  coautor  del  llibre 
Desenvolupament Sostenible); Òscar Saladié (coutor del llibre Desenvolupament Sostenible); Joan 
Alberich (expert en Demografia); Oda Cadiach (encarregada de l'Enquesta de Sostenibilitat) i Iban-
García  Borés  Comas  (encarregat  de  cobrir  la  reducció  docent  del  director).  
Naturalment,  existeix  també  col·laboració  amb altres  grups  de  treball  dins  de  la  URV,  com el 
projecte  APQUA o la  Facultat  de  Químiques,  amb els  que es  treballa  en  projectes  conjunts  o 
s'organitzen  de  forma  regular  activitats  docents  i  divulgatives.  
Pel que fa referència a les tasques de gestió administrativa, aquestes recauen en part sobre l'auxiliar 
administrativa  de  les  Càtedres  Universitat-empresa,  Sra.  Cinta  Jordà,  i  en  bona  mesura  en  el 
personal  d'administració  i  serveis  del  Departament  de  Geografia,  així  com  en  la  becària  de 
col·laboració  de  al  Càtedra  i  en  el  propi  director.  
En quant als espais, la Càtedra no té en aquests moments una ubicació dedicada. Tal i com ha 
succeït des de la seva creació, utilitza com a espai de treball el despatx del director, i els propis dels 
col·laboradors. Els becaris i personal contractat han vingut utilitzant les instal·lacions comuns del 
Departament de Geografia i, en alguna ocasió, han contractat llocs de treball en altres espais de la  
URV.  Tot  i  entenent  les  dificultats  d'espai  inherents  a  la  nostra  casa,  aquesta  situació  –  en  un 
moment que es vol consolidar la visibilitat i la tasca d'equip, és una clara mancança.
Finalment, des de setembre de 2009, les Càtedres Universitat-empresa han estat responsabilitat de 



tres vicerectors diferents. El Dr. Josep Anton Ferré, responsable de les Càtedres en els darrers anys, 
va cessar en el seu càrrec en ser nomenat director d'AQU Catalunya, mentres que el seu successor – 
el Dr. Santiago Castellà –  va restar com a responable de les càtedres fins ser substituït per la Dra.. 
Misecòrdia Carles, després de la presa de possessió  del nou equip rectoral. Si bé les reunions amb 
tots els responsables han estat profitoses i han aportat idees positives per la càtedra, estem segurs 
que l'estabilització de la direcció en una persona afavorirà l'acompliment dels seus objectius dels 
propers anys si,  com esperem, es renova el conveni signat entre la URV i DOW. 

2. Resum  curs 2009/2010 (inclou previsions octubre-desembre 2010)

La darrera activitat duta a terme sota la direcció del Dr. Oliveras, coincidint amb l'inici del curs 
2009/2010,  fou  l'exposició  fotogràfica  “Famílies  del  Món”,  del  fotògraf  de  reconegut  prestigi 
internacional  Peter  Menzel.  Amb  el  relleu  en  la  direcció,  es  va  iniciar  una  important  tasca 
d'actualització  de  la  pàgina  web  de  la  càtedra
(http://www.urv.cat/catedres/catedra_dsostenible/en_index.html),  creant  versions  en  espanyol  i 
anglès que pràcticament repliquen els continguts de l'original en català. Aquest particular ens ha 
permès tenir un punt de referència extern i intern clar respecte a la tasca duta a terme. Dins dels 
constrenyiments que ens imposa el programa Houdini, escollit per la gestió web dins la URV, la 
pàgina s'actualitza freqüentment i ofereix continguts addicionals, com presentacions digitals, links 
externs  a  pàgines  que  tracten  temàtiques  relacionades  amb  el  Desenvolupament  Sostenible, 
fotografies  il·lustratives  dels  actes  en  els  que  la  Càtedra  ha  participat  i  informació  sobre  la 
repercussió  mediàtica  dels  mateixos.  
Durant  el  curs  2009/2010,  la  Càtedra  ha  realitzat  presentacions  en  diversos  actes,  com  a  les 
Jornades El medi ambient com a estratègia, orgranitzada a Tortosa pel Col·legi d'Economistes; les 
jornades Layers of Protection Analysis, dutes a terme a l'ETSEQ o les Jornades de Química Verda, 
de la Facultat de Químiques que – com ja ha vingut passant des d'edicions anteriors – han comptat 
amb el patrocini de la Càtedra DOW/URV. També, pel que fa referència a organització i patrocini  
d'activitats,  s'ha  realitzat,  dins  de  la  Universitat  d'Estiu  de  la  URV el   curs  Desenvolupament  
Sostenible en el marc demogràfic actual: Malthus tenia raó?, amb diverses ponències ofertes per 
col·laboradors de la càtedra i s'ha patrocinat el curs Iniciació a la diagnosi de la qualitat ambiental  
amb indicadors bilològics en rius.  També, s'ha continuat col·laborant amb el projecte APQUA. 
Després de l'exitosa cooperació en l'elaboració del mòdul  Equidad y Sostenibilidad, durant 2010 
s'ha  col·laborat  en  la  preparació  d'un  nou  recurs,  en  aquest  cas  titulat  Alimentación  y 
Sostenibilidad , que complirà amb idèntics objectius que l'anteriorment esmentat: acostar els temes 
relacionats  amb  el  Desenvolupament  Sostenible  a  la  societat,  en  aquest  cas  als  estudiants  de 
secundària. Unaltre activitat  de 2010 – aquesta encara en fase de preparació de resultats – ha 
estat l'Enquesta de Sostenibilitat, que es va passar durant el segon semestre de l'exercici 2009/2010 
a bona part  dels  primers cursos de la Universitat.  L'objectiu  de l'enquesta  era fer una diagnosi 
respecte  a  quines  pràctiques  sostenibles  formen  part  de  la  quotidianitat  dels  estudiants  recent 
ingressats  a  la  URV i  quines,  pel  contrari,  no estan integrades  dins les  seves costums.  També, 
incidint directament sobre els estudiants, es va convocar el I Concurs de Fotografia Sostenible, amb 
entorn una trentena d'obres presentades, algunes d'elles d'una gran qualitat, com és el cas de les que 
van merèixer els premis atorgats. Així, la fotografia guanyadora, Sota un pas alegre, d'Èlia Sumoy, 
representa una imatge força positiva per tal  de recolzar el  missatge de la sostenibilitat:  un peu 
humà, amb una moderna sabatilla de caràcter juvenil, trepitja amb un pas “alegre” la gespa. Però en 
alliberar la pressió de la petjada, aquesta no queda aixafada, sinó que s'aixeca vigorosa. El símil 
amb els  preceptes  bàsics  del  desenvolupament  sostenible  (per  exemple,  satisfer  les  necessitats 
presents  sense  comprometre  el  benestar  de  les  generacions  futures)  és  força  evident.  Altres 
fotografies premiades mostraven missatges que ens feien reflexionar sobre el consum, les solucions 
que pot aportar la química per tal d'aconseguir un món més sostenible, l'escassesa d'un recurs clau 
com és l'aigua, la reutilització de l'espai, la convivència d'usos del sol i les necessitats energètiques i 
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el  canvi  climàtic.  
També es va convocar el Premi de Recerca de la Càtedra DOW/URV, destinat a finançar els costos 
de matrícula d'alumnes que volguessin cursar en l'exercici 2010/2011 un postgrau oficial de caràcter 
ambiental dins de la URV. El premi va recaure en el treball La Custòdia Fluvial, de Jordi Recordà, 
estudiant  de  primer  curs  del  Màster  de  Dret  Ambiental,  que  accedirà  de  forma  gratuïta  a  la 
matrícula  del  segon  curs  mercès  al  reconeixement  obtingut.  El  treball,  que  es  presentarà 
públicament el dia 20 d'octubre, ens introdueix a les Xarxa de Custòdia del Territori , una tasca en 
la  que  la  iniciativa  pública  i  privada  treballen  juntes  per  tal  de  preservar  el  territori.  
La  Càtedra  també  ha  estat  present  en  diversos  foros  de  debat   temes  relacionats  amb  el 
desenvolupament sostenible. Així, s'ha assistit a Barcelona a la presentació de l'Estratègia Catalana 
de Sostenibilitat; a les Jornades d'Ecoeficiencia Energética, organitzades a Port Aventura pel Club 
de Excelencia en Sostenibilidad  o a a les jornades  La sostenibilitat en els graus universitaris, 
organitzades per la Xarxa de recerca en educació per a la sostenibilitat, de la que la Càtedra ha 
sol.licitat  formar  part  .  Durant  el   mes  de  novembre  s'assitirà  a  les  Jornades   de  la  Global  
Univeristy Network for Innovation, GUNI , xarxa a la que la URV  - pel moment – no participa i 
que  fora  interessant  que  s'hi  integrés,  potser  mitjançant  la  Càtedra  DOW/URV.   
Pel que fa referència a activitats pendents de realització durant el darrer trimestre de 2010, volem 
destacar  la  participació  de  la  Càtedra  a  la  Setmana  de  la  Ciència  2010,  en  la  que  serem co-
patrocinadors  de  la  Fira  de  Mostres  URV   .  En  el  marc  de  la  mateixa,  soferirà  també  una 
conferència divulgativa per part de la Càtedra. També, en el plànol de la divulgació, iniciarem el 
cicle de conferències a les Antenes del Coneixement de la URV. Els contactes realitzats fins el  
moment,  han  fructificat  en  la  programació  d'un  cicle  sobre  Desenvolupament  Sostenible  que 
arribarà a un mínim de cinc antenes confirmades (Cambrils, Salou, Torredembarra, Mora d'Ebre i 
La  Sènia).  Els  temes  ofertats  inicialment  seran  els  conceptes  bàsics  del  Desenvolupament 
Sostenible, així com la relació entre el mateix i els residus, l'aigua i el canvi climàtic.  Per últim, es 
programarà una conferència per presentar l'Estratègia Catalana de Sostenibilitat, que serà oferta per 
la Sra. Mireia Cañellas, responsable de projectes de la Direcció General de Polítiques Ambientals i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Mereix comentari apart, per la seva  importància, repercusió i projecció major, la publicació del 
llibre  Desenvolupament  Sostenible,  d'Òscar  Saladié  i  Josep  Oliveras,  patrocinat  per  la  Càtedra 
DOW/URV. El treball, que va ser presentat en públic el dia 07 de setembre  , és el fruit de la recerca 
duta a terme durant la primera etapa de la Càtedra i tracta en 10 capítols exhaustius començant per 
l'exposició  dels  conceptes  claus  del  Desenvolupament  Sostenible  i  continuant  amb  el 
desenvolupament humà i el canvi ambiental, la població mundial i els processos d'urbanització, els 
recursos naturals i les fonts d'energia, l'aigua com a recurs natural impresecindible, l'impacte de 
l'agricultura i la indústria, l'impacte dels serveis, el canvi climàtic com a motor del canvi global, els  
resiuds  i  les  desigualtats  econòmiques  i  socials.   Durant  els  darrers  mesos  ja  s'ha  treballat  en 
l'actualització i preparació d'un mòdul on-line, en anglès, castellà i català,  a partir dels continguts 
del capítol “Població mundial i els processos d'urbanització”, que ha corregut a càrrec del professor 
Joan Alberich, amb el suport de l'empresa Leogènia Art Visual. El mòdul estarà disponible en les 
properes setmanes. Com explicarem a continuació, la Càtedra seguir explotant en aquest i altres 
sentits l'actiu que suposa l'esmentat manual. 

