DIAGNOSI ESTRATÈGICA I POTENCIAL DE
DESENVOLUPAMENT DEL SISTEMA
TERRITORIAL D’INNOVACIÓ DE LA
DEMARCACIÓ DE GIRONA

Informe final
Eduard Jiménez ‐ Carolina Recio ‐ Javier Gracia

Octubre 2014

DIAGNOSI, ESTRATÈGIA I POTENCIAL DE DESENVOLUPAMENT DEL SISTEMA TERRITORIAL D’INNOVACIÓ
DE LA DEMARCACIÓ DE GIRONA
Octubre 2014

Índex

1

RESUM EXECUTIU.................................................................................................................. 5

2

PRESENTACIÓ I MEMÒRIA DELS TREBALLS REALITZATS ....................................................... 8

3

CONCEPTUALITZACIÓ: INNOVACIÓ, ECONOMIA I TERRITORI ............................................ 11

4 LES ACTIVITATS INNOVADORES I EL SISTEMA TERRITORIAL D’INNOVACIÓ (STI) DE LA
DEMARCACIÓ DE GIRONA........................................................................................................... 13
4.1

Les activitats innovadores al teixit empresarial .......................................................... 13

4.2

Presència i vinculació amb els clústers productius catalans ....................................... 24

4.3

Recursos de transferència d’innovació i desenvolupament empresarial a l’àmbit .... 37

4.4

La innovació a les entitats locals de la demarcació..................................................... 39

4.4.1

Institucions participants al qüestionari ............................................................... 40

4.4.2

Síntesi dels continguts......................................................................................... 41

4.4.3

Descripció dels principals resultats ..................................................................... 44

4.4.4

Accions futures.................................................................................................... 50

4.4.5

Principals conclusions.......................................................................................... 52

5 PRINCIPALS REPTES I OPORTUNITATS PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA INNOVACIÓ A LA
DEMARCACIÓ .............................................................................................................................. 53
5.1

Els antecedents d’anàlisi ............................................................................................. 53

5.2

Percepcions i visions de la situació actual................................................................... 56

5.2.1

La innovació als mitjans de comunicació ............................................................ 56

5.2.2

La percepció dels actors principals...................................................................... 57

5.3

6

Factors clau i expectatives de desenvolupament de les activitats innovadores ........ 58

5.3.1

La dimensió empresarial ..................................................................................... 58

5.3.2

Il∙lustració de projectes en curs .......................................................................... 61

CONCLUSIONS I PROPOSTES ............................................................................................... 64
6.1

Reforçar la governança i el sorgiment de polítiques i iniciatives pròpies del sistema 67

6.2
Actuar preferentment en el segment de les empreses on encara són dominants els
obstacles i desincentius a la innovació ................................................................................... 68
6.3
Afavorir les relacions i els projectes intersectorials i interterritorials en els principals
àmbits d’especialització .......................................................................................................... 68
6.4
7

Impulsar la cultura de la innovació lligada a l’emprenedoria en l’àmbit educatiu ..... 69

REFERÈNCIES ....................................................................................................................... 70

ANNEX 1. LLISTAT D’EMPRESES DELS CLÚSTERS ANALITZATS .................................................... 71

Pàgina 2

DIAGNOSI, ESTRATÈGIA I POTENCIAL DE DESENVOLUPAMENT DEL SISTEMA TERRITORIAL D’INNOVACIÓ
DE LA DEMARCACIÓ DE GIRONA
Octubre 2014

ANNEX 2. DESCRIPCIÓ DE LES EMPRESES DELS CLÚSTERS ANALITZATS ..................................... 73
8

ANNEX 3. QÜESTIONARI A LES ENTITATS LOCALS............................................................... 76

ANNEX 4. ENTREVISTES REALITZADES......................................................................................... 82
ANNEX 5. CLASSIFICACIÓ DEL CCAE‐2009 EN MACROSECTORS ................................................. 84
ANNEX 6. SECCIONS ECONÒMIQUES DE LA CLASSIFICACIÓ CCAE‐2009 .................................... 85
ANNEX 7. INFORMACIÓ SOBRE EL DESENVOLUPAMENT DEL IV FÒRUM DEL PARC CIENTÍFIC I
TECNOLÒGIC................................................................................................................................ 86
RESUMS DE LA JORNADA ............................................................................................................ 86
EMPRESES PARTICIPANTS DE LA JORNADA................................................................................. 90
PREMSA ....................................................................................................................................... 92

Índex de taules

Taula 1. Empreses amb activitats innovadores el 2012 .............................................................. 14
Taula 2. Empreses amb activitats innovadores el 2012 ubicades a la província de Girona per
nombre de treballadors .............................................................................................................. 15
Taula 3. Pes d’empreses amb activitat innovadora (% sobre el total d’empreses amb activitats
innovadores). Província de Girona, 2012.................................................................................... 16
Taula 4. Mitjana de la despesa per empresa amb activitat innovadora en milers d’euros.
Província de Girona, 2012 ........................................................................................................... 17
Taula 5. Síntesi de les principals dades sobre l’activitat innovadora de les empreses, 2012.. 18
Taula 6. Taula comparativa entre Catalunya i Espanya de l’activitat innovadora de les empreses
de Girona, 2012........................................................................................................................... 18
Taula 7. Pes d’empreses amb activitat innovadora (% total empreses) segons grandària.
Província de Girona, 2012 ........................................................................................................... 19
Taula 8. Intensitat d’innovació (% s/xifra negocis empreses) segons grandària. Província de
Girona, 2012................................................................................................................................ 20
Taula 9. Despesa total en innovació (milers d’euros) segons grandària. Província de Girona,
2012............................................................................................................................................. 21
Taula 10. Pes de l’I+D en l’activitat innovadora (s/total despesa), 2012 .................................... 22
Taula 11. Pes dels nous productes i serveis en innovació. Província de Girona, 2012 ............... 23
Taula 12. Nombre d’empreses per clúster, 2014........................................................................ 29
Taula 13. Empreses que pertanyen a algun clúster per municipi d’ubicació, 2014.................... 29
Taula 14. Nombre d’empreses que pertanyen a un clúster. Província de Girona, 2012 ............ 31
Taula 15. Nombre de treballadors per clúster (darreres dades disponibles) ............................. 31
Taula 16. Import net de la xifra de negocis per clúster (darreres dades disponible) ................. 32
Taula 17. Variació del nombre de treballadors per clúster, 2007‐2011 ..................................... 35
Taula 18. Variació de l’import net de la xifra de negocis per clúster, 2007‐2011. Milers d’euros
..................................................................................................................................................... 35

Pàgina 3

DIAGNOSI, ESTRATÈGIA I POTENCIAL DE DESENVOLUPAMENT DEL SISTEMA TERRITORIAL D’INNOVACIÓ
DE LA DEMARCACIÓ DE GIRONA
Octubre 2014

Taula 19. Recursos de recerca i desenvolupament empresarial a la província de Girona, 2014 37
Taula 20. Síntesi de resultats del qüestionari a entitats locals sobre innovació......................... 41
Taula 21. Institucions del sistema d’innovació amb relacions amb les entitats locals gironines 44
Taula 22. Els 10 primers sectors amb major proporció de centres de cotització de 51 i més
assalariats. Primer trimestre de 2014 ......................................................................................... 59
Taula 23. Macrosectors amb més del 5 % dels centres de cotització del sector amb més de 50 i
més treballadors. Primer trimestre de 2014............................................................................... 60
Taula 24. Caracterització del pes de les empreses de 51 i més treballadors segons el seu pes i
sectors, 2014 ............................................................................................................................... 61
Taula 25. Destinació dels impactes de les línies d’intervenció per segments d’innovació......... 66

Índex de mapes
Mapa 1. Recursos de recerca i desenvolupament empresarial a la província de Girona, 2014 . 38

Índex de gràfics
Gràfic 1. Distribució del nombre de treballadors i facturació per clústers i nombre d’empreses
el 2011. Província de Girona ....................................................................................................... 34
Gràfic 2. Evolució 2007‐2011 del nombre de treballadors i facturació per clústers i nombre
d’empreses el 2011. Província de Girona.................................................................................... 36
Gràfic 3. Mapa de relacions entre les entitats locals i les institucions del sistema d’innovació. 45
Gràfic 4 Temàtica dels estudis tècnics realitzats......................................................................... 46
Gràfic 5 Activitats promogudes per l'Administració local en matèria d'innovació..................... 47
Gràfic 6 Tipus d'actuacions per incorporar les TIC en la gestió del territori............................... 49
Gràfic 7 Actuacions en matèria d'innovació social per àmbits ................................................... 50
Gràfic 8. Núvol de paraules associades a innovació als mitjans digitals, 2013‐2014.................. 57
Gràfic 9. Modelització de la corba d’innovació en les empreses i organitzacions...................... 65

Pàgina 4

DIAGNOSI, ESTRATÈGIA I POTENCIAL DE DESENVOLUPAMENT DEL SISTEMA TERRITORIAL D’INNOVACIÓ
DE LA DEMARCACIÓ DE GIRONA
Octubre 2014

1 RESUM EXECUTIU
1. Aquest treball descriu i analitza la situació de les activitats innovadores a la demarcació
de Girona i formula una proposta del que es consideren les estratègies més eficaces de
l’eventual intervenció de la Diputació de Girona en l’àmbit de la innovació, factor
determinant del desenvolupament futur de l’activitat econòmica i l’ocupació. S’ha
realitzat en els tres primers trimestres de 2014 i ha tingut en compte fonamentalment
quatre aspectes: les activitats innovadores de les empreses, la presència en els clústers
productius, les activitats d’innovació de les entitats locals i la percepció dels actors del
sistema d’innovació presents a la demarcació.

2. Pel que fa a les activitats innovadores de les empreses, segons fonts de l’INE (Institut
Nacional d’Estadística), s’han contrastat els resultats següents: 262 empreses, que
representen el 14,3 % del total d’empreses analitzades de la demarcació, han invertit
més de 90 milions d’euros en activitats innovadores l’any 2012 —prop d’un 2 % de la
seva xifra de negocis—, amb un pes predominant (el 63 %) en R+D (recerca i
desenvolupament), i això vol dir que més d’un 26 % del seu volum de vendes està
relacionat amb productes o serveis que han incorporat activitats d’innovació.
S’observa que per a un pes equivalent d’activitat innovadora entre el conjunt
d’empreses entre la demarcació, Catalunya i Espanya, la intensitat d’innovació duplica
la dels altres àmbits, i el pes dels productes i serveis derivats de l’activitat també és
molt més important per les empreses que en els altres àmbits.

3. La presència de les empreses de la demarcació és força notable en alguns dels
principals clústers productius en l’àmbit de Catalunya, i probablement aquesta és
l’expressió més tangible de les característiques de l’activitat innovadora de la
demarcació.
Per nombre i dimensió econòmica i laboral de les empreses participants, destaquen
singularment els clústers següents:
a. Aigua
b. Carn porcina
c. Eficiència energètica
d. Productes infantils
e. Materials avançats
f. Motocicletes
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4. L’activitat relacionada directament o indirectament amb la innovació està present en
les entitats locals gironines, però en general de manera feble i/o puntual, i s’expressa
de la manera següent:
 Cap entitat —llevat potser d’una que la seva missió és genuïnament aquesta—
disposa d’equip tècnic específic.
 Només 9 de les 24 entitats han realitzat accions en 3 o més dels àmbits senyalats,
de manera que podríem afirmar que aproximadament el 40 % de les entitats tenen
una intervenció amb certa sistemàtica.
 13 de les 24, poc més del 50 %, tenen relacions continuades amb institucions del
sistema d’innovació, en una xarxa que presenta una densitat i una intensitat de
relació també febles.
En general, les entitats locals estan molt enfocades a difondre la innovació als
emprenedors i al teixit productiu i a donar‐los suport; són aquests els aspectes que més
han realitzat i que més previst tenen realitzar en el futur.

5. Els principals elements d’una diagnosi resulten:
Punts forts
La presència a la demarcació d’empreses, sectors i institucions de recerca i tecnologia
líders, amb una densitat i massa prou significatives, és el principal punt fort i de partida
de qualsevol estratègia viable. Aquests actors tenen una dinàmica autosostinguda i
amb capacitat d’arrossegament si s’identifiquen espais i oportunitats de transferència.
Punts febles
El principal punt feble rau en l’aïllament i la desconnexió de bona part de les
institucions i iniciatives, particularment d’aquelles que s’adrecen a les fronteres del
sistema pel que fa a la cultura i la gestió de la innovació. Aquestes iniciatives i recursos
són els que, junt amb la mateixa dinàmica competitiva de les empreses i sectors,
poden actuar de palanca per millorar l’extensió i la qualitat de la presència de la
innovació a les empreses i organitzacions.
Oportunitats
La presència, la reputació i la iniciativa a escala catalana i internacional, i el vincle, el
lligam i l’impuls de les polítiques generals (RIS3, intraemprenedoria, suport
tecnològic...) que tenen lloc en l’àmbit català constitueixen les oportunitats decisives.
En aquest sentit, es pot parlar de l’expectativa d’un cert lideratge gironí —no excloent
ni exclusiu— en àmbits com l’agroalimentari, el turístic i de l’emprenedoria, que
caldria reforçar en la vessant innovadora.
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Amenaces
El cicle de crisi i ajust fiscal ha afeblit de manera rellevant la majoria d’actors del
sistema, que malden per consolidar‐se amb estratègies individuals. El principal perill és
perdre massa crítica i densitat d’institucions territorialment localitzades, i això, d’una o
altra manera, està relacionat amb l’existència i visibilitat d’un d’una política i estratègia
d’innovació territorial a la demarcació.