3. Planificació 2011. 
Per  l'any  2011,  la  Càtedra  continuarà   realitzant  activitats  relacioandes  amb  la  transferència, 
divulagació, docència i recerca per tal de socialitzar el coneixement dels temes relacionats amb la 
sostenibilitat. 
1. Mòduls Universitaris de Desenvolupament Sostenible, MOUDS: l'activitat principal 
de 2011 serà el projecte MOUDS (veure document annex), o – en el cas que les consignacions 
pressupostàries no permetin dur-lo a terme de forma integral – la generació successiva de mòduls 
basats en els capítols del llibre Desenvolupament Sostenible. 
2. Col.laboració amb APQUA: des del projecte APQUA se'ns ha demanat el patrocini 



de la Càtedra en diverses activitats per 2011. Com és evident tenint en compte l'èxit assolit per les 
activitats realitzades fins el moment, la Càtedra vol continuar la col.laboració amb APQUA, tant de 
forma econòmica com en forma d'aportació d'experiència i hores de treball. En reunions prèvies es 
va discutir la següent col.loaboració (segons pressupost enviat a 15/09/2010)

Desenvolupament de la versió en llengua anglesa del web 
del mòdul ”Alimentació i Sostenibilitat” d’APQUA

Activitats a realitzar i costos:

Concepte Cost (Euros)
Traduccio de continguts a l’angles i correccio (realització per part de 
personal de la catedra)

--

Adaptacio de l’aplicatiu web del mòdul per a l’inclusio d’una nova llengua i 
introducció dels continguts traduits (realitzat per APQUA)

3.000,00

Adaptació de l’aplicatiu web del “Joc de la compra sostenible” (utilitzat en el 
modul) a llengua inglesa (realitzat per SIMPPLE, SL)(sense introducció dels 
continguts traduits)(2.200 Euros + IVA)

2.596,00

Introducció dels continguts traduits a l’aplicatiu web del “Joc de la compra 
sostenible” (realitzat per APQUA)

1.000,00

Direcció APQUA (9%) 593,55
  TOTAL 7.189,55

Actualització de les dades del mòdul ”Equitat i 
Sostenibilitat” d’APQUA

Activitats a realitzar i costos:

Concepte Cost (Euros)
Cerca de dades (Taula 3.2. Indicadors econòmics i socials, Taula 3.3. 
Indicadors ambientals i globals) (realització per part de personal de la 
catedra)

--

Introducció de les dades a l’aplicatiu web del mòdul “Equitat i sostenibilitat” 
(realitzat per APQUA)

0,00

Des de la Càtedra DOW/URV, considerem que podem assumir amb els romanents actuals una part 
dels  costos  d'aquestes   activitats  (entorn a  6000€) i  ens congratula  poder  col·laborar  no només 
econòmicament, si no també amb hores de treball. Esperem – com APQUA ha fet en altres treballs  
desenvolupats  de  forma  conjunta  –  que  el  crèdit  a  la  col.laboració  de  la  Càtedra  s'incorpori 
adequadament a la pàgina  http://jocapqua.urv.es/credits.html i a les versions que se'n generin. 
Se'ns  presenta  també  altres  dues  propostes  de  col.laboració:  (I)   Desenvolupament  del  recurs  
educatiu  per  a  l’educació  no  formal  accesible  per  internet  “Vols  fer  la  teva  brossa  més  
sostenible?” (pressupost 37.740 €) i (II)  Sostenibilitat, el futur de l'Illa (pressupost 14.636 €). La 
suma de totes dues quantitats , 52.376 €, representa el 90% del pressupost del projecte MOUDS, 
objectiu principal de la Càtedra per 2011, i el 106% dels romanents disponibles a dia d'avui. És 
evident doncs  que la Càtedra no pot finançar aquests productes, i entenem també que no és la 
intenció d'APQUA que així sigui, doncs són conscients de la situació que exposem. No obstant sí 
entenem que la Càtedra DOW/URV pot col·laborar oferint assessorament científic en temes en els 
que és competent. Així, en relació al projecte I, les tasques descrites en la memòria presentada són: 
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Tasca 1: Recopilació d’informació de cadascun dels residus. Recopilació de dades sobre el tipus  
de residu.

Tasca  2:  Obtenció  de  perfils  mediambientals.  Determinació  dels  perfils  mediambientals  dels  
residus seleccionats i de llur opcions de gestió disponibles (contenidors de paper, envasos, vidre,  
orgànica,  rebuig i  deixalleria)  mitjançant  la  realització  del  ACV  de  les  diferents  opcions,  
considerant la seva composició, la despesa d’aigua, l’energia consumida i les emissions generades  
en la seva gestió.

Tasca 3: Desenvolupament dels continguts informatius i formatius sobre conceptes relacionats amb  
el  canvi  climàtic  i  la  biodiversitat:  emissions  de  CO2,  efecte  hivernacle,  importància  de  la  
biodiversitat, avaluació, amenaces, recursos web addicionals sobre la temàtica de la convocatòria,  
etc.

Tasca 4: Desenvolupament de l’aplicació web interactiva.  Elaboració de l’interfase,  integració  
dels resultats dels perfils mediambientals i desenvolupament de l’aplicació final.

Tasca 5: Difusió de l’aplicació. Proves pilot  amb 2 grups d’alumnes i d’adults, avaluació de les  
proves pilot i ajustos finals. Difusió i formació del recurs.

Entenem que des de la càtedra, es pot col.laborar tant en la Tasca 1, com en la Tasca 3. En tot cas, la 
tasca 3, donat l'experiència dels Drs. Òscar Saladié i Enric Aguilar en els temes respectius i  la  
previsió de que ambdós dirigeixin els mòduls de MOUDS corresponents a aquestes temàtiques.  La 
Càtedra – en cas de tenir nous ingressos – podria col·laborar també en el cofinançament d'aquest 
projecte, com tradicionalment s'ha fet en vàries formes:

− Oferint personal per donar suport a les tasques d'introducció de dades. En cas de que 
s'hagués de contractar personal per aquests conceptes, es creu més oportú contractar el 
personal directament i assignar-lo a APQUA que realitzar una simple transferència 
interna. D'aquesta forma, quedaria més clara la col·laboració de la nostra estructura en el 
projecte. 

− Assumint els costos d'alguna partida, com el Desenvolupament de l'aplicació web. En 
aquest cas, creiem que fora interessant disposar de més d'un pressupost per tal de decidir 
quina és la opció que s'ajusta més per preu/prestacions als recursos disponibles. 

Finalment, pel que fa al projecte II, se'ns presenta el següent pressupost:

 Curs i concurs de projectes d’implantació industrial sostenible del mòdul 
“Sostenibilitat, el futur de l’Illa” d’APQUA

S’adjunta memoria explicativa del curs i concurs. 

Activitats a realitzar i costos:

Concepte Import (Euros)

Contacte amb centres secundària (10 hores de dedicació) 250,00
Material durant la sessió presencial curs 150,00
Material mòdul per 20 centresPlanificació 2011. 5.277,80
Seguiment i recolzament de l’actuació(80 hores de dedicació) 2.000,00
Preparació i realització concurs(20 hores de dedicació) 500,00
Avaluació projectes(8 hores de dedicació) 200
Regals guanyadors i professor 1er premi (5 unitats) 1.250,00



Regals guanyadors i professor 2on premi (5 unitats) 500,00
Detalls participants i professors (90 unitats) 1.800,00
Despeses concurs (càtering, plafons, …) 600,00
Despeses generals 900,00
Direcció i operativa APQUA 1.208,50
  TOTAL 14.636,30

La Càtedra, de nou en el cas de que hi hagin noves consignacions pressupostàries, podria assumir 
parcialment – si des de DOW es considera oportú – una partida destinada als premis a professors i 
estudiants utilitzant material en el que quedi palesa la cooperació de la càtedra en el projecte, així 
com els objectius sostenibles que el projecte pretèn transmetre. S'ofereix també la possibilitat de 
realitzar una conferència divulgativa sobre Desenvolupament Sostenible pels centres participants. 

3. Activitats  destinades als estudiants. Es vol reeditar tant el  Concurs de Fotografia 
Sostenible com el Premi de Recerca. En el primer cas, el format utilitzat en l'edició 2010 es jutja 
adequat, tot i que es pot valorar la possibilitat de obrir-lo a un públic més ample que l'estricte àmbit  
URV. Pel que respecta al Premi de Recerca, caldrà estudiar millors formes de difusió del mateix per 
tal de tenir una participació més elevada. Finalement, es convocaran de nou beques de matrícula 
gratuïta per la Universitat d'Estiu, una acció doblement beneficiosa, doncs contribueix a augmentar 
la audiència dels cursos organitzats. 
4. Cursos i  Jornades Per l'any 2011, esperem – com ha succeït  des de l'inici  de la 
Càtedra – coordinar un nou curs d'Estiu dins de la Universitat d'Estiu de la URV. Creiem interessant, 
aprofitant la publicació del llibre Desenvolupament Sostenible, realitzar un curs de caràcter general, 
baix el títol Fem sostenible el nostre desenvolupament.  També, esperem reeditar el patrocini de  les 
Jornades de Química Verda i – tal i com vam fer el curs 2009/2010 dotar d'ajuts a altres grups URV 
que organitzin activitats relacionades amb el Desenvolupament Sostenible. 
5. Activitats  de  Divulgació. Treballarem en diversos  eixos  d'activitat.   S'ha  ofert  al 
Centre d'Atenció als  Estudiants de la  URV  la  possibilitat  de realitzar  pels  centres  que així  ho 
desitgin la conferència “Fem més sostenible el nostre desenvolupament”. S’intenta donar resposta 
en aquesta conferència a la pregunta “Éssostenible el nostre desenvolupament?”, a la vegada que es 
plantegen una sèrie d’interrogants per tal que els alumnes reflexioni i extregui les seves pròpies 
conclusions  a  partir  de  l’anàlisi  de  la  informació  facilitada  durant  la  presentació.  Igualment, 
continuarem el cicle a les Antenes del Coneixement de la URV.  Aquesta activitat, ens permetrà 
divulgar  els  nostres  resultats  a  Salou,  Cambrils,  Amposta,  La  Sènia,  Mora  d'Ebre,  Valls  i 
Torredembarra,  més  les  antenes  que  es  vagin  incorporant.  Com  hem  indicat  en  parlar  de  les 
actuacions pendents pel darrer trimestre de 2010, les conferències que inicalment s'ofertaran seran 
una conferència de caràtcter genèric – que respondrà a coordenades similars a la oferta pels centres 
de secundària, naturalment, adapatada a un públic adult,  i  quatre de caràcter temàtic, relacionant 
desenvolupament sostenible amb canvi climàtic, població, residus i recursos hídrics.  Es contactarà 
també amb la Xarxa de Bilioteques públiques de la Genralitat -amb la que, tant des de la Càtedra 
DOW/URV com en altres activitats alienes ala mateixa ja hem col.laborat, per tal d'ofertar un cicle  
similar. També, es disposarà d'un stand a la Setmana de la Ciència 2011. Finalment, es col.laborar  
amb la prfessora Gora Merseburguer i el Dr. Jesús Ortiz en la divulgació dels resultats del projecte 
(en fase inicial) “Estudi sobre la biodiversitat dels ecosistemes aquàtics del Camp de Tarragona”.  
Altres activitats de divulgació i de difusió dels treballs de la Càtedra, podrien venir de la difusió en 
l'àmbit de les empresarial, molt especialment en l'àmbit de l'AEQT, si des de DOW es creu oportú.
6. Comunicació  científica,  networking.   Algunes  de  les  activitats  de  la  Càtedra, 
especialment els continguts del manual Desenvolupament Sostenible, el projecte MOUDS i els nous 
continguts que s'obtinguin a partir del mateix, són susceptibles de ser comunicats en congresos tant 
de l'àmbit de l'educació, com en l'àmbit del desenvolupament sostenible. Igualment, és possible la 
publicació dels mateixos en forma d'article en revista científica. Per 2011 s'intentarà realitzar al 
menys  una  comunicació  i  un  article  relacionat  amb  els  treballs  de  la  càtedra.  



Pel que fa referència el networking, hem de fer esment que la Càtedra DOW/URV no pot ser una 
estructura aïllada. Esperem per finals de 2011 haver establert una sèrie de contactes que ens ajudin a 
dur a terme nous i més ambiciosos projectes en anualitats posteriors.

1. Contactes Externs:
• Altres Càtedres DOW (Lyon, Berkeley)
• Altres  Càtedres  de  Desenvolupament  Sostenible,  nacionals  i 

internacionals
• Xara Edusost
• Xarxa GUNI

2. Contactes Interns URV: existeixen altres estructures dins de la URV, al marge 
d'aquelles amb les que ja estem treballant, amb les que podríem cooperar més 
intensivament. Durant l'any 2011 s'establiran contactes amb els responsables 
de les mateixes per tal de veure possibles vies de cooperació. 

7. Docència.  La  Càtedra  DOW/URV està  present  en  la  docència   universitària  de 
diverses  formes.  Molt  especialment,  els  continguts  de  les  assignatures  que  imparteixen  els 
professors Òscar Saladié, Josep Oliveras, Joan Alberich i Enric Aguilar en els graus de Geografia i 
Ordenació del Territori, Turisme, Història i el Màster en Dret Ambiental, gaudeixen de materials 
elaborats per la Càtedra, i així s'especifica. La publicació del manual i la realització dels mòduls 
universitaris han de refoçar aquesta presència, incorporant la presència de la Càtedra inicialment a 
les classes dels directors de mòdul i, posteriorment, a les de altres professors URV i externs. A mig 
termini, és el desig de la Càtedra – com es descriu en la presentació del projecte MOUDS – preparar 
un  Màster  de  60  ECTS  que  es  podria  denominar  Màster  DOW/URV  en  Desenvolupament 
Sostenible. 
8. Relacions amb els medis de comunicació. Entenem que la Càtedra DOW/URV ha de 
fer el possible per divulgar les seves activitats als medis de comunicació. Des de la Càtedra es  
comunicaran puntualment tots els actes que es realitzin al Gabinet de Comunicació de la URV i de 
DOW per tal d'intentar la màxima difusió. Igualment, des de la Càtedra s'està sempre disponible a 
donar opinió o col.laborar amb els medis quan aquests ho sol.licitin. També, la Càtedra mantindrà 
en la seva pàgina web un apartat en el que es reculli l'impacte mediàtic de les actuacions realitzades. 
Per últim, es realitzarà un newsletter  trimestral,  reflectint  activitats  de la  càtedra i  altres temes 
relacionats amb el Desenvolupament Sostenible, el qual serà divulgat – tal com fan altres grups de 
la  URV – via correu electrònic dins de la institució,  així  com a aquells  grups/persones que ho 
demanin. 

 

4. Estat de comptes
Es presenta, en document annex,  el balanç econòmic de la Càtedra DOW/URV. La direcció de la 
Càtedra durant el curs 2009/2010 ha seguit una política de contenció de despesa, donada l'especial 
situació d'aquest exercici. Presentem a continuació quatre balanços diferents: 

1. Despeses 2010 (fins la data). 
2. Previsions trecer trimestre 2010
3. Pressupost 2011 a partir de romanents disponibles + aportació URV
4. Pressupost òptim 2011



El pressupost reduït correspon a l'esgotament dels romanents actuals més l'aportació anual de la 
URV.  Amb el mateix, es podrien dur a terme la major part de les activitats pressupostades, encara 
que de forma més limitada. Així, les principals mancances serien la realització parcial del projecte 
MOUDS i la reducció del suport APQUA. La reducció d'altres partides, com la de mobilitat, 
conferències i congressos, afectaria la possibilitat d'establir contactes amb altres estructures similars 
a la nostra i d'ampliar la xarxa de contactes. En qualsevol cas, encara que fos amb un perfil  baix, la 
càtedra podria sobreviure durant l'any 2011 amb aquest pressupost. Naturalment, existeix una gama 
d'opcions intermèdies. 

CÀTEDRA DOW-DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
Orgànica 5300006

2010 (fins agost) 2010 pendent 2011 (Reduït) 2011 (Òptim)

A.1) INGRESSOS EXTERNS  - € 
DOW
GENCAT
A.2) INGRESSOS INTERNS 10,000.00 € 10,000.00 € 10,000.00 € 
URV 10,000.00 € 10,000.00 € 10,000.00 € 
A.3) ROMANENTS INCORPORATS 98,879.18 € 46,286.59 € 46,286.59 € 
A) INGRESSOS (A.1+A.2+A.3) 108,879.18 € 56,286.59 € 56,286.59 € 

B.1) DESPESES EXTERNES ( 1+2+4) 14,938.50 € 19,982.14 € 43,727.59 € 79,614.80 € 
1-DESPESES PERSONAL 7,390.75 € 13,511.69 € 27,802.00 € 32,902.00 € 
    Director 3,338.65 € 6,118.35 € 9,457.00 € 9,457.00 € 
    Personal PDI 4,052.10 € 5,893.34 € 9,945.00 € 9,945.00 € 
    Pagament Direcció Modul Sostenibilitat 1,500.00 € 7,500.00 € 10,500.00 € 
    Coordinació Projecte Mòduls Òscar Saladie  - € 900.00 € 3,000.00 € 
    Pagament Coordinació Enquesta Sostenibilitat 2,000.00 €  - €  - € 

2-COMPRA BENS I SERVEIS 4,130.40 € 5,425.00 € 11,462.79 € 12,250.00 € 
   Material d´Oficina 22.83 € 250.00 € 212.79 € 250.00 € 
   Material Informàtic 2,000.00 € 1,000.00 € 3,000.00 € 
   Fotocopies i material papereria 484.94 € 500.00 € 250.00 € 500.00 € 
   Desenvolupament APLICATIU MÒDULS 3,132.00 € 6,000.00 € 2,500.00 € 
   Accions Protocolàries 254.13 € 750.00 € 1,000.00 € 1,000.00 € 
   Pagament Inscripcions Congressos i conferenciants 425.00 € 1,000.00 € 2,000.00 € 
  Concurs fotografia 1,000.00 € 1,000.00 € 1,000.00 € 
   Dietes i Locomoció del personal 236.50 € 500.00 € 1,000.00 € 2,000.00 € 