6. En el context actual, la capacitat d’intervenció i impacte de la Diputació de Girona està
relativament restringida, però pot ser positiva si es concentra en aquells aspectes més
febles del sistema i s’orienta a reforçar els espais, les iniciatives i les estratègies
existents, i a situar el paper —modest però rellevant— de les entitats locals de l’àmbit
en el sistema.
7. Les estratègies amb més viabilitat i impacte a promoure per part de la Diputació de
Girona s’haurien d’adreçar a:





Reforçar la governança i el sorgiment de polítiques i iniciatives pròpies del
sistema.
Actuar preferentment en el segment de les empreses on encara són dominants
els obstacles i desincentius a la innovació.
Afavorir les relacions i els projectes intersectorials i interterritorials en els
principals àmbits d’especialització.
Impulsar la cultura de la innovació lligada a l’emprenedoria en l’àmbit
educatiu.
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2 PRESENTACIÓ I MEMÒRIA DELS TREBALLS REALITZATS
En un context econòmic caracteritzat per la profunditat de la crisi i les limitacions pel
desenvolupament d’actuacions públiques, la necessitat d’establir una anàlisi de tipus
estratègic sobre els objectius i mitjans de les actuacions en matèria d’innovació és cabdal. Tant
és així, que per al nou període de programació dels fons estructurals s’ha reformulat per
complet la política d’intervenció, i s’ha definit això que s’anomena estratègies d’especialització
intel∙ligent en recerca i innovació (RIS3, la sigla en anglès: research and innovation smart
specialisation strategies) per les quals els territoris configuren una intervenció integrada i
focalitzada per millorar els impactes i efectes de les intervencions de foment de les accions de
recerca, innovació i desenvolupament empresarial.
Per tal de poder establir aquest tipus d’intervenció integrada i focalitzada, cal disposar d’una
diagnosi del conjunt del sistema territorial d’innovació, que s’orienti a identificar el potencial
del seu desenvolupament tenint en compte totes les dimensions del tema i la seva expressió
territorial.
L’enfocament d’anàlisi que s’adopta és el del sistema territorial d’innovació (STI), segons el
qual el desenvolupament de l’activitat d’innovació de les empreses és el resultat de la
interacció entre actors de característiques diferenciades (empreses, centres de recerca,
administració...) de forma focalitzada al voltant de les oportunitats de mercat i la transferència
de coneixement.
Aquest enfocament, aplicat a l’àmbit territorial que ens ocupa, ha de tenir en compte les
diferents escales on es produeix la interacció entre els actors, en particular la global o general
(internacional, catalana...) i la local/supralocal, en el sentit d’identificar dinàmiques
preexistents de suport a l’activitat innovadora.
La diagnosi s’ha d’orientar a establir amb claredat:
Quines són les principals característiques de l’STI existent i les seves oportunitats de
millora clau.
Quins són els actors més dinàmics i els projectes amb més impacte per a la millora de
la capacitat d’innovació empresarial.
Quin és el paper potencial més adient per a la Diputació de Girona en el context
anterior.
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Els treballs consisteixen en la realització de 9 paquets de treball estructurats en 3 fases seguint
la metodologia de la planificació estratègica, segons el detall següent:

Fase 1. Descripció i anàlisi de l’STI
1.

Elaboració del mapa d’actors de l’STI de la demarcació

Aplicació de la metodologia de la quàdruple hèlix a l’àmbit per identificar actors, a partir de la
informació facilitada pels serveis tècnics i l’obtinguda amb fonts secundàries.
2.

Anàlisi de la presència de la demarcació en els clústers d’innovació d’àmbit català

Anàlisi dels components gironins del sistema català de clústers productius, i identificació de
sectors i grandària dels participants.
3.
Anàlisi de l’activitat econòmica i de recerca de la demarcació relacionada amb els 7
àmbits de la RIS3CAT (aplicació de la metodologia RIS3 a Catalunya, en curs de definició final)
Anàlisi del VAB (valor afegit brut) de la demarcació i l’estructura empresarial i ocupacional de
la demarcació relacionada amb els 7 àmbits de la proposta inicial de la RIS3CAT.
4.

Explotació de l’enquesta d’innovació de l’INE per a la demarcació

En la mesura de la disponibilitat de la desagregació, anàlisi de l’evolució i situació actual de les
activitats innovadores a les empreses, amb especial èmfasi en la identificació de sectors i
dimensions.
5.

Identificació dels principals projectes tractors de l’STI de la demarcació

Buidatge de fonts secundàries per identificar projectes en curs i futurs relacionats amb la
innovació.
6.

Realització d’entrevistes a un grup singular d’actors

S’han realitzat entrevistes a informadors rellevants responsables d’entitats públiques, centres
de recerca i organitzacions empresarials, en un total de 8 (trobareu informació del qüestionari
i el qüestionari mateix a l’annex 3).

Fase 2. Elaboració de la diagnosi i potencials
7.

Realització d’una sessió de treball amb actors públics locals i generals de l’STI

Aquesta previsió ha estat substituïda per un qüestionari que han emplenat les entitats locals
amb relació a les seves activitats pel que fa a la innovació (trobareu el qüestionari a l’annex 3).
8.

Elaboració de la diagnosi
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Amb la informació acumulada s’ha d’elaborar la diagnosi amb la metodologia DAFO analitzant
successivament 4 dimensions:





La dinàmica de la producció i l’activitat
L’encaix de l’STI a Catalunya, Espanya i la UE
Les interrelacions al si de l’STI
El paper de les intervencions públiques

Fase 3. Validació i contrastació
9.

Contrastació i validació de la diagnosi entre els agents

Al llarg de la realització del projecte, i conforme al marc de cooperació i sistema de gestió
definit pel promotor, cal definir una metodologia de contrastació i validació per a l’elaboració
definitiva dels treballs.
Es va realitzar una sessió de presentació preliminar el 26 de setembre, amb la presència de
centres de recerca i entitats locals de la demarcació.
Els treballs s’han desenvolupat entre els mesos de gener i octubre de 2014, i aquest document
recull la informació, l’anàlisi i les propostes que es presenten a consideració del servei
corresponent de la Diputació de Girona.
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3 CONCEPTUALITZACIÓ: INNOVACIÓ, ECONOMIA I TERRITORI
Innovació és avui dia una paraula omnipresent, gairebé màgica, que ha estès el seu significat
semàntic des d’un nucli inicial molt lligat a la tecnologia fins a gairebé tots els camps de
l’activitat científica, econòmica i fins i tot social i institucional. Això obeeix en part a les modes,
però sobretot a una qüestió de fons en el món actual, on es fan transversals els
comportaments de tot tipus d’actors i agents socials, econòmics i institucionals. Convé, en
qualsevol cas, que precisem algun perímetre que permeti focalitzar la matèria d’estudi i anàlisi
i l’abast i pretensions d’aquest treball.
Com és sabut, la innovació com a concepte econòmic té ja gairebé un segle gràcies al famós
economista Schumpeter que, recollint l’anàlisi tradicional dels economistes sobre el progrés
tècnic, formulà el seu concepte trencador de les «onades de destrucció creativa». A mitjan
segle passat, l’anàlisi del progrés tècnic s’introdueix en els models sobre el creixement
econòmic, i aviat s’identifiquen els processos d’incorporació del coneixement científic al
desenvolupament tecnològic com un factor decisiu, i aquí trobem la base de l’actual focus
central al voltant de la innovació.
Més recentment, al tombant del canvi de segle, diversos documents de l’OCDE (Organització
per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic) —el Manual d’Oslo (1997) i el Manual de
Frascati (2003)— estableixen allò que avui és la convenció comunament acceptada sobre el
que és la innovació, a saber:
Són d’innovació les activitats científiques, tecnològiques,
organitzatives, financeres i comercials que tenen per objectiu
introduir productes i processos nous o millorats.
D’aleshores ençà han sorgit totes les teories i models al voltant de com es produeix aquest
fenomen (en quin context, amb quines seqüències, amb quines palanques...) i quina és la
manera més adequada de promoure’l, amb el benentès que de la innovació (així entesa) es
deriven no solament avantatges individuals per als agents que la practiquen, sinó també per al
conjunt de la societat que els acull. És tracta, llavors, d’un típic bé col∙lectiu: a tots ens afecta i
en podem gaudir però difícilment els mecanismes tradicionals del mercat en garantiran la
provisió adequada. Es parla llavors de sistemes d’innovació i, per emfatitzar‐ne el caràcter
general, d’ecosistemes innovadors per definir contextos complets on la innovació es veu no
solament afavorida sinó realitzada efectivament.
En els darrers anys, a més, aquesta idea s’ha traslladat —via el concepte smart— a gairebé
totes les activitats socials, i han sorgit també innovacions amb adjectiu: innovació social,
innovació corporativa...
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Tot el que hem dit fins ara no té únicament per objecte les empreses, sinó que abasta totes les
organitzacions i fins i tot els individus (es parla com més va més del talent com una praxi
d‘individu innovador).
Quin és llavors l’objecte i el perímetre d’aquests treballs? El mateix bé definit no tant per les
activitats en si (que inclouen totes les fases i tipus d’innovació que es detallaran més endavant)
com pel potencial i explícit impacte directe en l’activitat econòmica i l’ocupació, en la mesura
que es tracta d’uns aspectes prou focalitzats i que tenen relació directa amb l’Àrea de
Promoció Econòmica de la Diputació de Girona, que és la institució que fa l’encàrrec i el
destinatari primer d’aquest encàrrec.
Aquesta definició comporta les consideracions i els criteris següents:
a) No tractarem principalment de l’àmbit de recerca bàsica i el seu estat si no és com a part del
sistema i els recursos d’aquest àmbit per tal de fer tangible el procés d’innovació.
b) Inclourem totes les activitats innovadores de les empreses, en qualsevol de les seves fases, i
en relació amb tota mena d’agents d’innovació.
c) Incorporarem aquelles activitats pròpies de l’administració, en la mesura que:
— o bé s’adrecen a promoure la innovació en l’activitat econòmica i els sectors
productius,
— o bé constitueixen activitats o projectes innovadors en si mateixos.
d) Inclourem activitats promogudes per entitats no lucratives i de l’economia social que tenen
impacte directe en l’activitat econòmica i l’ocupació.
Malgrat això, aquest treball tampoc no es planteja com un llibre blanc, en el sentit que reculli
exhaustivament totes les accions relacionades amb els quatre epígrafs anteriors, per bé que es
considera que ho ha de fer suficientment per assolir els seus objectius de diagnosi i proposició.
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4 LES ACTIVITATS INNOVADORES I EL SISTEMA TERRITORIAL
D’INNOVACIÓ (STI) DE LA DEMARCACIÓ DE GIRONA
La informació que s’exposa a l’apartat 4.1 prové d’una petició d’explotació de dades ad hoc per
a la província de Girona de l’enquesta d’innovació de les empreses 2012 realitzada per
l’Institut Nacional d’Estadística (INE).
L’enquesta d’innovació tecnològica facilita informació sobre l’estructura del procés d’innovació
(R+D / altres activitats innovadores) i permet mostrar les relacions entre aquest procés i
l’estratègia tecnològica de les empreses, els factors que influeixen (o dificulten) en la seva
capacitat per innovar i el rendiment econòmic de les empreses (INE 2014).
Pel que fa als aspectes metodològics, l’enquesta va adreçada a les empreses agrícoles,
industrials, de la construcció i dels serveis de 10 o més assalariats, l’activitat econòmica
principal es correspon amb les seccions de la A a la N, la P (excepte la branca 854), Q, R, i la S
(excepte la branca 94) de la classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE‐2009).
Les empreses susceptibles de formar part de l’enquesta són les que potencialment poden
desenvolupar activitats d’I+D (bé perquè així consta d’anys anteriors o bé perquè han sol∙licitat
finançament públic per a projectes propis de recerca) i les de més de 200 empleats; i, d’altra
banda, de manera aleatòria, empreses extretes del DIRCE (directori centralitzat d’empreses), i
s’obté una mostra final de més de més de 40.000 empreses. El mètode de recollida de la
informació és un sistema mixt que comprèn la realització d’enviaments per correu i la
participació d’entrevistadors, amb un important suport telefònic.
En el cas particular de l’explotació ad hoc de l’enquesta per a la província de Girona, aquesta
es troba condicionada per problemes de secret estadístic. Així doncs, de les 21 seccions
econòmiques, les seccions O, T i U no són de l’àmbit de l’enquesta, i 5 (D, E, I, L i N) ha estat
necessari ocultar‐les per secret estadístic. Igualment, per secret estadístic, ha calgut ocultar
també el desglossament per grandària de les 3 seccions A, F i J. Per tant, depenent del nivell de
tractament de la informació es disposa de dades i es mostren les dades de la província de
Girona. Així, a les taules d’aquest apartat apareixen dos conceptes, n. d. (dada no disponible),
en el cas que la dada estigui protegida per secret estadístic, i n. a. (no àmbit de l’enquesta), en
el cas que la secció econòmica no estigui en l’àmbit de l’enquesta. Per veure la relació entre el
codi de la secció d’activitat econòmica CCAE‐2009 i el literal del codi, vegeu l’annex 6.