4-TRANSFERÈNCIES ( BEQUES) 3,417.35 € 1,045.45 € 4,462.80 € 34,462.80 € 
Becaris projecte MOUDS 24,000.00 € 
Beques col.laboració WEB + Suport (Ecaterina Untura) 3,417.35 € 1,045.45 € 4,462.80 € 4,462.80 € 
Becari Projecte APQUA (mitja jornada) 6,000.00 € 

B.2) DESPESES INTERNES 23,471.95 € 4,200.00 € 12,559.00 € 21,059.00 € 
APORTACIÓ SETMANA DE LA CIÈNCIA 2010 3,609.00 € 3,609.00 € 3,609.00 € 
SERVEI LINGÜÍSTIC 16,734.95 € 4,500.00 € 
JORNADES QUIMICA VERDA 2,000.00 € 2,000.00 € 2,500.00 € 
SEGEU (Univeristat Estiu) 1,128.00 € 1,200.00 € 1,200.00 € 
PAGAMENT PREMI RECERCA (TRANSFER A ESCOLA DOCT.) 1,200.00 € 1,500.00 € 
CONTRIBUCIÓ PROJECTES APQUA 3,000.00 € 3,000.00 € 6,000.00 € 
CESSIÓ ESPAIS LABORATORI GIS 2,000.00 € 
RESERVA PER IMPREVISTOS 1,250.00 € 1,250.00 € 

B) DESPESES (B.1+B.2) 38,410.45 € 24,182.14 € 56,286.59 € 100,673.80 € 

C) ROMANENT EXERCICI (A-B) 70,468.73 € 46,286.59 €  - € -44,387.21 € 



. 



 

 

 

Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó, professor titular de dret administratiu i 
director de la Càtedra Antoni Pedrol i Rius, d’Estudis Jurídics Locals (CEJUL) de 
la Universitat Rovira i Virgili (URV). 

 

En relació a la memòria d’activitats corresponents a l’any 2010 fins a la finalització 
del Conveni, d’acord amb el que preveu la clàusula sisena del conveni signat el 23 de 
maig de 2007 entre la Universitat Rovira i Virgili, la Fundació URV, la Fundació 
Cultural Reus Pedrol Rius i l’Ajuntament de Reus, 

 

Informa 

 

D’acord amb el que preveu la clàusula segona del conveni les activitats realitzades en 
aquest període són les següents: 

 
- Formació especialitzada 
 

 Organització del Fòrum d’actualització en Dret Local. Seminari de Dret Local, I edició, 
dirigit al personal al servei de l’administració pública i als professionals implicats en els 
àmbits jurídics i, en particular, dels ens locals amb un total de 8 sessions (40 hores 
lectives) i 78 alumnes inscrits, dels quals 25 eren personal de l’Ajuntament de Reus i 
de les seves empreses municipals amb beca total de matrícula finançada per la Càtedra 
(curs 2009-2010). 

 
 Organització de la Jornada: Les finances dels governs locals de Catalunya en el marc 

de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, 2.6.2010, Reus amb la participació d’acadèmics, 
tècnics de l’administració local i polítics (curs 2009-2010). 

 
 Organització del Fòrum d’actualització en Dret Local. Seminari de Dret Local, II 

edició, dirigit al personal al servei de l’administració pública i als professionals 
implicats en els àmbits jurídics i, en particular, dels ens locals  i que s’ha d’iniciar el 21 
d’octubre amb programa de 9 sessions  (40,5 hores lectives) i 66 alumnes matriculats, 
dels quals 24 són personal de l’Ajuntament de Reus i de les seves empreses municipals 
amb beca total de matrícula finançada per la Càtedra (curs 2010-2011). 

 
 Suport a la impartició de les assignatures Dret Local i Ordenació del territori i dret 

urbanístic de l’ensenyament en Dret de l’URV (curs 2009-2010). 
 



 

 

 Suport a l’organització de l’assignatura Pràcticum III de l’ensenyament en Dret de 
l’URV per al desenvolupament de les pràctiques en l’administració local (curs 2009-
2010). 

 
 Suport a la impartició del Diploma de Postgrau/ Especialista Universitari en gestió del 

personal al servei de l’administració local, organitzat per la URV, la Fundació URV i la 
Diputació de Tarragona (curs 2009-2010). 

 
 Suport a la impartició del Especialista universitari/Diploma de postgrau en dret local, 

VII edició de Tarragona, organitzat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya 
(EAPC), URV, la Fundació URV, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Diputació 
de Tarragona  (curs 2009-2010). 

 
 Suport a la impartició del Especialista universitari/Diploma de postgrau en dret local, 

II edició de Terres de l’Ebre, organitzat per l’EAPC, URV, la Fundació URV, UAB, la 
Diputació de Tarragona, l’Ajuntament de Tortosa i l’Ajuntament d’Amposta  (curs 
2009-2010). 

 
 Suport a la impartició del Màster en gestió i dret local, VIII edició de Tarragona, 

organitzat per l’EAPC, URV, la Fundació URV, UAB, la Diputació de Tarragona (bienni 
2008-2010). 

 
 Suport a la impartició del Màster en gestió i dret local, II edició de Terres de l’Ebre, 

organitzat per l’EAPC, URV, la Fundació URV, UAB, la Diputació de Tarragona, 
l’Ajuntament de Tortosa i l’Ajuntament d’Amposta (bienni 2008-2010). 

 
- Recerca 
 

 Suport a la recerca sobre qüestions de l’àmbit jurídic públic i de gestió, i en especial 
dels ens locals, realitzada pel professorat del Departament de Dret Públic, amb la 
col·laboració d’investigadors externs, sota la Direcció de la Càtedra. L’activitat de 
recerca es centra, en particular en l’organització territorial de Catalunya, el dret 
ambiental local i el dret urbanístic. 

 
 Direcció de treballs de recerca sobre temes de l’àmbit local en el marc dels diversos 

cursos de postgrau en el que es dona suport des de la Càtedra (curs 2009-2010). 
 

 Lectura de la tesi doctoral, Hacia un nuevo derecho administrativo de prevención de 
riesgos: violencia contra la mujer (especial referència de l aprevenció local), a càrrec 
de Montserrat Iglesias Lucía, sota la direcció de Josep Ramon Fuentes i Gasó 
(setembre 2010). 

 



 

 

 Direcció en curs de tesis doctorals sobre temes de l’àmbit local: La prevenció de 
delictes per la policia local (Jaume Gonzàlez, dir. Josep Ramon Fuentes), L’actuació de 
l’ajuntament més enllà del terme municipal (Josep Maria Elorduy, dirs. Manuel i Ballbé i 
Josep Ramon Fuentes), La nova prestació de serveis públics locals (Jaume Renyer, dirs. 
Manuel i Ballbé i Josep Ramon Fuentes), El règim jurídic de l’activitat turística dels 
ens locals (Maria Inés Gil, dirs. Josep Ramon Fuentes i Judith Gifreu), La planificació i 
la qualitat en les funcions de cooperació i assessorament del la Diputació de Tarragona 
als ens locals (Francesc Cid, dir. Josep Ramon Fuentes), La organització veguerial de 
Catalunya (Xavier Forcadell, dir. Josep Ramon Fuentes), Els plans de protecció civil als 
ens locals (Miquel Vendrell, dir. Josep Ramon Fuentes), El règim jurídic dels 
espectacles pirotècnics a l’administració local (Carles Sala, dir. Josep Ramon Fuentes), 
L’organització d’una estructura complexa organitzativa local per a la prestació dels 
serveis públics: el cas de Reus (Carles Salas, dir. Josep Ramon Fuentes) 

 
- Transferència de coneixements 

 
 Col·laboració amb el Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona en la redacció 

d’un avantprojecte d’Ordenança General de Medi Ambient per a l’Ajuntament de 
Tarragona (en execució, des de març de 2008). 

 
 Nou disseny dels serveis jurídics municipals de l’Ajuntament de Reus (setembre de 

2008- setembre 2010). 
 

 Implementació de la nova normativa medi ambiental i de policia d’espectacles ne 
l’estructura organitzativa i els procediments administratius de l’Ajuntament de Reus, 
(setembre de 2009- setembre 2010). 

 
 Secretaria tècnica del Pla estratègic i Agenda 21 de Reus. Segona fase: coordinació 

dels treballs (en execució des del 3 d’abril de 2009 amb previsió de finalització el 
primer trimestre de 2011). 

 
 Seguiment de la tramitació de l’avantprojecte de Llei de Governs Locals de Catalunya 

per a la Generalitat de Catalunya (en execució des del 5 de febrer de 2009). 
 

 Desenvolupament de recursos contenciós administratius dels Ajuntaments de Valls, 
Falset i El Catllar, davant els Jutjats contenció administratius de Tarragona (en 
execució des de setembre de 2009). 

 
 Redacció de l’Ordenança d’establiments, espectacles, activitats recreatives i oci 

nocturn per  a l’Ajuntament de Tarragona (en execució des de gener de 2010) 
 



 

 

 Redacció de l’avantprojecte i seguiment dels tràmits d’aprovació de Llei de 
restabliment de la condició de municipi de La Canonja (finalitzat maig de 2010). 

 
 Seguiment dels tràmits d’aprovació de Llei de vegueries (juliol de 2010). 

 
 Seguiment dels tràmits d’aprovació de Llei de l’àrea metropolitana de Barcelona (juliol 

de 2010). 
 

 Redacció d’un avantprojecte d’Ordenança de convivència ciutadana i ús dels espais 
públics per a l’Ajuntament de Mont-roig (juny 2010). 

 
 Redacció del Dictamen jurídic sobre el disseny i creació d’una entitat pública 

empresarial de prestació de serveis públics per a l’Ajuntament de Mont-roig (juny 
2010). 

 
 Redacció de l’Informe sobre dos procediments de contractació administrativa per a 

l’Ajuntament de Valls (juliol 2010). 
 

 Redacció de l’Informe sobre dos la possible incompatibilitat del gerent per al Consell 
Comarcal de la Terra Alta (juliol 2010). 

 
 Redacció, en col·laboració amb el Centre d’Estudis en Dret Ambiental de Tarragona, de 

l’avantprojecte d’Ordenança general de medi ambient de l’Ajuntament de Tortosa (en 
execució). 

 
- Divulgació 
 

 Organització de la Jornada: La realitat metropolitana del Camp de Tarragona,  
6.7.2010, Mas Miarnau, Reus, amb la participació d’acadèmics, tècnics de 
l’administració local i polítics. 

 
 Organització de les Jornades d’estudi: L’organització territorial de Catalunya: 

perspectives de futur, La Canonja/La Pobla de Mafumet, que es realitzarà 14 i 
28/10/2010 amb la participació d’acadèmics, tècnics d’administració local i polítics. 

 
 Planificació del cicle de les properes conferències i xerrades Reus, fòrum de debat, 

que s’iniciarà el 2011. 
 
 
 

 
Reus, 31 d’octubre de 2010 



. 



 
 
 

Memòria 
d’activitats, 
2008-2010 

 
 

 
 
 
 
 
 

Tarragona, desembre de 2010 
catedra.comunicacio@urv.cat 
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0. Introducció 
 
El conveni constitutiu de la Càtedra URV/Repsol d’Excel·lència en Comunicació es va signar a finals 

de 2007 i la iniciativa es va presentar públicament el 12 de febrer de 2008 en un acte al Paraninf de la 

Universitat Rovira i Virgili. El desembre de 2010 el conveni compleix, doncs, els seus tres anys de 

vigència i toca retre comptes de l’activitat duta a terme. 

 

El 2008 va ser un any d’engegament de motors, amb el desplegament de les principals línies 

d’activitat. No va ser per tant tan prolífic en iniciatives com els dos anys posteriors, en què gran part 

dels projectes engegats inicialment han començat a donar fruits. Tal com estava previst en el projecte 

de la Càtedra, aquesta ha destinat els seus recursos a tres grans àmbits d’activitat: 

 

- Docència: en aquest terreny l’actuació més significativa ha estat el suport prestat per la 

Càtedra al programa de doctorat en Comunicació, i al màster oficial en Comunicació Política, 

Institucional i Corporativa en Entorns de Crisi i de Risc, entre altres actacions. 

 

- Recerca: el concurs de la Càtedra ha estat clau per a la realització de dos ambiciosos projectes 

de recerca (“La gestió de la comunicació en els museus de Catalunya” i “L’excel·lència en la 

comunicació de les organitzacions a l’Estat Espanyol”) i per a la consolidació d’Asterisc, grup 

de recerca en Comunicació de la URV, el qual va ser reconegut com a grup consolidat de 

recerca de la Generalitat de Catalunya el 2009. 

 

- Divulgació científica: en aquest epígraf les dues accions més significatives impulsades per la 

Càtedra han estat la posada en marxa de la revista acadèmica Catalan Journal of Communication 

and Cultural Studies, i el suport al III Congrés de l’Associació Espanyola d’Investigació de la 

Comunicació, que tindrà lloc al Campus Catalunya de la URV el gener de 2012. 

 

A continuació es detallen aquestes i altres actuacions no tan rellevants, però que en conjunt suposen 

un amplíssim elenc d’iniciatives en el camp de la promoció de la docència i la recerca excel·lents sobre 

Comunicació, que fan honor als objectius fundacionals de la Càtedra i permeten afirmar que aquests 

s’han assolit amb escreix. 
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1. Acte de presentació de la Càtedra i imatge corporativa 
 
La presentació pública de la Càtedra URV/Repsol d’Excel·lència en Comunicació va tenir lloc el 12 de 

febrer de 2008 al Paranimf de la Universitat Rovira i Virgili. La taula, presidida pel Rector de la URV, 

Francesc Xavier Grau, va comptar amb la presència del conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, 

Joan Manuel Tresserras, de l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, del president del Consell 

Social de la URV, Àngel Cunillera, i del Director General de Comunicació i Gabinet de Presidència de 

Repsol, Jaume Giró. El promotor de la Càtedra i professor de Comunicació de la URV, Bernat López, 

va presentar els antecedents i els objectius d’aquesta iniciativa, els quals es resumien en les següents 

línies d’activitat: 

 

- Docència: organització d’un o dos seminaris de formació relacionats amb pràctiques 

d’excel·lència comunicativa, a càrrec de professionals o experts de primera línia. Aquestes 

activitats aniran adreçades preferentment a l’alumnat de llicenciatura i de doctorat de la URV, 

però es podran fer extensives al conjunt de la comunitat universitària. 

 

- Recerca: promoció i finançament de projectes de recerca acadèmica sobre aspectes, àmbits o 

problemàtiques de la Comunicació de rellevància intel·lectual i social per a la demarcació de 

Tarragona i per al conjunt de Catalunya. Entre les propostes que se sotmetran a l’aprovació de 

la Comissió de Seguiment hi ha estudis sobre bones pràctiques en matèria de Responsabilitat 

Social Empresarial i de gestió de la Comunicació Corporativa. Es procurarà vincular les 

activitats de recerca de la Càtedra amb les línies prioritàries del grup de recerca Asterisc 

(www.urv.cat/asterisc). 

 

- Divulgació: dins d’aquest apartat es preveuen diverses activitats: 

 

* Organització periòdica d’un congrés internacional d’alt nivell que reuneixi experts de tot el 

món per debatre al voltant d’aspectes de la Comunicació de rellevància social. Per a això la 

Càtedra se servirà de l’experiència acumulada en l’organització, a càrrec del grup de recerca 

Asterisc, dels congressos internacionals New Research for New Media (2005) i Narrating the 

Nation. Television Narratives and National Identities (2007). 

 

* Publicació d’una revista acadèmica internacional en anglès sobre Comunicació, amb una 

àmplia vocació temàtica d’abast global, però sempre des d’una perspectiva catalana. 

 

* Publicació de llibres, opuscles i documents electrònics per divulgar l’activitat docent i 

investigadora de la Càtedra. 
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* Elaboració i manteniment d’un lloc web de la Càtedra. 

 

L’acte va aconseguir un considerable ressò en els mitjans tarragonins (vegi’s annex 1). L’endemà se’n 

publicava la notícia al Diari de Tarragona, El Punt, Més Tarragona (amb presència a la portada) i Aquí. 

Els mitjans audiovisuals (ràdio i televisió) tarragonins també van cobrir l’esdeveniment. 

 

Despesa (disseny d’imatge corporativa, roller i papereria): 2.000 euros 

 

 

2. Docència 
 
2.1. Ajuts per potenciar la matrícula al programa de Doctorat en Comunicació de la 
URV, 2008 
 
Amb l’objectiu de potenciar els estudis de tercer cicle de la URV en l’àmbit de la Comunicació la 

Càtedra va patrocinar el curs 2008-2009 una convocatòria pública d’ajuts per cobrir la meitat de 

l’import de la matrícula (període de docència) dels nous estudiants del programa de Doctorat en 

Comunicació, bienni 2008-2010. Les persones beneficiàries d’aquests ajuts van ser: 

 
Araüna, Núria 
Franco, Carles 
García, Maria José 
Martínez, Jordi 
Moya, Maria 
Ortega, Elena 
Ponti, Elena 
Zapata, Joana 

 

Despesa: 3.461 euros 

 

 

2.2. Ajuts per potenciar la matrícula del treball de recerca del Doctorat en 
Comunicació,  2009 
 
Amb l’objectiu d’estimular la realització dels treballs de recerca en el marc del programa de doctorat 

en Comunicació de la URV la Càtedra va patrocinar el curs 2009-10 una convocatòria pública d’ajuts 

per cobrir la meitat de l’import de la matrícula del treball de recerca. Els ajuts es van atorgar al 

següent alumnat del programa de Doctorat en Comunicació: 

 

Arauna, Núria 
Bertran, Xavier 
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Garcia, Maria José 
Moya, Maria 
Ortega, Elena 
Ponti, Elena 
Zapata, Joana 

 
Despesa (2010): 2.457 euros 

 

 

2.3. Patrocini del Màster en Comunicació Política, Institucional i Corporativa 

 
La Càtedra es va incorporar el 2010 com a mecenes del màster oficial en Comunicació Política, 

Institucional i Corporativa en Entorns de Crisi i de Risc que imparteix la Facultat de Lletres de la 

Universitat Rovira i Virgili des d’octubre de 2010. Aquest suport es fa constar en totes les activitats 

relacionades amb el màster (pàgina web, acte de presentació, conferències, aula de docència, etc.).  

 

En concret durant el 2010 la Càtedra ha assumit les despeses generades per la visita del Prof. David 

Altheide, Regent’s Professor de l’Arizona State University, el qual va pronunciar la conferència 

inaugural del màster el 4 d’octubre de 2010. Aquesta activitat va generar la següent cobertura 

mediàtica (vegi’s annex 2): 

 

- Entrevista a David L. Altheide publicada a “La Contra” de La Vanguardia, 18 d’octubre de 

2010. 

- Entrevista a David L. Altheide al programa Àgora de TV3, 11 d’octubre de 2010. 

 

També s’ha retribuït a càrrec de la Càtedra la conferència impartida el 30 d’octubre de 2010 pel 

professor Francisco Javier Garrido, de la Universidad Mayor de Xile, amb el títol “Planificación y 

Pensamiento Estratégico”. 