4.1 Les activitats innovadores al teixit empresarial
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S’ha sol∙licitat a l’INE una explotació específica dels resultats de l’enquesta d’activitats
innovadores de les empreses per la demarcació; el resultat és que 352 empreses van realitzar
activitats d’innovació l’any 2012.
Gairebé un 50 % del total d’empreses que porten a terme activitats d’innovació són del sector
manufacturer, i hi ha una presència equilibrada d’empreses de més i de menys de 25
treballadors, tal com es reflecteix en les taules següents:

Taula 1. Empreses amb activitats innovadores el 2012

Activitat
Girona
Espanya Catalunya
n. d.
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca
3
592
n. d.
Indústries extractives
0
94
n. d.
Indústries manufactureres
168
7.871
n. d.
Subministrament d’energia elèctrica, gas, vapor i aire
n. d.
155
condicionat
n. d.
Subministrament d’aigua; activitats de sanejament, gestió
n. d.
142
de residus i descontaminació
n. d.
Construcció
5
1.291
n. d.
Comerç a l’engròs i al detall; reparació de vehicles de
42
3.199
motor i motocicletes
n. d.
Transport i emmagatzematge
12
803
n. d.
Hostaleria
n. d.
673
n. d.
Informació i comunicacions
19
1.411
n. d.
Activitats financeres i d’assegurances
0
379
n. d.
Activitats immobiliàries
n. d.
82
n. d.
Activitats professionals, científiques i tècniques
11
1.586
n. d.
Activitats administratives i serveis auxiliars
n. d.
754
Administració pública, Defensa i Seguretat Social
n. a.
n. a.
n. a.
obligatòria
n. d.
Educació
0
0
n. d.
Activitats sanitàries i de serveis socials
65
1.385
n. d.
Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment
23
247
n. d.
Altres serveis
0
152
Activitats de les llars que donen ocupació a personal
n. a.
n. a.
n. a.
domèstic; activitats de les llars que produeixen béns i
serveis per a ús propi
Organismes extraterritorials
n. a.
n. a.
n. a.
Total
354
20.815
4.415
Font: elaboració pròpia a partir de l’Encuesta sobre Innovación en las Empresas, INE 2012.
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En termes relatius i comparats, les dades anteriors indiquen que l’activitat innovadora de les
empreses és particularment present a la demarcació en tres sectors:
— Indústries manufactureres
— Activitats sanitàries i de serveis socials
— Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment

Taula 2. Empreses amb activitats innovadores el 2012 ubicades a la província de Girona per nombre de
treballadors

Activitat
25 i ‐
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca
Indústries extractives
Indústries manufactureres
Subministrament d’energia elèctrica, gas, vapor i aire
condicionat
Subministrament d’aigua; activitats de sanejament, gestió
de residus i descontaminació
Construcció
Comerç a l’engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i
motocicletes
Transport i emmagatzematge
Hostaleria
Informació i comunicacions
Activitats financeres i d’assegurances
Activitats immobiliàries
Activitats professionals, científiques i tècniques
Activitats administratives i serveis auxiliars
Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria
Educació
Activitats sanitàries i de serveis socials
Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment
Altres serveis
Activitats de les llars que donen ocupació a personal
domèstic; activitats de les llars que produeixen béns i serveis
per a ús propi
Organismes extraterritorials
Total

n. d.
0
50
n. d.

25 i +
Total
n. d.
3
0
0
118
168
n. d.
n. d.

n. d.

n. d.

n. d.

n. d.
38

n. d.
4

5
42

12
n. d.
n. d.
0
n. d.
9
n. d.
n. a.
0
26
23
0
n. a.

0
n. d.
n. d.
0
n. d.
2
n. d.
n. a.
0
39
0
0
n. a.

12
n. d.
19
0
n. d.
11
n. d.
n. a.
0
65
23
0
n. a.

n. a.
180

n. a.
174

n. a.
354

Font: elaboració pròpia a partir de l’Encuesta sobre Innovación en las Empresas, INE 2012.
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Taula 3. Pes d’empreses amb activitat innovadora (% sobre el total d’empreses amb activitats innovadores).
Província de Girona, 2012

Activitats
%
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca
Indústries extractives
Indústries manufactureres
Subministrament d’energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat
Subministrament d’aigua; activitats de sanejament, gestió de residus i
descontaminació
Construcció
Comerç a l’engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes
Transport i emmagatzematge
Hostaleria
Informació i comunicacions
Activitats financeres i d’assegurances
Activitats immobiliàries
Activitats professionals, científiques i tècniques
Activitats administratives i serveis auxiliars
Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria
Educació
Activitats sanitàries i de serveis socials
Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment
Altres serveis
Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic; activitats de
les llars que produeixen béns i serveis per a ús propi
Organismes extraterritorials
Total

0,93 %
0,00 %
48,22 %
n. d.
n. d.
1,57 %
12,11 %
3,39 %
n. d..
5,31 %
0,00 %
n. d.
3,12 %
n. d.
n. a.
0,00 %
18,73 %
6,61 %
0,00 %
n. a.
n. a.
100 %

Font: elaboració pròpia a partir de l’Encuesta sobre Innovación en las Empresas, INE 2012.

En conjunt, les empreses dediquen de mitjana 262.000 euros a l’activitat innovadora l’any
2012, però trobem diferències molt acusades en els diversos sectors d’activitat.
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Taula 4. Mitjana de la despesa per empresa amb activitat innovadora en milers d’euros. Província de Girona,
2012

Activitats
Milers d’euros
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca
237
Indústries extractives
0
Indústries manufactureres
444
Subministrament d’energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat
n. d.
Subministrament d’aigua; activitats de sanejament, gestió de residus i
n. d.
descontaminació
Construcció
181
Comerç a l’engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes
63
Transport i emmagatzematge
18
Hostaleria
n. d.
Informació i comunicacions
65
Activitats financeres i d’assegurances
0
Activitats immobiliàries
n. d.
Activitats professionals, científiques i tècniques
184
Activitats administratives i serveis auxiliars
n. d.
Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria
n. a.
Educació
0
Activitats sanitàries i de serveis socials
127
Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment
26
Altres serveis
0
Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic; activitats de les
n. a.
llars que produeixen béns i serveis per a ús propi
Organismes extraterritorials
n. a.
Total
262
Font: elaboració pròpia a partir de l’Encuesta sobre Innovación en las Empresas, INE 2012.

Què volen dir tenen aquestes dades? Aquestes 262 empreses representen el 14,3 % del total
d’empreses analitzades de la demarcació, han invertit més de 90 milions d’euros en activitats
innovadores l’any 2012 —prop d’un 2 % de la seva xifra de negocis—, amb un pes
predominant (el 63 %) en R+D, i això vol dir que més d’un 26 % del seu volum de vendes està
relacionat amb productes o serveis que han incorporat activitats d’innovació.
Una síntesi de les principals dades sobre l’activitat innovadora de les empreses de la
demarcació és la següent:
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Taula 5. Síntesi de les principals dades sobre l’activitat innovadora de les empreses, 2012

Variable

Empreses
Empreses +
fins a 25
25
treballadors treballadors
Pes de l’activitat Innovadora (% total empreses)
11,52
19,04
Intensitat d’innovació (% s/xifra negocis empreses)
3,32
1,70
Despesa total en innovació (milers d’euros)
17.267
74.529
Pes de l’I+D en l’activitat innovadora (s/total
37,12
71,87
despesa)
Pes dels nous productes i serveis en innovació
57,94
24,85

Total

14,30
1,88
91.796
65,33
26,46

Font: elaboració pròpia a partir de l’Encuesta sobre Innovación en las Empresas, INE 2012.

En termes comparatius entre Catalunya i Espanya (en els aspectes en què es pot realitzar la
comparació), mostra que el posicionament de la demarcació en l’àmbit és favorable, tal com
mostra el quadre següent:

Taula 6. Taula comparativa entre Catalunya i Espanya de l’activitat innovadora de les empreses de Girona, 2012

Variable

Catalunya

Pes de l’activitat innovadora (% total empreses)
Intensitat d’innovació (% s/xifra negocis empreses)
Despesa total en innovació (milers d’euros ‐ mitjana)
Pes de l’I+D en l’activitat innovadora (s/total
despesa)
Pes dels nous productes i serveis en innovació

Espanya

14,44
0,98
750,2
‐‐

13,22
0,84
644,3
70,84

Total
Girona
14,30
1,88
259,4
65,33

10,99

11,81

26,46

Font: elaboració pròpia a partir de l’Encuesta sobre Innovación en las Empresas, INE 2012.

S’observa que per a un pes equivalent d’activitat innovadora entre el conjunt d’empreses
entre la demarcació, Catalunya i Espanya, la intensitat d’innovació duplica la dels altres àmbits,
i el pes dels productes i serveis derivats de l’activitat també és molt més important per les
empreses que en els altres àmbits.
Aquesta visió de conjunt amaga, com era d’esperar, diferències molt rellevants no solament
per sectors, sinó també per dimensió de les empreses. Les taules següents mostren el detall
d’aquests resultats.
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Taula 7. Pes d’empreses amb activitat innovadora (% total empreses) segons grandària. Província de Girona, 2012

Activitats

25 i ‐
treballadors

Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca
Indústries extractives
Indústries manufactureres
Subministrament d’energia elèctrica, gas, vapor i
aire condicionat
Subministrament d’aigua; activitats de sanejament,
gestió de residus i descontaminació
Construcció
Comerç a l’engròs i al detall; reparació de vehicles
de motor i motocicletes
Transport i emmagatzematge
Hostaleria
Informació i comunicacions
Activitats financeres i d’assegurances
Activitats immobiliàries
Activitats professionals, científiques i tècniques
Activitats administratives i serveis auxiliars
Administració pública, Defensa i Seguretat Social
obligatòria
Educació
Activitats sanitàries i de serveis socials
Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment
Altres serveis
Activitats de les llars que donen ocupació a
personal domèstic; activitats de les llars que
produeixen béns i serveis per a ús propi
Organismes extraterritorials
Total

Total

n. d.
0,00
13,11
n. d.

25 i +
treballadors
n. d.
0,00
41,94
n. d.

n. d.

n. d.

n. d.

n. d.
16,54

n. d.
1,51

1,67
8,29

8,74
n. d.
n. d.
0,00
n. d.
5,07
n. d.
n. a.

0,00
n. d.
n. d.
0,00
n. d.
10,78
n. d.
n. a.

8,37
n. d.
42,57
0,00
n. d.
5,65
n. d.
n. a.

0,00
25,78
47,78
0,00
n. a.

0,00
21,87
0,00
0,00
n. a.

0,00
23,29
46,75
0,00
n. a.

n. a.
11,52

n. a.
19,04

n. a.
14,30

Font: elaboració pròpia a partir de l’Encuesta sobre Innovación en las Empresas, INE 2012.
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Taula 8. Intensitat d’innovació (% s/xifra negocis empreses) segons grandària. Província de Girona, 2012

Activitats

25 i ‐treballadors

Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca
Indústries extractives
Indústries manufactureres
Subministrament d’energia elèctrica, gas, vapor i
aire condicionat
Subministrament d’aigua; activitats de sanejament,
gestió de residus i descontaminació
Construcció
Comerç a l’engròs i al detall; reparació de vehicles
de motor i motocicletes
Transport i emmagatzematge
Hostaleria
Informació i comunicacions
Activitats financeres i d’assegurances
Activitats immobiliàries
Activitats professionals, científiques i tècniques
Activitats administratives i serveis auxiliars
Administració pública, Defensa i Seguretat Social
obligatòria
Educació
Activitats sanitàries i de serveis socials
Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment
Altres serveis
Activitats de les llars que donen ocupació a
personal domèstic; activitats de les llars que
produeixen béns i serveis per a ús propi
Organismes extraterritorials
Total

Total

n. d.
0,00
1,91
n. d.

25 i +
treballadors
n. d.
0,00
1,85
n. d.

n. d.

n. d.

n. d.

n. d.

n. d.

2,07

1,90
2,60
n. d.
n. d.
0,00
n. d.
17,19
n. d.
n. a.

0,13
0,00
n. d.
n. d.
0,00
n. d.
5,74
n. d.
n. a.

0,90
2,60
n. d.
8,07
0,00
n. d.
9,72
n. d.
n. a.

0,00
15,67
4,74
0,00
n. a.

0,00
0,91
0,00
0,00
n. a.

0,00
3,24
4,74
0,00
n. a.

n. a.
3,32

n. a.
1,70

n. a.
1,88

Font: elaboració pròpia a partir de l’Encuesta sobre Innovación en las Empresas, INE 2012.
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Taula 9. Despesa total en innovació (milers d’euros) segons grandària. Província de Girona, 2012

Activitats
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca
Indústries extractives
Indústries manufactureres
Subministrament d’energia elèctrica, gas, vapor i
aire condicionat
Subministrament d’aigua; activitats de sanejament,
gestió de residus i descontaminació
Construcció
Comerç a l’engròs i al detall; reparació de vehicles
de motor i motocicletes
Transport i emmagatzematge
Hostaleria
Informació i comunicacions
Activitats financeres i d’assegurances
Activitats immobiliàries
Activitats professionals, científiques i tècniques
Activitats administratives i serveis auxiliars
Administració pública, Defensa i Seguretat Social
obligatòria
Educació
Activitats sanitàries i de serveis socials
Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment
Altres serveis
Activitats de les llars que donen ocupació a
personal domèstic; activitats de les llars que
produeixen béns i serveis per a ús propi
Organismes extraterritorials
Total

25 i ‐
treballadors
n. d.
0
5.753
n. d.

25 i +
Total
treballadors
n. d.
769
0
0
68.961
74.713
n. d.
n. d.

n. d.

n. d.

n. d.

n. d.

n. d.

992

2.428
210
n. d.
n. d.
0
n. d.
1.228
n. d.
n. a.

216
0
n. d.
n. d.
0
n. d.
771
n. d.
n. a.

2.644
210
n. d.
1.208
0
n. d.
2.000
n. d.
n. a.

0
6.352
599
0
n. a.

0
1.954
0
0
n. a.

0
8.306
599
0
n. a.

n. a.
17.267

n. a.
74.529

n. a.
91.796

Font: elaboració pròpia a partir de l’Encuesta sobre Innovación en las Empresas, INE 2012.
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Taula 10. Pes de l’I+D en l’activitat innovadora (s/total despesa), 2012

Activitats

25
i
‐ 25
i
+ Total
treballadors
treballadors
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca
n. d.
n. d.
58,54
Indústries extractives
0,00
0,00
0,00
Indústries manufactureres
47,11
72,86
70,88
Subministrament d’energia elèctrica, gas, vapor i
n. d.
n. d.
n. d.
aire condicionat
Subministrament d’aigua; activitats de sanejament,
n. d.
n. d.
n. d.
gestió de residus i descontaminació
Construcció
n. d.
n. d.
97,38
Comerç a l’engròs i al detall; reparació de vehicles
47,84
98,58
51,99
de motor i motocicletes
Transport i emmagatzematge
0,00
0,00
0,00
Hostaleria
n. d.
n. d.
n. d.
Informació i comunicacions
n. d.
n. d.
83,44
Activitats financeres i d’assegurances
0,00
0,00
0,00
Activitats immobiliàries
n. d.
n. d.
n. d.
Activitats professionals, científiques i tècniques
95,22
85,87
91,61
Activitats administratives i serveis auxiliars
n. d.
n. d.
n. d.
Administració pública, Defensa i Seguretat Social
n. a.
n. a.
n. a.
obligatòria
Educació
0,00
0,00
0,00
Activitats sanitàries i de serveis socials
14,72
22,77
16,62
Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment
0,00
0,00
0,00
Altres serveis
0,00
0,00
0,00
Activitats de les llars que donen ocupació a
n. a.
n. a.
n. a.
personal domèstic; activitats de les llars que
produeixen béns i serveis per a ús propi
Organismes extraterritorials
n. a.
n. a.
n. a.
Total
37,12
71,87
65,33
Font: elaboració pròpia a partir de l’Encuesta sobre Innovación en las Empresas, INE 2012.
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Taula 11. Pes dels nous productes i serveis en innovació. Província de Girona, 2012

Activitats

25
i
‐ 25
i
+ Total
treballadors
treballadors
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca
n. d.
n. d.
4,90
Indústries extractives
0,00
0,00
0,00
Indústries manufactureres
63,22
27,36
28,52
Subministrament d’energia elèctrica, gas, vapor i
n. d.
n. d.
n. d.
aire condicionat
Subministrament d’aigua; activitats de sanejament,
n. d.
n. d.
n. d.
gestió de residus i descontaminació
Construcció
n. d.
n. d.
15,16
Comerç a l’engròs i al detall; reparació de vehicles
0,10
18,91
18,70
de motor i motocicletes
Transport i emmagatzematge
88,25
0,00
88,25
Hostaleria
n. d.
n. d.
n. d.
Informació i comunicacions
n. d.
n. d.
33,41
Activitats financeres i d’assegurances
0,00
0,00
0,00
Activitats immobiliàries
n. d.
n. d.
n. d.
Activitats professionals, científiques i tècniques
81,35
100,00
87,35
Activitats administratives i serveis auxiliars
n. d.
n. d.
n. d.
Administració pública, Defensa i Seguretat Social
n. a.
n. a.
n. a.
obligatòria
Educació
0,00
0,00
0,00
Activitats sanitàries i de serveis socials
59,23
29,59
46,72
Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment
0,00
100,00
100,00
Altres serveis
0,00
0,00
0,00
Activitats de les llars que donen ocupació a
n. a.
n. a.
n. a.
personal domèstic; activitats de les llars que
produeixen béns i serveis per a ús propi
Organismes extraterritorials
n. a.
n. a.
n. a.
Total
57,94
24,85
26,46
Font: elaboració pròpia a partir de l’Encuesta sobre Innovación en las Empresas, INE 2012.

D’aquestes taules es poden deduir alguns aspectes molt rellevants per a l’anàlisi, a saber:
1. Una notable presència de les activitats innovadores en les empreses de fins a 25
treballadors, que si bé, en conjunt, tenen menys activitat innovadora que les més
grans (11,5 % per 19 %), presenten una intensitat d’innovació i un pes dels productes
que incorporen innovació que dobla la proporció de les empreses de 25 i més
treballadors. El gruix de l’activitat innovadora no es concentra en l’R+D, com es fa a les
més grans, sinó en d’altres de les activitats.
2. Hi ha dos subsegments d’empreses (les de més de 25 treballadors del sector
manufacturer i les de menys de 25 de les artístiques, recreatives i d’entreteniment) en
què el pes de les empreses amb activitats innovadores sobre el total s’apropa al 50 %.
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Són, per dir‐ho d’alguna manera, els segments on l’activitat innovadora és més
generalitzada.
3. Les empreses de fins a 25 treballadors dels sectors d’activitats artístiques, recreatives i
d’entreteniment i d’activitats sanitàries i de serveis socials són les que presenten una
intensitat d’innovació més gran: hi dediquen més del 15 % de la seva xifra de negocis.
4. Més del 80 % de la despesa total en activitats innovadores ho és en el sector de les
indústries manufactureres: prop del 75 % en les empreses de més de 25 treballadors
d’aquest sector.
5. Segons les empreses, superen el 50 % de les seves vendes els productes o serveis amb
innovació que es desenvolupen entre les empreses de fins a 25 treballadors dels
sectors de les indústries manufactureres, el transport i l’emmagatzematge, les
activitats professionals, científiques i tècniques (aquí, tot el sector) i les activitats
sanitàries i els serveis socials.

Fins aquí s’ha ofert donat un perfil complet de les activitats innovadores de les empreses a la
demarcació, que dibuixa un panorama esperançador en termes comparatius i mostra la
singularitat tant de determinats sectors productius com de la dimensió de les empreses per
una o altra activitat i del seu impacte.

4.2 Presència i vinculació amb els clústers productius catalans
Fins ara s’han analitzat aquelles activitats que requereixen un esforç continu d’investigació i
base tecnològica. El que es presenta ara són els resultats d’analitzar la presència d’empreses
localitzades a la província de Girona en el sistema de clústers productius de Catalunya,
promogut per ACCIÓ.
El clúster es vincula amb les activitats innovadores en tractar‐se de grups d’empreses i
institucions concentrades en un territori que impulsen accions de millora de competitivitat per
fer‐les més rendibles. Inherent a aquesta agrupació empresarial, existeixen activitats i accions
considerades innovadores, necessàries per millorar la competitivitat i rendibilitat empresarials.
A la província de Girona s’han detectat 18 clústers:


Aigua
CWP (Catalan Water Partnership). El Clúster Català de l’Aigua va néixer per agrupar
empreses i centres de recerca i desenvolupament centrats en el negoci del tractament
de l’aigua al llarg del seu cicle de vida. L’objectiu del clúster és millorar la
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competitivitat del seu sector i la millora continuada de l’eficiència i la sostenibilitat en
l’ús de l’aigua.


Aqüícola
El clúster Acuiplus té com a objectiu generar un punt de trobada entre empreses per
fomentar la innovació dels seus membres i promoure la cooperació, la
complementarietat i la comunicació entre tots ells, i així contribuir a la millora de la
competitivitat, la projecció i la visibilitat internacionals. També es pretén contribuir a
impulsar la creativitat i la imaginació mitjançant la col∙laboració per generar processos
d’innovació disruptiva en el món aqüícola.



Automoció
El Clúster de la Indústria de l’Automoció de Catalunya és una associació sense ànim de
lucre, oberta a les empreses vinculades al sector de l’automoció amb seu a Catalunya i
que tinguin activitat d’R+D+I (recerca, desenvolupament i innovació).
El propòsit principal de l’associació és reforçar la competitivitat de la indústria de
l’automòbil com a motor de l’economia catalana.



Bellesa
És el conjunt d’empreses, organitzacions i espais de coneixement que formen part de
la cadena de valor del mercat de la bellesa que s’associen per avançar, i que generen
noves oportunitats.



Béns d’equip
Els fabricants de béns d’equip formen un sector transversal amb característiques
tecnològiques pròpies i obtenen importants beneficis de la coordinació de les seves
accions. D’aquesta manera, incideixen en els sectors productius als quals els
equipaments donen servei, i obtenen els beneficis següents: sinergia en la innovació
de processos, augment de la productivitat dels processos, millora en l’adaptabilitat del
sistema productiu i disminució d’impactes ambientals i de consums d’energia.



Carn porcina
INNOVACC agrupa empreses i institucions del sector de la carn porcina. La seva missió
és promoure la competitivitat del sector per poder afrontar favorablement la
globalització, mitjançant l’impuls a la innovació de les empreses adherides.
Les línies principals de treball són: planificar estratègies de futur, definir actuacions
d’interès comú, potenciar la transferència tecnològica, potenciar la formació,
assessorar, establir relacions estratègiques externes i impulsar la qualitat distintiva
d’INNOVACC.
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Eficiència energètica
El CEEC (Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya) agrupa empreses que dins de les
seves activitats ofereixen, promocionen o desenvolupen productes o serveis
relacionats amb l’eficiència energètica en els sectors d’edificació, mobilitat, serveis
públics, indústria i formació.
La finalitat del clúster és oferir al mercat solucions integrades i innovadores en
eficiència energètica, unint els productes i serveis de la cadena de valor i aprofitant
solucions en paquets que engloben productes, instal∙lacions, manteniment i gestió.


Elaboració de productes gurmet
L’objectiu principal d’aquest clúster és promoure la competitivitat del sector de
l’alimentació gurmet català d’alta gamma i contribuir‐hi.
Aquest objectiu s’aconsegueix creant una imatge conjunta de qualitat dels productes
gurmet, incrementant el grau d’internacionalització, innovant en valor per al client
gurmet i creant nous canals directes amb els clients, així com captant nous
consumidors.



Esport
INDESCAT és el clúster català de la indústria de l’esport, aglutina les empreses i els
centres de recerca vinculats al món de l’esport per tal de desenvolupar accions que
millorin la competitivitat de les empreses. Com a indústria de l’esport s’entén una gran
tipologia d’empreses que se segmenten en 3 grans blocs: instal∙lacions, esdeveniments
i béns de consum.
—Les seves actuacions es basen en els eixos següents: recerca, desenvolupament i
innovació, coneixement de mercat, formació especialitzada, internacionalització,
accions comercials, visibilitat, pràctiques millors i treball en xarxa ( networking).



Ferroviari
Rail Grup. L’avantatge competitiu principal d’aquest clúster és la cooperació
tecnològica a través de:
— Cooperar durant tota la cadena de valor del sector, incorporant nous avantatges al
negoci i a nous projectes.
— Crear un entorn d’activitats i d’organització que ho afavoreixi.
— Definir l’estratègia idònia per al sector, i identificar contínuament les noves
necessitats.
— Sistematitzar les plataformes geogràfiques, institucionals i gestores on cal exercir,
divulgar i gestionar la diferència competitiva dels membres del clúster.
— Estar en contacte permanent amb l’evolució del sector a escala mundial, i ser
membres de les principals associacions i plataformes.
— Ampliar la capacitat de coneixement a les tecnologies, a programes d’R+D+I i a
aplicacions de les principals universitats, centres i plataformes tecnològiques.
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Il∙luminació
CICAT (Clúster d’Il∙luminació de Catalunya) va dirigit a tots els agents que es troben
dins la cadena de valor de la il∙luminació: fabricants, dissenyadors, prescriptors,
tècnics, etc. La seva missió és contribuir a millorar la competitivitat del sector de la
il∙luminació per tal de poder afrontar favorablement els canvis transcendentals que
afecten el seu entorn.
L’objectiu del clúster és focalitzar els seus esforços en la millora de la competitivitat i
l’impuls de l’R+D+I en el camp de la il∙luminació com a negoci d’alta tecnologia que té
un impacte en la millora de la qualitat de vida de les persones i en l’impuls de
l’eficiència energètica.



Productes infantils
KID’S CLUSTER aglutina empreses i entitats de productes infantils que orienten les
seves activitats als infants de zero a dotze anys amb independència de la categoria de
productes o serveis que comercialitzin.
L’objectiu és articular actuacions per al reforç de la seva posició competitiva, i que
permetin el desenvolupament de productes i serveis que afavoreixin les condicions per
al bon desenvolupament del nen en tots els seus aspectes.



Maquinària agrícola
FEMAC (Associació de Fabricants Exportadors de Maquinària Agrícola de Catalunya) té
com a objectiu millorar la competitivitat dels fabricants i exportadors catalans de
maquinària agrícola i els diferents agents que configuren la seva cadena de valor.
És un clúster atomitzat, dinàmic i amb una localització agrupada on predominen petits
fabricants locals especialitzats en la fabricació de maquinària agrícola, components,
eines i equips per a reg. Basa el seu model de gestió ens tres grans eixos estratègics:
cooperar, innovar i internacionalitzar.



Materials avançats
ACCIÓ, l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa de la Generalitat de Catalunya,
està impulsant el Clúster de Materials Avançats a Catalunya (MAV) mitjançant la
realització d’accions estratègiques que permeti a les empreses i agents de suport que
en formen part incrementar la seva competitivitat.



Motocicletes
La missió del clúster de les motocicletes és:
— Fer de la innovació el principal avantatge competitiu de les empreses del sector de
la motocicleta.
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— Aplicar aquesta innovació en tota la cadena de valor: identificació d’oportunitats,
anàlisi de rendibilitat, disseny, desenvolupament, fabricació, distribució i venda, i
serveis de postvenda.
— Promoure la incorporació de tecnologies netes (vehicles elèctrics i híbrids) com a
element clau del teixit industrial de la moto cap al segle XXI.