 

Despesa: 4.589 euros 

 

 

2.4. Professors convidats 

 
La Càtedra ha contribuït a finançar part dels costos de la visita a la nostra universitat dels professors 

Alexander Dhoest, de la Universiteit Antwerpen (Bèlgica), i Tom Horlick-Jones, de la University of 

Cardiff (Regne Unit). 
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El professor Dhoest1 va impartir el dia 24 de novembre de 2008 un seminari als estudiants del 

programa de Doctorat en Comunicació de la URV titulat “Researching national identity in Flemish 

television: methods and findings”. El mateix dia a la tarda va parlar davant dels estudiants de la 

llicenciatura de Periodisme sobre “Qualitative research. In-depth interviews”. Tom Horlick-Jones2 va 

oferir un seminari per a professors i estudiants de doctorat el 29 de setembre de 2008, titulat 

“Methodological and Theoretical Insights into Risk Communication Research”. 

 

Despesa: 300 euros 

 

 

3. Suport a la recerca 
 
3.1. Projecte  “La gestió de la comunicació en els museus de Catalunya”   

Investigador principal: Paul Capriotti 

Descripció: el treball pretén analitzar i valorar les pràctiques comunicatives dels museus catalans. Es 

basa en un treball de camp consistent en enquestes telefòniques i per email a 270 museus de Catalunya 

i anàlisi de 120 pàgines web. 

Durada: 2009-11 

 

Accions finançades per la Càtedra (2009-10) 

* Atorgament d’una beca de col·laboració amb el projecte a una estudiant del programa de 

doctorat en Comunicació de la URV. 

 

* Presentació de la comunicació "Cultural Heritage and Public Relations: how museums 

establish relationships with their local community" en el Congrés de la ICA (International 

Communication Association), Xicago, maig de 2009. 

 

* Correcció lingüística de l'article "Museum's communication in small and medium sized 

cities", publicat a la revista acadèmica internacional Corporate Communications: an International 

Journal, 15 (3), agost de 2010. 

 

Previsions per al 2011 

* Traducció a l’anglès dels articles acadèmics "La gestió de la comunicació als museus de 

Catalunya", "Els museus catalans a internet" i "Les sales de premsa digitals dels museus de 

Catalunya", per ser enviats a revistes internacionals. 

                                                 
1 http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=alexander.dhoest 
2 http://www.cardiff.ac.uk/socsi/contactsandpeople/academicstaff/G-H/professor-tom-horlickjones-
overview.html 
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* Presentació de la comunicació "Catalan museums on the internet" en el Congrés de la 

International Communication Association (ICA) de Boston, maig de 2011. 

 

* Desenvolupament d’una recerca sobre els museus a l’Argentina, coordinada pel Dr. 

Capriotti i que replicarà l’estudi fet a Catalunya. Aquest estudi té el suport de la Universitat 

UCES de Buenos Aires i l’ICOM d’Argentina. 

 

Despesa3: 2.472 euros 

 

 

3.2. Projecte “L’excel·lència en la comunicació de les organitzacions a l’Estat 

Espanyol” 

Investigadora principal: Sunsi Huertas 

Descripció: Els teòrics de la comunicació i les relacions públiques James i Larissa Grunig, juntament 

amb tot el seu equip de treball de la Universitat de Maryland, van iniciar l’any 1992 un macroestudi 

d’anàlisi de la situació comunicativa en les organitzacions, amb la finalitat d’analitzar globalment 

l’excel·lència en comunicació i relacions públiques. Amb aquest estudi, que inicialment es va realitzar 

als EUA, UK i Canadà, es pretén demostrar la importància de fer una comunicació excel·lent per 

establir relacions públiques bidireccionals i fer molt més efectives les organitzacions a través dels 

processos de comunicació. El present projecte té com a objectiu dur a terme aquest estudi a l’estat 

espanyol. 

Durada: 2008-10 

 

Accions finançades per la Càtedra 

* Atorgament d’una beca de col·laboració amb el projecte a una estudiant del programa de 

doctorat en Comunicació de la URV. 

 

* Contractació dels serveis d’un expert en anàlisi estadística. 

 

* Presentació de la comunicació “A Multicultural Comparative of the Excellence Theory: the 

Born of the Multi-Way Communications Model” al congrés de la European Communication 

Research and Education Association (ECREA), Hamburg, octubre de 2010. Autores: 

Assumpció Huertas i Natàlia Lozano. 

 

                                                 
3 Només inclou la despesa de dotació de la beca de col·laboració. La resta (traduccions/correccions, inscripcions 
a congressos i locomoció es comptabilitza conjuntament al final de l’apartat 4. 
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* Presentació de la comunicació “La excelencia comunicativa en las organizaciones españolas. 

Aplicación del estudio Excellence de J. Grunig en España” al congrés de l’Asociación de 

Investigadores en Relaciones Públicas, Barcelona, 2010. Autores: Assumpció Huertas, Enric 

Ordeix i Natàlia Lozano. Aquesta comunicació es publicarà a la revista Trípodos de la 

Universitat Ramon Llull amb el títol “La excelencia comunicativa en las organizaciones 

españolas. Aplicación del estudio Excellence de J. Grunig en España”. Autors: Assumpció 

Huertas, Enric Ordeix i Natàlia Lozano. 

 

* Presentació de la comunicació “Analysing congruence and dissonance in place brand 

communication: the case of Barcelona” al II Place Branding Conference, Bogotà, gener de 2011. 

Despeses de viatge i estada i traducció a l’anglès de la conferència presentada per Sunsi 

Huertas, Santi Ariste, Nigel Morgan i Annette Pritchard. 

 
 

3.3. Suport a l’activitat del grup de recerca Asterisc 
 

La Càtedra URV-Repsol ha confinançat la contractació d’una investigadora en el marc del projecte 

SEL2007-63095 “la percepción del riesgo petroquímico en Tarragona y la Unión Europea. Efectos 

sociales de la comunicación institucional y de los medios de información”, finançat pel govern 

espanyol, d’acord amb la resolució de 23 de desembre de 2008 de la Secretaría de Estado de 

Universidades del Ministerio de Ciencia e Innovación, per la qual s’atorguen subvencions per a la 

contractació de personal tècnic de suport a la recerca. 

 

La feina desenvolupada per la beneficiària d’aquest contracte ha estat clau en els següents assoliments: 

 

Reconeixement del grup de recerca Asterisc com a grup consolidat per la Generaltiat de Catalunya 

Gràcies al suport de la Càtedra URV-Repsol ha estat possible assolir la categoria de grup de recerca 

consolidat de la Generalitat de Catalunya, en el marc de la convocatòria de suport a les activitats als 

grups de recerca de Catalunya, oberta per resolució IUE/3485/2008 de 10 de novembre (DOGC núm. 

5265 de 25 de novembre de 2008) per al període 2009-2013. 

 

Atorgament a Asterisc d’un ajut de la URV als grups consolidats 

El reconeixement per part de la Generalitat de Catalunya i el suport de la Càtedra han permès al Grup 

Asterisc accedir amb èxit a la convocatòria de la URV “Programa de suport als grups de recerca 

reconeguts” i aconseguir un finançament de 64.227 €. 

 

A banda d’aquests assoliments i de les seves activitats de suport a la recerca desenvolupada en el marc 

de l’esmentat projecte, la beneficiària d’aquest contracte ha dut a terme a terme el treball de recerca de 
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doctorat “Los procesos de institucionalización de la información y la participación en las Directivas 

Seveso. Un análisis comparativo en los cinco principales Estados Miembros”. Actualment està 

treballant en la tesi doctoral titulada “La comunicación de riesgos y beneficios en la cadena 

alimentaria en la Unión Europea: la seguridad alimentaria en el caso español, estrategias 

comunicativas de expertos, administración y consumidores”.  

 

Despesa (2009-2010): 30.549,1 euros 

 

 

4. Suport a accions de divulgació científica 
 

4.1. Traducció a l’anglès i/o correcció d’articles acadèmics i capítols de llibres 
 

* Castelló, Enric i Marta Montagut (2011, en premsa). “Journalist, Reframing and Party  Public 

Relation Consultants: Strategies in the Morning Talk Radio”. Journalism Studies, 12(4). 

 

* Castelló, Enric (2011, en premsa). “Journalism in Catalonia. Constructing a perspective on 

the world”, in Hutchison, David and O’Donnell, Hugh (eds.). Centres and Peripheries. 

Metropolitan and non-Metropolitan Journalism in the twenty first century. Cambridge: Cambridge 

Scholars Publishing. 

 

* Castelló, Enric i Arantxa Capdevila (en avaluació): “Symbolic and pragmatic media framing 

on the independence issue in the Catalan (2006) and Scottish (2007) elections”. 

 

 

4.2. Contribucions a congressos 

 

* Autor: David Domingo 

Títol: “Open Spaces, Closed Structures: The Integration of UGC Management in the Routines 

of the Online Newsroom” 

Congrés: 59th Annual Conference of the International Communication Association (ICA). 21-

25 de maig de 2009, Xicago. 

 

* Autors: Jordi Farré, Mònica Lores i Natàlia Lozano 

Títol: “The Catalan food safety governance in the Spanish and European context”  

Congrés: 19th SRA Europe Conference: Risk, governance and accountability”. 21-23 de juny 

de 2010, Londres. 
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* Autors: Jordi Farré, Mònica Lores i Natàlia Lozano 

Títol: “Contradicciones comunicativas en la gobernanza europea de la seguridad alimentaria: 

el caso español y catalán” 

Congrés: X Congreso de la Federación Española de Sociología. 1-3 de juliol, Pamplona 

 

* Autors: Jan Gonzalo, Jordi Farré, Mònica Lores i Natàlia Lozano 

Títol: “Risk governance: European Union and the circulation of risk communication 

discourses” 

Congrés: ECREA 2010 - 3rd European Communication Conference. 12-15 d’octubre, 

Hamburg. 

 

* Autors: Enric Castelló i Arantxa Capdevila 

Títol: “The independence frame: (Trans)national newspapers reporting on self-determination 

in the Scottish and Catalan elections” 

Congrés: ECREA 2010 - 3rd European Communication Conference. 12-15 d’octubre, 

Hamburg. 

 

* Autors: Marta Montagut i Enric Castelló 

Títol: “Re-framing the media agenda: The role of PR professionals and journalists in the frame 

building process” 

Congrés: ECREA 2010 - 3rd European Communication Conference. 12-15 d’octubre, 

Hamburg. 