Nutrició i salut
AINS (Associació Empresarial Innovadora Nutrició i Salut) agrupa empreses i entitats
del sector alimentari. Té la missió de promoure la competitivitat i la innovació del
sector agroalimentari en l’àmbit dels aliments funcionals, i de contribuir‐hi, i també de
fomentar activitats de recerca i innovació relacionades amb les declaracions
nutricionals i de salut dels aliments, el desenvolupament d’ingredients, additius i
aliments funcionals, la seguretat alimentària, els processos i tecnologies industrials,
l’anàlisi de mercats, la normativa legal i la formació especialitzada.



Empaquetament i maquinària d’alimentació
Són un grup d’empreses amb les línies principals de treball següents: fomentar l’R+D+I,
definir actuacions d’interès comú per als associats, potenciar la formació a tots els
nivells, assessorar els associats sobre oportunitats d’interès, posicionar‐se
nacionalment i internacionalment, reflexionar estratègicament, fomentar projectes
individuals o en col∙laboració, i facilitar i incrementar el treball en xarxa efectiu entre
els socis.



Suro
El clúster del suro aplega tots els agents de la cadena de valor, tant fabricants de
producte final com preparadors i fabricants de producte intermedi, i gestors de la
producció i comercialitzadors de producte final. També inclou proveïdors de
maquinària i de programari específics. Compta també amb l’associació AECORK i amb
l’Institut Català del Suro (ICS).

D’aquests 18 clústers, s’han identificat un total de 76 empreses, el 25 % de les qual pertanyen
al clúster de la carn porcina i un 12 % al de les motocicletes. La resta de clústers detectats a la
província de Girona apleguen entre l’1 i el 7 % d’aquestes 76 empreses, segons es detalla a la
taula següent.
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Taula 12. Nombre d’empreses per clúster, 2014

Clúster
Aigua
Aqüícola
Automoció
Bellesa
Béns d’equip
Carn porcina
Eficiència energètica
Elaboració de productes gurmet
Esport
Ferroviari
Il∙luminació
Productes infantils
Maquinària agrícola
Materials avançats
Motocicletes
Nutrició i salut
Empaquetament i maquinària d’alimentació
Suro

Empreses

%

Total

5
2
2
2
3
19
5
4
3
1
3
3
4
5
9
2
3
1

6,58 %
2,63 %
2,63 %
2,63 %
3,95 %
25,00 %
6,58 %
5,26 %
3,95 %
1,32 %
3,95 %
3,95 %
5,26 %
6,58 %
11,84 %
2,63 %
3,95 %
1,32 %

76

100,00 %

Font: elaboració pròpia a partir de dades d’ACCIÓ, 2014.

Els clústers anteriors es poden agrupar en d’altres que representin encara més
l’heterogeneïtat de les activitats que integren la cadena de valor. En aquest sentit, el clúster de
l’alimentació és el que més empreses aplega, amb un 41 % del les 76 empreses. Darrere
d’aquest clúster se situa el d’energia i recursos, amb una representació del 13 %.
D’altra banda, la localització de les empreses que formen part d’algun clúster és Girona i Olot.
A la primera s’hi localitza el 28 % de les empreses i a la segona, el 16 %. Els municipis que
segueixen són Banyoles i Riudellots de la Selva: s’hi ubica el 4 % de les empreses.

Taula 13. Empreses que pertanyen a algun clúster per municipi d’ubicació, 2014

Clúster
Aiguaviva
Banyoles
Bescanó
Blanes
Breda

Empreses

%
1
4
2
1
1
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Calonge
Camallera
Campdevànol
Cassà de la Selva
Cornellà del Terri
Figueres
Flaçà
Girona
Gualta
Hostalets d’en Bas
Maçanet de la Selva
Monells
Olot
Palafrugell
Palol de Revardit
Puigcerdà
Quart
Riudellots de la Selva
Salt
Sant Feliu de Pallerols
Sant Hilari Sacalm
Sant Jaume de Llierca
Santa Coloma de Farners
Torroella de Montgrí
Tortellà
Vall d’en Bas
Vilabertran
Vilobí d’Onyar
Total

1
1
1
1
2
2
1
21
2
1
1
1
12
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
76

1,32 %
1,32 %
1,32 %
1,32 %
2,63 %
2,63 %
1,32 %
27,63 %
2,63 %
1,32 %
1,32 %
1,32 %
15,79 %
1,32 %
1,32 %
1,32 %
1,32 %
3,95 %
1,32 %
1,32 %
1,32 %
2,63 %
1,32 %
2,64 %
2,63 %
1,32 %
1,32 %
1,32 %
100,00 %

Font: elaboració pròpia a partir de dades d’ACCIÓ, 2014.

S’han pogut obtenir dades recents (2011 i posterior) de 56 d’aquestes empreses, dades que
ens permeten definir un perfil d’anàlisi. En conjunt, apleguen prop de 3.000 treballadors i més
de 700 milions d’euros de xifra de negocis.
En detall, s’observa que el clúster amb una xifra més alta de negocis i de treballadors és el
d’energia i recursos, però no és el que aplega més empreses. La suma del nombre d’empreses
d’aigua i eficiència energètica representa el 16 % del total. D’altra banda, el sector de
l’alimentació és el clúster que aglutina un major nombre d’empreses (38 %), i se situa darrere
d’energia i recursos quant a treballadors i volum de negoci; la diferència entre aquests dos
resideix en aquest darrer concepte.
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El tercer clúster destacable seria el de sistemes industrials, seguit per les indústries
relacionades amb la mobilitat. La importància d’aquest darrer clúster rau sobretot en el
nombre d’empreses més que en el nombre de treballadors i en el volum de negoci.

Vet aquí les taules descriptives:
Taula 14. Nombre d’empreses que pertanyen a un clúster. Província de Girona, 2012

Clúster
Aigua
Automoció
Bellesa
Béns d’equip
Carn porcina
Eficiència energètica
Elaboració de productes gurmet
Esport
Il∙luminació
Productes infantils
Maquinària agrícola
Materials avançats
Motocicletes
Nutrició i salut
Empaquetament i maquinària d’alimentació
Total

Total

%
4
1
1
1
15
5
3
3
3
4
4
4
6
1
3
58

6,90 %
1,72 %
1,72 %
1,72 %
25,86 %
8,62 %
5,17 %
5,17 %
5,17 %
6,90 %
6,90 %
6,90 %
10,34 %
1,72 %
5,17 %
100,00 %

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SABI, 2012. Diputació de Girona.

Taula 15. Nombre de treballadors per clúster (darreres dades disponibles)1

Clúster
Aigua
Automoció
Bellesa
Béns d’equip
Carn porcina
Eficiència energètica
Elaboració de productes gurmet
Esport
Il∙luminació

Total

%
784
0
29
19
500
466
19
52
179

20,29 %
0,00 %
0,75 %
0,49 %
12,94 %
12,06 %
0,49 %
1,35 %
4,63 %

1. El nombre de treballadors que prové del SABI varia en comparació amb el de la Seguretat Social; la
xifra del SABI és inferior. A més, d’algunes de les empreses no es disposa del nombre de treballadors.
Tot i això, aquestes dades permeten il∙lustrar i descriure aproximadament les característiques principals
dels clústers.
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Productes infantils
Maquinària agrícola
Materials avançats
Motocicletes
Nutrició i salut
Empaquetament i maquinària d’alimentació
Total

588
47
471
202
234
274
3.864

15,22 %
1,22 %
12,19 %
5,23 %
6,06 %
7,09 %
100,00 %

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SABI, 2012. Diputació de Girona.

Taula 16. Import net de la xifra de negocis per clúster (darreres dades disponible)

Clúster
Aigua
Automoció
Bellesa
Béns d’equip
Carn porcina
Eficiència energètica
Elaboració de productes gurmet
Esport
Il∙luminació
Productes infantils
Maquinària agrícola
Materials avançats
Motocicletes
Nutrició i salut
Empaquetament i maquinària d’alimentació
Total

Total
115.094
4.123
2.500
69.817
167.869
2.783
6.160
37.549
175.639
8.232
78.376
53.980
39.074
43.606
804.802

14,30 %
0,00 %
0,51 %
0,31 %
8,68 %
20,86 %
0,35 %
0,77 %
4,67 %
21,82 %
1,02 %
9,74 %
6,71 %
4,86 %
5,42 %
100,00 %

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SABI, 2012. Diputació de Girona.

A excepció del clúster de la carn porcina, de la resta de clústers només disposem d’informació
d’1 a 5 empreses de cadascun. Però igualment, ens ajuda a establir el grau importància i a
extreure’n les característiques principals. En aquest sentit, els clústers amb més volum de
negoci i més nombre de treballadors serien els d’aigua, eficiència energètica i infantil; a
excepció del darrer, estem parlant del clúster d’energia i recursos.
A l’extrem oposat se situen un seguit de clústers amb volum de negoci, treballadors i empreses
baix: bellesa, béns d’equip, esport, elaboració de productes gurmet i maquinària agrícola.
Aquest grup està format per clústers d’activitats molt diferents i amb poc vincles entre si.
El tercer grup el configuren empreses que pertanyen bàsicament al clúster de l’alimentació, tot
i que és apreciable també la importància del clúster dels sistemes industrials. La importància
rau en el nombre d’empreses més que en el volum de treballadors i de negocis.
Pel que fa a l’evolució del nombre de treballadors i facturació, els que han incrementat en
aquest sentit són els d’aigua i eficiència i energia o, el que és el mateix, el clúster d’energia i
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recursos. A l’extrem oposat, els clústers que han registrat reduccions són béns d’equip,
il∙luminació, bellesa, alimentació i materials avançats.
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Gràfic 1. Distribució del nombre de treballadors i facturació per clústers i nombre d’empreses el 2011. Província de Girona
22%

Aigua

17%

Inf antil
Carni porcí
Ef iciència energètica

Distribució de treballadors

Materials avançats
12%

Empaquetament i maquinària
d'alimentació
7%

Nutrició i salut
Motocicletes
Il·luminació

Maquinària agrícola

‐5%

Esport
2%
Bellesa
Elaboració de productes
Béns d'equip
gurmet
Automoció 0%
5%

10%

‐3%

20%

Nombre d'empreses
Distribució de la facturació

‐8%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SABI, 2012. Diputació de Girona.
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Taula 17. Variació del nombre de treballadors per clúster, 2007‐20112

Clúster
Aigua
Bellesa
Béns d’equip
Carn porcina
Eficiència energètica
Elaboració de productes gurmet
Esport
Il∙luminació
Productes infantils
Maquinària agrícola
Materials avançats
Motocicletes
Empaquetament i maquinària d’alimentació
Total

2007

2011
138
57
46
462
449
17
31
89
425
36
145
295
54
2.244

%
784
29
19
389
459
19
52
56
576
40
135
202
62
2.822

468,12
‐49,12
‐58,70
‐15,80
2,23
11,76
67,74
‐37,08
35,53
11,11
‐6,90
‐31,53
14,81
25,76

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SABI, 2012. Diputació de Girona.

Taula 18. Variació de l’import net de la xifra de negocis per clúster, 2007‐2011. Milers d’euros

clúster
Aigua
Bellesa
Béns d’equip
Carn porcina
Eficiència energètica
Elaboració de productes gurmet
Esport
Il∙luminació
Productes infantils
Maquinària agrícola
Materials avançats
Motocicletes
Empaquetament i maquinària d’alimentació
Total

2007
22.743
6.206
8.685
66.577
21.005
2.762
6.999
9.652
112.893
8.940
24.849
35.548
5.357
332.217

2011
%
115.094
4.123
2.500
48.269
167.410
2.783
6.160
5.327
171.259
6.588
21.069
53.980
6.798
611.361

406,06
‐33,57
‐71,21
‐27,50
696,99
0,78
‐11,99
‐44,81
51,70
‐26,31
‐15,21
51,85
26,91
84,02

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SABI, 2012. Diputació de Girona.

2. No disposem de dades històriques d’11 de les 58 empreses que formen part d’algun clúster. Així que
per al càlcul de la variació no s’han tingut en compte. És per aquest motiu que el total d’empreses de
2011 no coincideixen amb les de la taula que la precedeix i tampoc hi apareixen tots els clústers
detectats.
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Gràfic 2. Evolució 2007‐2011 del nombre de treballadors i facturació per clústers i nombre d’empreses el 2011. Província de Girona
Aigua
406 % facturació
468 % treballadors
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‐150
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SABI, 2012. Diputació de Girona.
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En conclusió, la presència de les empreses de la demarcació és força notable en alguns dels
principals clústers productius a Catalunya, i probablement aquesta és l’expressió més tangible
de les característiques de l’activitat innovadora de la demarcació.
Per nombre i dimensió econòmica i laboral de les empreses participants, destaquen
singularment els clústers següents:







Aigua
Carn porcina
Eficiència energètica
Productes infantils
Materials avançats
Motocicletes

4.3 Recursos de transferència
empresarial a l’àmbit

d’innovació

i

desenvolupament

La província de Girona disposa de 58 centres de recerca i desenvolupament empresarial entre
acceleradores Start‐up, punts d’atenció a l’emprenedoria (PAE), centres de la xarxa Catalunya
Emprèn i centres Tecnio / Innovació.
Aquests recursos es localitzen principalment als nuclis de població més grans i d’activitat
econòmica de la província. Tot i aquesta distribució, hi ha certa concentració de recursos a la
capitat provincial, ja que alguns d’aquests només estan ubicats a Girona, a l’entorn del
principal nucli d’innovació de la demarcació: el Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de
Girona (PCTUdG).

Taula 19. Recursos de recerca i desenvolupament empresarial a la província de Girona, 2014

Recursos
Acceleradora Start‐up
Punts PAE (punts d’atenció a l’emprenedoria)
Xarxa Catalunya Emprèn
Centres Tecnio / Innovació
Total
Font: elaboració pròpia a partir de la informació de
http://inicia.gencat.cat/inicia/cat/entitatLocalMapa.do, 2014.
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Mapa 1. Recursos de recerca i desenvolupament empresarial a la província de Girona, 2014

PUIGCERDÀ
1 Catalunya Emprèn
FIGUERES
4 PAE
1 Catalunya Emprèn
OLOT
1 PAE
1 Catalunya Emprèn
RIPOLL
1 PAE
2 Catalunya Emprèn
1 Tecnio / Innovació
LES PRESES
1 Catalunya Emprèn

BANYOLES
1 Catalunya Emprèn

GIRONA
1 Acceleradora
11 PAE
8 Catalunya Emprèn
12 Tecnio / Innovació

L’ESCALA
2 PAE
CELRÀ
1 Catalunya Emprèn
MONELLS
BISBAL D’EMPORDÀ
1 Tecnio / Innovació 1 Catalunya Emprèn
PALAFRUGELL
2 PAE

SALT
1 Catalunya Emprèn

STA. COLOMA DE FARNERS
1 PAE

BLANES
1 Catalunya Emprèn

Font: elaboració pròpia, 2014.
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VILABLAREIX
1 Catalunya Emprèn

FORALLAC
1 Catalunya Emprèn
1 Tecnio / Innovació

PALAMÓS
2 PAE
1 Catalunya Emprèn

ST. FELIU DE GUÍXOLS
1 PAE
3 Catalunya Emprèn

LLORET DE MAR

TOSSA DE MAR

3 PAE

1 PAE
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En aquest context de recursos cal recollir l’activitat desenvolupada per la Cambra Oficial de
Comerç de Girona en l’àmbit de la innovació i les noves tecnologies, que en el darrer període
ha estat molt notable, particularment amb l’execució del programa InnoCámaras (que donava
suport al diagnòstic assistit i l’assessorament a les PIME per al desenvolupament de nous
productes o processos i la gestió de la innovació) i de les sessions periòdiques de transferència
tecnològica, que promouen la interrelació entre empreses i grups de recerca o centres
tecnològics a partir d’identificar necessitats o oportunitats de mercat.
No podem cloure, però, aquesta descripció sense subratllar la importància d’una activitat que
ha anat aplegant bona part dels actors rellevants de la demarcació: les edicions del Fòrum del
Parc Científic i Tecnològic.
Aquesta activitat, que fins a arribar a la IV edició ha anat sent cada vegada més el punt de
referència pel que fa a la innovació a la demarcació, ha comptat amb la implicació decidida
dels centres de recerca i tecnològics, i d’empreses innovadores, i ha assolit un important nivell
d’impacte. L’annex 7 en recull un resum. Però val la pena retenir‐ne les principals xifres tal com
les ha expressat la premsa:
 70 oportunitats tecnològiques presentades per empreses, centres tecnològics, grups
de recerca i emprenedors.
 240 persones es van inscriure al Fòrum, una xifra superior a la de l’edició passada, en
què hi va haver 180 inscrits.
 300 entrevistes ràpides (networking) es van dur a terme entre impulsors de projectes i
possibles inversors o socis.
Aquesta activitat expressa la voluntat del PCTUdG al voltant de la missió central de dinamitzar
l’activitat científica i tecnològica, que a més es projecta en altres àmbits de futur,
principalment:



Un suport i una acció integrals en l’àmbit de l’emprenedoria, en què a més de les 5
empreses derivades ubicades i l’acceleradora d’empreses es participa en el programa
Start‐up Catalonia i es col∙labora en el programa de joves emprenedors del Banc
Santander.



La participació i elsuport a les comunitats RIS3 més relacionades amb els àmbits de
recerca on el PCTUdG i la demarcació són presents.



L’eventual participació en projectes territorials de les convocatòries RIS3.

4.4 La innovació a les entitats locals de la demarcació
Com que la Diputació de Girona és una entitat local, i la seva missió principal té a veure amb el
suport a les entitats locals, ens ha semblant imprescindible aproximar‐nos a les relacions amb
el món de la innovació per part de les entitats locals gironines (ajuntaments, consells
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comarcals, consorcis i altres entitats locals de cooperació). Se’ls va trametre un qüestionari (el
trobareu a l’annex 3) i en presentem aquí els resultats.

4.4.1

Institucions participants al qüestionari

Del total de membres de l’Àrea de Promoció Econòmica hem rebut 24 qüestionaris, que
corresponen a:

Ajuntament
• Blanes
• Castelló d’Empúries
• Celrà
• Figueres
• Girona
• Llagostera
• Olot
• Pals
• Puigcerdà
• Quart
• Riells i Viabrea
• Sant Feliu de Pallerols
• Sant Gregori
• Sarrià de Ter
• Sils
• Verges
• Vilablareix

Consell comarcal
• Consell Comarcal de la
Cerdanya
• Consell Comarcal de la
Selva
• Consell Comarcal del
Baix Empordà
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Consorci
•
Consorci
Ripollès
Desenvolupament
• Consorci del
Ter‐Brugent

Altres
• Nexes
• FoodLab, Centre
d’Innovació
Gastronòmica
Industrial
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4.4.2

Síntesi dels continguts

Taula 20. Síntesi de resultats del qüestionari a entitats locals sobre innovació

Posició i relacions

Arbúcies
Blanes
Castelló
d’Empúries
Celrà
Figueres
Pals
Quart
Riells i Viabrea
Sant Gregori
Sarrià de Ter
Olot

Accions realitzades i/o en curs a la
(2011‐2015)
Programa Treball Relació Difusió i Especialització Territorial
innovació tècnic centre promoció intel∙ligent + i urbana
recerca
suport teixit
industrial
No
en X
X
tenen
No
en
X
tenen
No
en X
X
X
X
X
tenen
No
en X
X
X
tenen
No
en X
X
tenen
No
en X
X
tenen
No
en
X
tenen
No
en
tenen
No
en X
X
X
tenen
No
en X
X
tenen
No
en X
X
X
X
X
tenen
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legislatura Accions previstes o en fase de maduració
Innovació Difusió i Especialització Territorial Innovació
social
promoció intel∙ligent + i urbana
social
suport teixit
industrial
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
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Puigcerdà
Sant Feliu
Pallerols
Sils

de

Verges
Vilablareix
Vall d’en Bas, la
Llagostera
Bisbal, la
Girona
Consell Comarcal
de la Cerdanya
Consorci Ripollès
Desenvolupament

No
en
tenen
No
en
tenen
No
en
tenen
No
en
tenen
No
en
tenen
No
en
tenen
No
en
tenen
No
en
tenen
Clúster
Tic Media
No
en
tenen
No
en
tenen
No
en
tenen
No
en
tenen

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
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X

X

X

Consorci del Ter‐
Brugent
Consell Comarcal
X
del Baix Empordà
Consell Comarcal
X
de la Selva
Nexes
No
en
tenen
Mancomunitat
No
en

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
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Intermunicipal de tenen
la
Vall
de
Camprodon
FoodLab, Centre Si
d’Innovació
Gastronòmica
Industrial
PENETRACIÓ

X

X

Font: elaboració pròpia, 2014.
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4.4.3

Descripció dels principals resultats

Posició i relacions
Cap dels ajuntaments, consorcis o consells comarcals tenen una àrea específica ni personal
tècnic especialitzat en temes d’innovació.
Hi ha una variabilitat molt gran d’accions que s’emmarquen en una estratègia innovadora. De
les enquestes es desprèn que no hi ha claredat al voltant del significat d’innovació, atès que és
difícil detectar tendències clares entre els municipis.
Pel que fa a la realització d’estudis tècnics, destaca que la major part s’han fet sobre temes de
gestió d’energia i recursos, seguit del sector d’alimentació i agroindústria i d’indústries basades
en l’experiència (cultura, turisme, esports).
Quant als centres de recerca i centres tecnològics, destaca la relació que diverses entitats han
mantingut amb el Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. D’altres centres amb
qui es tenen relacions és l’IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Alimentàries de la Generalitat
de Catalunya).

Taula 21. Institucions del sistema d’innovació amb relacions amb les entitats locals gironines

Centre
Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Universitat de Girona (UdG)
Clúster e‐Commerce
Institut d’Estudis Empordanesos
Càtedra d’Estudis Marítims de Palamós
Centre Especial de Recerca Planta de Tecnologia dels Aliments (CERPTA)
Leitat Technological Center
Estació Experimental Mas Badia de la Tallada d’Empordà
Centre d’Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials (CECAM)
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Fundació Barcelona Media
Institut de Recerca de l’Energia de Catalunya (IREC)
Universitat de Vic (UVIC)

N
6
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Font: elaboració pròpia, 2014.

Aquestes relacions es configuren amb el mapa següent, a partir de la informació obtinguda.
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Gràfic 3. Mapa de relacions entre les entitats locals i les institucions del sistema d’innovació

Font: elaboració pròpia, 2014.
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Gràfic 4 Temàtica dels estudis tècnics realitzats

Font: elaboració pròpia, 2014.

Les temàtiques sobre les quals s’han fet els estudis tècnics també tenen relació amb els tipus i
temàtiques de les estratègies d’innovació.
L’eficiència energètica forma part de moltes de les estratègies d’innovació, tant pel que fa a
projectes de difusió, com d’especialització intel∙ligent i d’innovació territorial i urbana. I des de
projectes específics d’especialització dels territoris fins a projectes aplicats a l’eficiència
energètica de l’administració local dels territoris.

Accions realitzades
Difusió i promoció de la innovació
Els temes que més s’han promocionat des dels diferents organismes són: emprenedoria, gestió
energètica, entorn digital, ocupació i turisme.
Les activitats les promou l’Administració en col∙laboració amb altres administracions locals i
comarcals i centres formatius.
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Gràfic 5 Activitats promogudes per l'Administració local en matèria d'innovació

Font: elaboració pròpia, 2014.

Estratègies d’especialització intel∙ligent i suport teixit empresarial
16 de 24 organismes han realitzat alguna activitat relacionada amb les estratègies
d’especialització intel∙ligent (66,7 % han contestat que fan alguna actuació).
Hi ha una diversitat molt àmplia d’activitats i que pot estar indicant la inexistència d’un
consens generalitzat sobre el significat d’especialització intel∙ligent. És un concepte molt ampli
i abstracte que pot generar diferents interpretacions sobre quin tipus d’actuació s’haurien
d’incloure en la dimensió estratègies d’especialització intel∙ligent.
Les activitats concretes van des de la realització de cursos per les empreses del territori fins a
l’impuls de projectes específics a escala local i a europea, i passen per l’assessorament a
empreses, el disseny d’eines de gestió, la dotació de premis i la signatura de convenis i
d’activitats diverses vinculades a la promoció de les TIC (tecnologies de la informació i la
comunicació). En molts pocs casos (3 de 23) es menciona que s’estiguin fent activitats d’I+D.
Si es tenen en compte els sectors en els quals se centren les estratègies, destaquen quatre
sectors: promoció del sector turístic, del comerç, del sector agroalimentari i, finalment,
promoció d’eines de gestió energètica. Encara que cap dels sectors mencionats té presència
generalitzada a tots els territoris, sinó més aviat al contrari, les actuacions són molt divergents
entre els diferents territoris.

Innovació territorial i urbana
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Hi ha 13 organismes de 23 que han fet algun tipus d’actuació (52,1 % han contestat que fan
alguna acció).
Les actuacions que es reclamen com a actuacions relacionades amb la innovació territorial i
urbana són de nou molt heterogènies entre els diferents municipis, i en alguns casos serien
difícilment reconegudes com a experiències innovadores. Tot i així, les diferents mesures s’han
agrupat en cinc grans àmbits:

 Àmbit 1: actuacions per a la millora de l’eficiència energètica dels municipis
Actuacions que tenen a veure amb reformes per tal d’avançar cap a sistemes més eficients a la
mateixa Administració. Alguns dels exemples són: la incorporació de sistemes geotèrmics als
equipaments culturals i esportius del municipi, la instal∙lació de plaques solars o el canvi dels
sistemes d’enllumenat.

 Àmbit 2: actuacions de reformes urbanístiques i d’equipaments
Actuacions orientades a recuperar espais amb la finalitat de donar‐los usos nous, i actuacions
relacionades amb els plans de mobilitat i plans d’equipaments.

 Àmbit 3: Innovació dels processos administratius
Actuacions que tenen per objectiu innovar en el camp de la comunicació municipal, i fer més
eficients els processos administratius per millorar la relació amb la ciutadania.

 Àmbit 4: actuacions per a la millora de la gestió de residus
Les actuacions en aquest àmbit estan majoritàriament orientades a la implantació de nous
sistemes de recollida selectiva de residus.

 Àmbit 5: actuacions en la incorporació de les TIC
Les actuacions en aquest àmbit s’enfoquen a millorar les connexions de xarxa dels municipis o
la instal∙lació de sistemes de QR en alguns aspectes de la comunicació municipal.
Les actuacions majoritàries són les relacionades amb la innovació en els procediments
administratius, les reformes urbanístiques i d’equipaments i la millora de l’eficiència
energètica.
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Gràfic 6 Tipus d'actuacions per incorporar les TIC en la gestió del territori

Font: elaboració pròpia, 2014.