 

Despesa global de traduccions i/o correccions de textos, inscripcions a congressos i 
locomoció4: 12.000 

 

 

4.3. Suport a la publicació de la recerca “El sistema mediàtic de la demarcació de 
Tarragona el 2008: una radiografia” 
 

Aquesta recerca és un encàrrec del Col·legi de Periodistes de Catalunya-Demarcació de Tarragona al 

Departament d’Estudis de Comunicació, i va ser dirigida pel Dr. Bernat López. L’informe 

corresponent es va publicar el 2009 en un llibre amb el mateix títol i amb ISBN 978-84-692-3155-5, 

gràcies al suport de la Càtedra. Aquesta col·laboració es va reconèixer en la contraportada del llibre 

(vegi’s annex 3). 

 

Despesa: 1.963,88 euros 

                                                 
4  Inclou les accions realitzades en el marc dels projectes d’investigació esmentats al punt 2. 
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4.4. Suport a l’edició de la revista acadèmica Catalan Journal of Communication 
and Cultural Studies 
 

La Càtedra patrocina l’edició de la revista acadèmica Catalan Journal of Communication and Cultural 

Studies (CJCCS), la primera revista internacional en anglès de l’àmbit de la Comunicació impulsada 

des d’una universitat espanyola. La revista ha estat promoguda i està actualment dirigida pel 

professor del Departament d’Estudis de Comunicació Enric Castelló.  

 

El CJCCS publica articles d’investigació sobre Comunicació d’autors de tot el món, centrats en 

temàtiques d’interès des de la perspectiva de la societat catalana, amb les seves peculiaritats culturals, 

lingüístiques i nacionals. En el moment de tancar aquest informe la revista ha publicat dos números 

miscel·lanis i té un de monogràfic a punt de veure la llum (vegi’s els sumaris respectius a l’annex 4).  

 

El suport de la Càtedra es materialitza en la subvenció de les despeses de correcció dels originals 

anglesos i de traducció d’algun article a aquest idioma, així com en la compra d’un petit nombre 

d’exemplars que la direcció de la revista distribueix en accions de cortesia i de promoció de la 

publicació. Aquesta col·laboració es reconeix amb l’aparició del logotip de la Càtedra a la 

contraportada de tots els números.  

 

Despesa (traduccions, correccions, anunci revista BUC): 7.000 euros 

 

 

4.5. Suport al Congrés de l’Associació Espanyola d’Investigació de la Comunicació 
(AE-IC) Tarragona 2012 
 

El Departament d’Estudis de Comunicació de la URV organitza el tercer congrés biennal de 

l’Asociación Española de Investigación de la Comunicación (AE-IC) (www.ae-ic.org), la qual agrupa 

més de 400 investigadors i estudiosos de l’àmbit de la Comunicació d’universitats i centres de recerca 

espanyols. El seu congrés fundacional va tenir lloc a Santiago de Compostel·la el 2008, i el segon el va 

acollir la Universidad de Málaga el 2010. El Congrés de Tarragona està programat per als dies 18, 19 i 

20 de gener de 2012 (www.aeic2012tarragona.org/esp/home.asp). 

 

La Càtedra serà un dels principals patrocinadors d’aquest important esdeveniment acadèmic, que 

reunirà a Tarragona més de 450 investigadors de l’àmbit de la Comunicació de tota Espanya i de 

Portugal i alguns països llatinoamericans. De moment s’ha fet càrrec de les despeses de posada en 

marxa i gestió del web del congrés, així com de la imatge corporativa de l’esdeveniment. 
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Despesa: 9.200 euros 

 

 

5. Suport a l’acte de graduació de les promocions de Publicitat i RP i de 
Periodisme de la URV 
 
La Càtedra ha patrocinat els actes de graduació de les promocions 2003-2008, 2004-2009 i 2005-2010 de 

Publicitat i Relacions Públiques i de Periodisme (vegi’s annex 5). 

 

Promoció 2003-2008 

L’acte va tenir lloc el 6 de juny de 2008 a l’aula magna del Campus Catalunya de la URV. Josep Carles 

Rius, degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, va ser el padrí de la promoció de Periodisme, 

mentre que el de Publicitat i Relacions Públiques fou Marc Puig, degà del Col·legi de Publicitaris i 

Relacions Públiques de Catalunya.  

 

Promoció 2004-2009 

La graduació es va celebrar el 3 de juny de 2009 a l’auditori del Palau Firal i de Congressos. El 

periodista Joaquim Maria Puyal va ser el padrí de la promoció de Periodisme. La portaveu del Govern 

de la Generalitat, Aurora Masip, va apadrinar la promoció de Publicitat i Relacions Públiques. 

 

Promoció 2005-2010 

L’acte va tenir lloc el 4 de juny de 2010 a l’auditori de Caixa Tarragona. Els padrins van ser: per a 

Peridodisme, el periodista Víctor Amela, i per a Publicitat i Relacions Públiques, el publicitari Ferran 

Martorell. 

 
Despesa (pagament dels conferenciants, lloguer d’espais, càtering): 3.999,17 euros 

 

 

6. Suport a altres activitats 
 
6.1. Cicle de conferències “Experiència de Periodista” 

La Càtedra va donar suport a la celebració a Tarragona de les primeres jornades Experiència de 

Periodista, organitzades pel Col·legi de Periodistes de Catalunya, Caixa Tarragona i el Departament 

d’Estudis de Comunicació de la URV, el febrer-març de 2009 (annex 6). En aquestes jornades hi van 

impartir conferències els següents periodistes catalans: 

 

* Xavier Graset, director del programa L’Oracle de Catalunya Ràdio. 
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* Ferran Espada, director de l’edició de Barcelona del diari El Punt. 

* Josep Capella, delegat de TV3 a Madrid. 

* Josep Maria Martí, director de la ràdio i la televisió local del grup PRISA a Catalunya. 

* Olga Viza, periodista. 

* Bru Rovira, periodista de La Vanguardia. 

* Pilar Aymerich, fotògrafa. 

 

 

6.2. Programa de ràdio El Tren 

El Tren és un programa de ràdio setmanal, del tipus magazine cultural, que s’emet per Tarragona 

Ràdio. És fruit d’una col·laboració entre l’emissora tarragonina, el Gabinet de Comunicació de la URV 

i el Departament d’Estudis de Comunicació de la mateixa universitat. El suport de la càtedra 

s’esmenta i es reconeix en la falca promocional del programa. Vegi’s annex 6. 

 

 

6.3. Quota de membre institucional d’ECREA 

La Càtedra ha subvencionat la quota institucional de membre de l’European Communication Research 

and Education Association corresponent al Departament d’Estudis de Comunicació.  

 

Despesa: 850 euros 
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7. Balanç econòmic 
 

Dels 100.000 euros aportats per Repsol en tres anualitats, a data de 16 de desembre de 2010 s’havien 

executat despeses per valor de 81.141,15 euros i hi havia un romanent de 18.858,85. Aquest romanent 

disminuirà encara en les properes setmanes a mesura que s’executin algunes despeses pendents. 

Calculem, per tant, que el romanent final dels tres exercicis (2008, 2009 i 2010) serà d’uns 15.000 euros. 

 

L’existència d’aquest romanent és el fruit d’una política deliberada de contenció de la despesa, per tal 

de fer front a alguns compromisos pendents dels dos projectes de recerca subvencionats per la 

Càtedra (vegi’s apartat 3), i sobretot per tenir un fons de reserva que ens permetés afrontar el patrocini 

del Congrés de l’AE-IC Tarragona 2012 (vegi’s apartat 6) en el cas hipotètic que no es renovés la 

Càtedra. 

 

Ingressos 
Aportació de Repsol 100.000,00 
Despeses 
Acte de presentació de la Càtedra i imatge corporativa 2.000,00 
Ajuts a la matrícula del Doctorat en Comunicació 3.461,00 
Ajuts a la matrícula del treball de recerca 2.457,00 
Patrocini del màster 4.589,00 
Professors convidats 300,00 
Suport a projectes de recerca 2.472,00 
Contractació de Personal Tècnic de Suport 30.549,10 
Suport genèric a divulgació de la recerca 12.300,10 
Informe “El sistema mediàtic de la demarcació de Tarragona” 1.963,88 
Catalan Journal of Communication and Cultural Studies 7.000,00 
Congrés de l’AE-IC Tarragona 2010 9.200,00 
Acte de graduació de Publicitat i RP i Periodisme 3.999,17 
Altres activitats 850,00 
Total despeses 81.141,15 
Romanent a 16 de desembre de 2010 18.858,85 
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Annex 1. Recull de premsa de l’acte de 
presentació de la Càtedra 
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Annex 2. Acte d’inauguració del Màster en 
Comunicació Política, Institucional i 
Corporativa en Entorns de Crisi i de Risc 
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Conferència inaugural del màster, a càrrec del professor de la Arizona State 
University David L. Altheide. 4 d’octubre de 2010 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Targetó d’invitació a l’acte d’inauguració del màster 
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Annex 3. Informe de la recerca “El sistema 
mediàtic a la demarcació de Tarragona. Una 
radiografia” 
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Portada de l’informe 
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Contraportada de l’informe 
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Annex 4. Catalan Journal of Communication & 
Cultural Studies 
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Catalan Journal of Communication & Cultural Studies: 
presentació de la revista 
 

 
 
Aims and scope 

 
The Catalan Journal of Communication & Cultural Studies (CJCS) is committed to publishing research 
and scholarship on the analysis of media and culture. The journal pays particular attention to original 
research related to the Catalan cultural and media systems or to any broader issue in this field of 
specific interest from a Catalan perspective. 
 
Media, communication and cultural studies have experienced significant growth in Catalonia and the 
broader Catalan-speaking area. An increasing number of universities now offer courses at degree and 
Masters level in these fields. Academic activity is flourishing at research centres and departments 
dedicated to Journalism, Television, Radio, Film, Advertising, Public Relations, Popular Culture and 
Cultural Studies. CJCS aims to provide an international discussion forum for critical thought and study 
in these fields. 
 