Projectes d’innovació social
S’han comptabilitzat 14 municipis que asseguren haver fet alguna acció en el camp de la
innovació social (54,1 % han contestat que fan alguna acció).
La innovació social és un calaix de sastre en el sentit que es reconeixen projectes que tutela
l’ajuntament en diferents àmbits: medi ambient, atenció a les persones, ocupació, formació i
inserció de joves, emprenedoria social, cultura.

 Àmbit de medi ambient
Projectes que promouen noves formes de recollida de residus i, d’altra banda, projectes
relacionats amb la promoció d’horts urbans.

 Àmbit d’atenció a les persones
Activitats diverses en l’àmbit dels serveis a les persones, per exemple, campanyes per detectar
necessitats, signatura de convenis amb entitats per a la gestió de serveis, agents cívics.

 Empresa i ocupació
En aquest àmbit s’han realitzat cursos per a les persones en situació d’atur, clubs de feina i
plans de formació i inserció per a joves. També hi ha accions per promoure diferents sectors
econòmics, per exemple, el comerç.
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 Emprenedoria social
Activitats de formació i promoció de l’emprenedoria social.

 Cultura
Activitats relacionades amb el foment de la lectura.

Gràfic 7 Actuacions en matèria d'innovació social per àmbits

Font: elaboració pròpia, 2014.

4.4.4

Accions futures

Les activitats que es preveuen per al futur estan relacionades amb les realitzades en el
moment de respondre el qüestionari.
Hi ha 11 respostes dels 23 qüestionaris rebuts (47,8 % de resposta sobre el total de
qüestionaris).
Pel que fa a la difusió i la innovació, es preveuen activitats de foment i suport a la
emprenedoria, i premis i promoció de projectes d’innovació, ja sigui mitjançant activitats de
reconeixement d’empreses innovadores, realitzant informes sobre l’estat de la qüestió, etc. Els
formats escollit són preferentment seminaris, jornades, tallers i campanyes de difusió.
Estratègies d’especialització intel∙ligent i suport del teixit empresarial
12 entitats de les 23 han respost que tenen previst fer alguna actuació relacionada amb les
estratègies d’especialització intel∙ligent i suport del teixit empresarial (52,2 % de resposta).
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Les activitats per al futur són:
— Jornades de difusió, estudis, etc.
— Millora d’eines per a la gestió de processos
Desenvolupament de noves estratègies de comunicació i interacció amb la població:
— Condicionament d’espais de trobada per a empresaris del territori
— Condicionament d’espais de treball per a emprenedors
De nou no hi ha gaire homogeneïtat en les respostes; de totes maneres es poden assenyalar
quins són els àmbits on es preveuen realitzar activitats:
— Activitats per promocionar el sector del comerç, l’hostaleria i el turisme.
— Activitats per promoure el desenvolupament d’activitats industrials diverses i donar‐hi
suport.
— Activitats per incentivar el sector agroalimentari.
— Activitats per fomentar l’emprenedoria, sense especificar‐ne l’àmbit d’especialització.

Innovació territorial i urbana
En aquest cas hi ha un nivell de resposta baix, atès que només hi ha 9 de les 23 entitats que
responen el qüestionari que hagin indicat alguna actuació futura en el camp de la innovació
territorial i urbana (39,1 %).
Les accions previstes no estan del tot relacionades amb les activitats que actualment estan en
marxa i que s’han explicat a l’apartat anterior. Pel que fa al futur, cal destacar les previsions
per impulsar ciutats intel∙ligents (2 ajuntaments planegen avançar en aquest camí) i la voluntat
d’alguna administració d’implementar un sistema d’administració oberta a escala local (1
ajuntament). Apareix en algun cas alguna acció per avançar en la incorporació de les TIC en
actuacions urbanístiques, i projectes relacionats amb la implantació de mesures i mecanismes
per a la mobilitat intel∙ligent.

Projectes d’innovació social
També amb referència a projectes d’innovació social hi ha un nivell de resposta baix: només 8
dels 23 qüestionaris rebuts responen a les accions previstes en aquest camp (34,8 %).
Entre les previsions destaca que no apareix cap projecte vinculat amb la inserció laboral, un
dels camps on es reconeixien més projectes d’innovació social actualment. Pel que fa a l’àmbit
d’atenció a les persones, cal subratllar que es reconeix la dimensió comunitària que han de
tenir els projectes futurs, la dinamització comunitària és inherent al desenvolupament de
projectes d’innovació social. En algun cas es proposa fer un nou model de banc d’aliments i
treballar sistemes d’horts urbans; accions molt relacionades amb el moment actual de crisi. Hi
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ha altres actuacions, com ara un projecte per fomentar hàbits alimentaris saludables i la
participació en un projecte europeu en el camp de l’educació.

4.4.5

Principals conclusions

L’activitat relacionada directament o indirectament amb la innovació està present en les
entitats locals gironines, però en general de manera feble i/o puntual, i s’expressa de la
manera següent:





Cap entitat —llevat potser d’una la missió de la qual és genuïnament aquesta—
disposa d’equip tècnic específic.
Només 9 de les 24 entitats han realitzat accions en 3 o més dels àmbits senyalats,
de manera que podríem afirmar que aproximadament el 40 % de les entitats tenen
una intervenció amb certa sistemàtica.
13 de les 24, poc més del 50 %, tenen relacions continuades amb institucions del
sistema d’innovació, en una xarxa que presenta una densitat i una intensitat de
relació també febles.

En general, les entitats locals estan molt enfocades a difondre la innovació als emprenedors i al
teixit productiu i a donar‐los suport; són aquests els aspectes que més han realitzat i que més
previst tenen realitzar en el futur.
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5 PRINCIPALS
REPTES
I
OPORTUNITATS
PER
AL
DESENVOLUPAMENT DE LA INNOVACIÓ A LA DEMARCACIÓ
5.1 Els antecedents d’anàlisi
Cenyint‐nos a les anàlisis efectuades aquest segle, la caracterització més clara de
l’especialització productiva de l’economia de les comarques gironines i la seva relació amb la
innovació la trobem en l’anàlisi sobre els clústers productius (Hernández Gascón, 2005), que
identifica per a l’àmbit els clústers següents:








Carn de porc a les comarques gironines i Osona
Filatura de cotó de recuperació de la Garrotxa
Indústries de la fusta a Osona i la Selva
Suro a la Costa Brava
Maquinària per a les indústries d’alimentació a les comarques gironines i Osona
Carrosseries a la Selva
Ceràmica decorativa a les comarques del sud de Girona

En conjunt, 7 de la quarantena de sistemes productius locals tenien segons aquesta anàlisi un
component territorial clar en la demarcació.
En el camp pròpiament de la innovació i el sistema d’innovació, en els darrers anys la mateixa
Diputació de Girona ha realitzat treballs descriptius i d’anàlisi (Diputació de Girona, 2011, i
Nuell) que ens aproximen bé a la realitat sectorial de la logística i el transport per mercaderies,
bé a l’estat del sistema d’innovació. Aquest darrer inclou en la seva part final un llistat de
propostes derivades de l’anàlisi de situació, que reproduïm a continuació:
Cal donar suport als sistemes de gestió de la innovació.
Cal impulsar polítiques que afavoreixen la necessitat de la innovació.
 Els projectes europeus tenen poc impacte en la creació de llocs de treball, tot i això
generen noves oportunitats i cal donar suport a productes i serveis que siguin d’interès
europeu.
El capital risc privat és una nova font que cal tenir molt en compte. Hi ha capital que busca
oportunitat i el sector de la innovació és un sector atractiu, on tradicionalment el sector públic
hi havia tingut un pes important.
Convé impulsar amb diferents actuacions les reunions, els grups de treball i les plataformes
regionals per planificar l’R+D amb impacte europeu.
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 És important continuar donant suport a les comunicacions, conferències i publicacions,
però cal també donar suport a la transferència de tecnologia.
 Per millorar el registre de patents, es podrien introduir mesures que afavoreixin la
desgravació fiscal de despeses per patents registrades.
 S’ha de donar suport tècnic en la identificació de productes amb possibilitat de ser
registrats.
Convé fomentar mesures de transferència de tecnologia fomentades en la demanda.
Cal introduir, en els graus universitaris, càpsules formatives que donin orientació i pautes
en temes de recerca. La formació es considera una debilitat del territori.
La disminució d’ajuts, sobretot de programes que funcionaven bé, pot representar un cert
estancament o fins i tot un retrocés en temes d’innovació.
Els agents implicats en activitats d’R+D i innovació tenen una percepció negativa de l’estat
de la innovació a Catalunya, sobretot perquè s’està obviant el tema del valor afegit.
En un context de crisi com l’actual, cal impulsar mesures per sensibilitzar de la importància
de la innovació.
S’han d’impulsar mesures per crear aliances i clústers en I+D.

L’anàlisi més completa i de conjunt la trobem en el treball Innovation and Policy Innovation in
Girona (PTUG, 2009) realitzat per l’OECD. En tractar‐se de l’anàlisi precedent més aprofundida
sobre la realitat del sistema de recerca i innovació, en reproduïm les conclusions
estratègiques:
Fortaleses i oportunitats
— Unes xarxes locals potents i la proximitat de les parts interessades (stakeholders) —
empreses, institucions, privats— que comparteixen una certa visió comuna del territori. És una
gran fortalesa que facilita la definició de propostes de futur.
— Una estructura industrial potent, formada per empreses innovadores de llarga trajectòria,
fortament globalitzades i també conscients que requereixen augmentar el contingut tecnològic
dels seus productes per augmentar la seva capacitat competitiva.
— Una bona base científica i tecnològica, amb un ampli nombre de centres de recerca i
tecnologia, totalment relacionats i molt dirigits a les necessitats del territori (Universitat, IRTA,
Facultat de Medicina, Centre Tecnològic Eduard Soler, Centre de Noves Tecnologies
Alimentàries...).
— El Pol de la Salut, amb el nou Hospital Universitari, la nova Facultat de Medicina, l’Institut
d’Investigació Biomèdica de Girona... contribuiran a diversificar l’economia, introduint la
biotecnologia i la biomedicina com a noves àrees d’interès.
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— El Parc Científic i Tecnològic és participat i promogut per bona part de les institucions del
territori i aglutina esforços dirigits a la innovació, a la tecnologia i a la creació d’empreses.
— Les apostes de futur per a sectors emergents (biotecnologia, IT‐MEDIA) són totalment
complementàries als principals sectors industrials actuals (alimentació i sector carni, i
tecnologies de fabricació i construcció de maquinària).
— Els clústers es poden convertir en una bona eina de política d’innovació per facilitar aquest
procés de complementarietat entre sectors.
— S’ha estès la cultura de la creació d’empreses tecnològiques. Apareixen emprenedors joves
que tracten d’emular processos iniciats en altres entorns altament tecnològics.
— La Universitat, en els darrers anys, ha interioritzat la tercera missió. La transferència de
tecnologia i la promoció d’empreses derivades són activitats consolidades en la vida acadèmica.
— S’estén també, tot i que és un procés incipient, una cultura de la inversió privada en
tecnologia. El territori comença a veure els primers àngels inversors dedicats a empreses
tecnològiques.
— La companyia Ryanair connecta Girona amb més de 60 destins. Molts dels aeroports als
quals vola aquesta companyia des de Girona són importants pols tecnològics europeus. Aquest
fet facilita la internacionalització de la tecnologia i l’obertura del territori.
— La qualitat de vida és elevada. Aquest fet (l’efecte valley), afegit a les cada vegada millors
comunicacions (tren d’alta velocitat o Ryanair), facilita l’atracció de projectes tecnològics cap al
territori.
— En aquest sentit, la distància a una ciutat com Barcelona, amb nom i imatge globals, trasllada
uns clars beneficis i oportunitats.
— Una de les oportunitats és la dispersió de la tecnologia i el coneixement. Històricament,
Catalunya ha concentrat les inversions tecnològiques a Barcelona. Avui, la proximitat entre les
dues ciutats i la maduresa del nostre territori atorga possibilitats d’atreure actuacions que anys
enrere s’haurien quedat a la capital.
Debilitats i amenaces
— La principal debilitat de Girona en el terreny tecnològic és la massa crítica. El territori és
relativament petit (sobretot comparant amb Barcelona) pel que fa al número de persones i
d’empreses i institucions.
— Falta focalització i especialització, els àmbits als quals s’han dedicat els principals agents eco.
— Una segona feblesa és la manca d’una reflexió estratègica territorial pel que fa a la innovació
i a la tecnologia. En el futur proper, Girona haurà d’elaborar el seu propi pla d’innovació, amb
reflexions estratègiques però també amb mesures d’acció.
— La participació del territori en la governança de la ciència i la tecnologia i en la definició de
les polítiques d’innovació del país podria ser més alta, tant a escala catalana com estatal.
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— Fins ara els ajuts públics han focalitzat poc des del punt de vista estratègic i sectorial (aquest
és un problema que afecta tot Catalunya) i han estat molt atomitzats. Però tampoc han
focalitzat en el territori.
— D’altra banda, Girona, que ha sabut presentar una excel∙lent imatge internacional en altres
camps socials i econòmics (art, cinema, turisme, gastronomia...), no ha projectat una imatge
externa de la seva dedicació tecnològica. Cal que en el futur proper, Girona traslladi aquesta
imatge, que contribueixi a l’atracció de talent i de projectes innovadors.
— Paradoxalment, el bon funcionament de l’economia de la zona, la seva potent base industrial
actual, es pot configurar també com un element de debilitat, ja que no es generen els incentius
territorials suficients per empènyer nous sectors tecnològics emergents.
— Manca capital llavor local. Malgrat que Barcelona és molt propera i les societats que actuen
a Barcelona inverteixen també en projectes de Girona, una societat local estimularia el procés
de creació d’empreses tecnològiques.
— L’atractivitat de Barcelona pot ser també negativa, ja que dificulta la retenció del talent en el
propi territori, al qual li és fàcil trobar bones oportunitats a la gran ciutat.