CJCS’s approach is multidisciplinary, publishing articles dealing directly or through a comparative 
frame with media and communication history, media and cultural policies, audience and reception 
studies, cultural and national identity, media discourses, intercultural communication, sport and media, 
language and media language uses, new media and the internet, gender studies, cinema, popular 
culture, media and cultural industries, public relations, advertising, tourism and cultural heritage. 
 
Its overall aim is to disseminate research that will inform and stimulate scholarly interest in Catalonia 
as a complex society with a growing international profile. CJCS publishes blind peer-reviewed articles 
in English. 
 
 
Call for papers 
 
We invite contributions from scholars, researchers and professionals from around the world working in 
the above mentioned fields who wish to publish their works in a journal with a truly international scope. 
We especially encourage young researchers and doctoral students to submit articles. 
 
The journal is committed to publishing research and scholarship which meet one or several of these 
criteria: 
 

- Articles by Catalan researchers working in Catalan Universities or research centres 
(departments of Journalism, Media Studies, Language, Cinema Studies, Cultural Studies...) or 
abroad. 

- Articles related to the Catalan cultural and media systems by researchers from all over the 
world. 

- Articles of a comparative nature touching on those issues in the field of media and cultural 
studies which are of specific interest from a Catalan perspective (minorities, stateless nations 
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and languages, nation building processes, media and cultural change, globalization versus 
localization processes, etc.). 

 
The journal will publish not only articles bearing directly on Catalan society but also those offering 
comparative research between Catalonia and any other community which shares some of its key 
cultural and societal problems with Catalonia. 
 
CJCS accepts original contributions under the following headings and conforming to the following 
guidelines: 
 
Articles 
Articles should be between 6,000-8,000 words. They must be based on original research or offer well 
grounded theoretical contributions, they must be written in a clear and concise style in English and 
they must not be under consideration by any other publication. In the first instance the author(s) must 
sent one anonymous copy of the article containing an abstract (max. 150 words) and keywords (max. 
6) and attach a separate sheet with the title of the article, name of the author(s), institutional affiliation, 
abstract, keywords, references of the article, biographical note and institutional address and e-mail. 
Authors must avoid any information within the article which make it possible to infer their identity 
(acknowledgements must be avoided at this stage and references to their own work must be done in 
the third person). All articles are submitted to a blind peer reviewing process. Manuscripts will be 
evaluated on the basis of their originality, the soundness of their theory and methodology, the 
coherence of their analysis and their ability to communicate to readers (including non-specialist 
readers).  
 
All submissions and proposals must be sent to catalan.journal@urv.cat and must follow Intellect 
guidelines for contributors: 
 
http://www.intellectbooks.co.uk/misc/contributornotes.pdf 
 
Gateway 
The Editors of CJCS will select an article from those previously published by Catalan academic 
journals for publication in this section. Gateway will give international coverage to the best articles 
written and published originally in Catalan. The Editors will select the work using the abovementioned 
criteria and the authors must seek permission for translation and publication in CJCS. We encourage 
researchers to suggest articles for this section along with an argument for their suitability. 
 
Viewpoint 
This section will include research notes, short commentaries, reflections on current affairs, cultural and 
media events, short interviews, etc. Experts, leading scholars, experienced professionals and senior 
researchers are invited to submit their proposals which will be selected also in accordance with 
academic criteria and depending on the availability of space. In this section CJCS will, where 
appropriate, also accept contributions in Catalan, Spanish or French. Contributions for this section 
should not exceed 3000 words in length. 
 
Review 
CJCS also publishes short book reviews, in English and commissioned by the Editors, about leading 
editorial projects in Catalan/Spanish or English in keeping with the aims and scope of the journal.  
 
More information about Authors’ Guidelines can be found at: 
 
http://www.intellectbooks.co.uk/misc/CJCS_styleguidelines.pdf   
 
or contact the Editors.  
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Contraportada del Volum 1, número 1, agost de 2009 
 

 
 



 

 33

Contraportada del Volum 2, número 1, juny de 2010 
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Anunci insertat a la revista BUC, Universitat, Cultura, Llibres (número 4, tardor 
de 2009), de la Xarxa Vives 
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Call for papers del Volum 2, número 2, monogràfic sobre “The Communicative 
Turn in Risk Communication” 

 

 
 



 

 36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 5. Actes de graduació de Publicitat i RP i 
de Periodisme de la URV 
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Promoció 2003-2008, 6 de juny de 2008 
 

 
 

D’esquerra a dreta, Marc Puig, padrí de Publicitat i Relacions Públiques; John Style, degà de la 
Facultat de Lletres; Bernat López, director del Departament d’Estudis de Comunicació, i Josep Carles 

Rius, padrí de la promoció de Periodisme. 
 

 
Una altra vista de la mesa presidencial. 
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Promoció 2004-2009, 5 de juny de 2009 
 

 
 

Joaquim Maria Puyal, padrí de la promoció de Periodisme, i Bernat López, director del Departament 
d’estudis de Comunicació 

 

 
 

Joaquim Maria Puyal 
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Promoció 2005-2010, 4 de juny de 2010 
 

 
 

D’esquerra a dreta: Víctor Amela, padrí de la promoció de Periodisme; Jordi farré, director del 
Departament d’Estudis de Comunicació; John Style, degà de la Facultat de Lletres; i Ferran Martorell, 

padrí de la promoció de Publicitat i Relacions Públiques 
 

 
 

Víctor Amela 
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Annex 6. Altres activitats 
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Notícia publicada a URV Activa sobre la posada en marxa de l’edició 2009 del 
programa de ràdio “El Tren” 
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Tríptic informatiu del cicle de conferències “Experiència de Periodista” 
 

 
 



. 



 

 
 
www.urv.cat/catedres/economia 
economia local@urv.cat 

 

Resum de l’activitat de 2010 

 
 
1. Antecedents 
 
La Càtedra d’Economia Local i Regional, amb seu al Campus de les Terres de 

l’Ebre, comença “oficialment” les seves activitats al novembre del 2010, just 

quan la Diputació de Tarragona, a través de l’Organisme de Desenvolupament 

Local, signa el conveni de col·laboració, i després de que al Setembre el signés 

l’ajuntament de Tortosa. És aquesta situació, d'endarreriment de la signatura 

dels convenis amb les institucions partners i les incerteses associades, la que 

ha provocat restriccions significatuves alhora de posar en marxa les activitats 

de la Càtedra pel 2010. No obstant això, a continuació es detallen les 

realitzades al llarg del 2010. 

 

2. Activitats 
 

i) Transferència i Recerca.  

 

- Sistematització de dades socio-econòmiques per a les Terres de l’Ebre 

pels darrers anys. Les dades tenen una cobertura territorial i sectorial. La 



base de dades típicament comença al 2005, segons els indicadors 

utilitzats.  

- Redacció i Coordinació Tècnica (conjuntament amb el CODE) de la 

Memòria per a la sol·licitud de les Terres de l’Ebre com a Reserva 

Biosfera UNESCO (Programa MaB). La càtedra s’ha encarregat de la 

redacció i coordinació dels apartats de temàtica econòmica i turística. 

Està previst que al juny del 2012 es conegui la resolució per part de la 

UNESCO. 

- Estimació del PIB turístic comarcal per a tot Catalunya, estudi que ha 

estat encarregat per a l’Observatori de Turisme de Catalunya, 

Generalitat de Catalunya i que està publicat a 

http://www.gencat.cat/diue/doc/doc_51996545_1.pdf. Hi han participat 

investigadors del Dept d'Economia de la URV 

- Redacció de l'Informe d'Economia Local i Regional de les Terres de 

l'Ebre 2010. Estudi que analitza l'evolució de l'economia de l'Ebre, i els 

seus factors descriptius, a un nivell territorial i en el que participen 

investigadors del Dept d'Economia i de Gestió d'Empreses de la URV. 

S'analitza l'evolució del seu creixement econòmic als darrers anys, el 

seus sectors productius, el sistema d'innovació, els aspectes 

demogràfics, el teixit empresarial i els seus municipis.  

- Elaboració de la monografia de recerca 2010-1 amb el títol  Motius per la 

implementació de sistemes de gestió mediambientals a les 

organitzacions on s'analitzen els factors explicatius i els impactes de la 

implementacìó de sistemes de gestió mediambiental en les empreses 

catalanes. La monografia de recerca respon a l'estratègia de la Càtedra 

de dinamitzar la investigació en àmbits preferents. 

-  Elaboració de la monografia de recerca 2010-2 amb el títol  

Estimaciones de la economía sumergida en España ¿qué sabemos de 

ellas? on es construeixen estimacions de l'economia submergida a 

Espanya.  

- Treballs previs per a la posada en marxa del procés que conduirà a 

l’elaboració del Pla Estratègic de les Terres de l’Ebre, a finançar per a la 

delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a les Terres de 



l’Ebre. Redacció fitxa de projecte, reunions amb agents de territori i 

creació del Consell Promotor del Pla. 

 

ii) Altres.  

 

- Ronda de presentació de la càtedra a diferents agents econòmics públics i 

privats de Terres de l’Ebre (Ajuntament Tortosa, Diputació Tarragona, 

Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Terres de l’Ebre, 

Cambra Comerç Tortosa, Ajuntament Amposta). 

- Col·laboració en l’organització de la XIII d'Economia de les Terres de l'Ebre 

que va tenir el títol "L'ENVELLIMENT: PROBLEMÀTICA ECONÒMICA?" 



. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÀTEDRA ALCALDE PERE LLORET EN 

DRET AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Les  activitats  de  la  Càtedra  Alcalde  Pere  Lloret  en  Dret  Ambiental,  les 

podeu  consultar  en  la  pàgina web  del  CEDAT  (Centre  d’Estudis  de Dret 

Ambiental de Tarragona) www.cedat.cat 
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