El punt de partida general, doncs, d’aquesta diagnosi estratègica està força establert, per bé
que se situa segurament en un altre context que l’actual, particularment pel que fa a les
polítiques i els recursos públics disponibles.

5.2 Percepcions i visions de la situació actual
5.2.1

La innovació als mitjans de comunicació

Una visió complementària sobre la situació del sistema, que recull la realitat però també
indirectament els desitjos i les polítiques en curs, la podem efectuar amb l’anàlisi de la
presència en els mitjans de comunicació de l’àmbit de la temàtica de la innovació. Al gràfic
següent trobareu el núvol de paraules resultant.
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Gràfic 8. Núvol de paraules associades a innovació als mitjans digitals, 2013‐20143

Font: elaboració pròpia, 2014.

Des d’aquesta perspectiva d’anàlisi, els aspectes clau a partir dels quals la innovació és present
en l’agenda política i ciutadana ens remeten a tres grans àmbits:
a) Un té a veure amb la indústria i la tecnologia, particularment relacionada amb
l’alimentació.
b) Un altre té a veure amb el turisme (més cultura i gastronomia, que es vincula amb
l’anterior).
c) Un darrer, amb l’educació i l’emprenedoria.

Aquesta visió, que alguns podrien considerar aparentment superficial, coincideix a grans trets
amb les anàlisis efectuades, i estableix les bases del que podríem anomenar estratègia
d’impacte de les intervencions al voltant de la innovació: en principi, com més assoleixin
estendre’s en aquests tres grans àmbits, més acceptabilitat tindran i més repercussió en
termes d’activitat econòmica i ocupació podran aconseguir.

5.2.2

La percepció dels actors principals4

3. Extret dels titulars de notícies de La Vanguardia, El Punt Avui i el Diari de Girona amb la selecció
«innovació + Girona» el darrer any (maig 2013 ‐ maig 2014).
4. Aquest apartat és fruit de les entrevistes realitzades a empreses i institucions del sistema d’innovació
que figuren a l’annex 4.

Pàgina 57

DIAGNOSI, ESTRATÈGIA I POTENCIAL DE DESENVOLUPAMENT DEL SISTEMA TERRITORIAL D’INNOVACIÓ
DE LA DEMARCACIÓ DE GIRONA
Octubre 2014

Hi ha un relat força compartit entre els agents del sistema que ens permet aproximar‐nos a la
seva visió de la situació actual. Està compost pels elements següents:
1) En els darrers anys s’ha assolit i consolidat un sistema d’innovació relativament potent
—si més no en termes comparatius— fonamentat en sectors i empreses, juntament
amb la localització i assentament de recursos científics i tecnològics en l’àmbit, en què
la innovació és considerada estratègica.
2) Una peça clau que ha estat impulsora i expressió d’aquesta dinàmica és el Parc
Científic i Tecnològic de la UdG.
3) Els actors més avançats disposen en general d’estratègies i instruments per a l’impuls
de les accions innovadores.
4) Continua sent molt present el sostre invisible que impedeix estendre la cultura de la
innovació i aprofundir‐hi com a factor estratègic a més empreses i sectors.
5) A mitjà termini, els aspectes de tipus cultural i educatius seran decisius per a la
incorporació generalitzada de sistemes de gestió de la innovació i la seva extensió al
conjunt d’empreses.
6) Tot i això, l’existència d’un sistema no pressuposa l’existència de polítiques explícites ni
d’instruments de governança (debat, cooperació, impuls...) del sistema.
7) La presència del sector públic és en general feble o tangencial en el sistema i presenta
dèficits notables en la seva gestió interna pel que fa a la innovació en les seves
polítiques i actuacions.

Els entrevistats destaquen una llarga llista de projectes i iniciatives rellevants en curs, així com
la fortalesa i presència de molts dels projectes i institucions.

5.3 Factors clau i expectatives de desenvolupament de les activitats
innovadores
5.3.1

La dimensió empresarial
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Segons dades de la Seguretat Social del primer trimestre de 2014, a la província de Girona
existeixen 27.025 empreses a les quals treballen 199.555 assalariats. La relació entre nombre
d’empreses i assalariats suposa que de mitjana hi ha 7,38 treballadors per empresa.
Aquesta grandària mitjana de l’empresa gironina varia si es divideix el teixit empresarial entre
petites empreses, de 50 i menys treballadors, i mitjanes‐grans empreses, de 51 i més
treballadors. Així, el primer grup d’empreses de 50 i menys treballadors treballadors,
representa el 98 % del total d’empreses amb centre de cotització a la província i una grandària
mitjana de 4,5 treballadors per empresa. En canvi, les empreses de 51 i més treballadors
representen gairebé el 2 % i apleguen el 40 % dels assalariats; això suposa una dimensió
mitjana de 151 treballadors per empresa.
Centrant l’anàlisi en les empreses de 51 i més treballadors, aquesta es pot realitzar des del
punt de vista del teixit empresarial i des del punt de vista sectorial. Partint de tots dos punts de
vista, la informació de base de la Seguretat Social s’ha agrupat en 18 grans sectors d’activitat
(vegeu l’annex 5 per saber la correspondència entre CCAE‐2009 2 i sector).
Des del teixit empresarial, 10 sectors representen cadascun més del 5 % del total d’empreses
de 51 i més treballadors de la província de Girona i apleguen el 85 % de les empreses de 51 i
més treballadors:
Taula 22. Els 10 primers sectors amb major proporció de centres de cotització de 51 i més assalariats. Primer
trimestre de 2014

Macrosector

CC de 51 i +
treballadors

COMERÇ, HOSTELERIA I TURISME
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
AGROINDÚSTRIA
SERVEIS A LES EMPRESES
DISTRIBUCIÓ I LOGÍSTICA
METALL
TÈXTIL‐QUÍMICA
EDUCACIÓ I RECERCA
SERVEIS SOCIALS
SALUT

76
73
59
49
39
36
32
31
30
76

% sobre el total
CC de 50 i + treballadors
14,26 %
13,70 %
11,07 %
9,19 %
7,32 %
6,75 %
6,00 %
5,82 %
5,63 %
5,25 %

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del primer trimestre de 2014 de l’afiliació a la Seguretat
Social de l’Observatori d’Empresa i Ocupació del Departament d’Empresa i Ocupació.

Des del punt de vista sectorial, els sectors on més del 5 % de les empreses són de 51 i més
treballadors són:
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Taula 23. Macrosectors amb més del 5 % dels centres de cotització del sector amb més de 50 i més treballadors.
Primer trimestre de 2014

Macrosector
ENERGIA, AIGUA I RESIDUS
TÈXTIL‐QUÍMICA
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
AGROINDÚSTRIA
SERVEIS SOCIALS

CC de 51 i + treballadors
15
32
73
59
30

% sobre el total sector
10,6 %
9,4 %
8,7 %
6,3 %
5,0 %

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del primer trimestre de 2014 de l’afiliació a la Seguretat
Social de l’Observatori d’Empresa i Ocupació del Departament d’Empresa i Ocupació.

La relació entre el pes dels assalariats de les empreses de 51 treballadors i més de cada sector
amb la proporció d’empreses de 51 treballadors i més per sectors de la província de Girona,
permet la detecció d’aquells sectors amb característiques particulars:
1. Sector amb una proporció superior al 5 % d’empreses de 51 i més treballadors sobre el
total de la província i que el pes d’aquests assalariats sobre el total del sector és
superior al 65 %. És a dir, és un sector en què predominen empreses mitjanes i grans i
que el seu pes sobre el teixit empresarial de la província és destacable.

2. Sector que, malgrat la proporció d’empreses de 51 i més treballadors, suposa per al
conjunt de la província de Girona més del 5 % del total: es caracteritza perquè la
majoria dels assalariats d’aquest sector treballen en empreses de menys de 51
treballadors.

3. Sector amb una proporció baixa d’empreses de 51 i més treballadors, però que el pes
dels assalariats d’aquestes empreses sobre el total del sector és majoritari. Dit d’una
altra manera, hi ha poques empreses mitjanes i grans sobre el conjunt de la província,
però amb molts treballadors assalariats.

4. Sectors amb poc pes d’empreses amb 51 i més treballadors sobre el total de la
província i en què la majoria dels assalariats desenvolupen la seva activitat en
empreses de 49 i menys treballadors.

La taula següent mostra l’agrupació de tots els sectors segons els criteris esmentats
anteriorment:
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Taula 24. Caracterització del pes de les empreses de 51 i més treballadors segons el seu pes i sectors, 2014

Grau de presència d’empreses de 51 i més treballadors

65 % i +

Superior al 5 %

SERVEIS FINANCERS

35 % ‐ 65 %

TIC

< 35 %

Pes dels assalariats de les empreses de 51 i
més treballadors

Inferior al 5 %

CULTURA I LLEURE
AUTOMOCIÓ
ALTRES MANUFACTURERES
CONSTRUCCIÓ
EXTRACTIVES

SALUT
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
AGROINDÚSTRIA
TÈXTIL‐QUÍMICA
ENERGIA, AIGUA I RESIDUS
SERVEIS A LES EMPRESES
SERVEIS SOCIALS
EDUCACIÓ I RECERCA
METALL
DISTRIBUCIÓ I LOGÍSTICA
COMERÇ, HOSTALERIA I TURISME

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del primer trimestre de 2014 de l’afiliació a la Seguretat
Social de l’Observatori d’Empresa i Ocupació del Departament d’Empresa i Ocupació.

Es considera que els sectors ressaltats de la taula són els que estan en millors condicions
objectives per actuar de tractors de les iniciatives d’innovació que vagin més enllà de les
actualment en curs.

5.3.2

Il·lustració de projectes en curs

A tall purament il∙lustratiu, però de forma significativa en la mesura que es tracta de projectes
que s’estan executant ja en un context com l’actual, en què la crisi econòmica encara és molt
palesa però que ja apunten senyals de recuperació parcial en molts sectors i àmbits, volem
subratllar tres projectes:
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La col∙laboració entre INNOVACC i el clúster de l’aigua

Es tracta d’un projecte que mostra tot
el potencial de l’existència de suficient
massa crítica empresarial, científica i
tecnològica
articulada
fonamentalment a l’àmbit però amb
una projecció general.

e‐MTA, Campus Euromediterrani del Turisme i l’Aigua
A partir de dos focus o àmbits inicialment
aïllats, aquest projecte pot esdevenir un
important motor de transformació i
introducció de la innovació en un sector
tan clau com el turístic, atès que estan en
marxa projectes específics relacionats amb
les empreses i operadors.

Pàgina 62

DIAGNOSI, ESTRATÈGIA I POTENCIAL DE DESENVOLUPAMENT DEL SISTEMA TERRITORIAL D’INNOVACIÓ
DE LA DEMARCACIÓ DE GIRONA
Octubre 2014

Casos d’èxit FocusGi

La innovació pot ser molt present en les
activitats de suport a l’emprenedoria i el
desenvolupament empresarial, com ho
mostra la iniciativa FocusGi i l’anàlisi dels
seus casos d’èxit.
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6 CONCLUSIONS I PROPOSTES
En termes d’anàlisi estratègica, els aspectes clau a destacar de l’anàlisi efectuada i que es
consideren els determinants de l’evolució futura són els següents:

Punts forts
La presència a la demarcació d’empreses, sectors i institucions de recerca i tecnologia líders,
amb una densitat i massa prou significatives, és el principal punt fort i de partida de qualsevol
estratègia viable. Aquests actors tenen una dinàmica autosostinguda i amb capacitat
d’arrossegament si s’identifiquen espais i oportunitats de transferència.

Punts febles
El principal punt feble rau en l’aïllament i la desconnexió de bona part de les institucions i
iniciatives, particularment d’aquelles que s’adrecen a les fronteres del sistema pel que fa a la
cultura i gestió de la innovació. Aquestes iniciatives i recursos són els que, junt amb la mateixa
dinàmica competitiva de les empreses i sectors, poden actuar de palanca per millorar
l’extensió i la qualitat de la presència de la innovació a les empreses i organitzacions.

Oportunitats
La presència, la reputació i la iniciativa a escala catalana i internacional, i el vincle, el lligam i
l’impuls de les polítiques generals (RIS3, intraemprenedoria, suport tecnològic...) que tenen
lloc en l’àmbit català constitueixen les oportunitats decisives. En aquest sentit, es pot parlar de
l’expectativa d’un cert lideratge gironí —no excloent ni exclusiu— en àmbits com
l’agroalimentari, el turístic i de l’emprenedoria, que caldria reforçar en la vessant innovadora.

Amenaces
El cicle de crisi i ajust fiscal ha afeblit de manera rellevant la majoria d’actors del sistema, que
malden per consolidar‐se amb estratègies individuals. El principal perill és perdre massa crítica
i densitat d’institucions territorialment localitzades, i això, d’una manera o altra, està
relacionat amb l’existència i la visibilitat d’una política i estratègia d’innovació territorials a la
demarcació.
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En el context actual, la capacitat d’intervenció i impacte de la Diputació de Girona està
relativament restringida, però pot ser positiva si es concentra en aquells aspectes més febles
del sistema i s’orienta a reforçar els espais, les iniciatives i les estratègies existents, i a situar el
paper —modest però rellevant— de les entitats locals de l’àmbit en el sistema.
En el rerefons d’aquesta eventual intervenció, cal subratllar que hi ha, per dir‐ho d’alguna
manera, quatre problemes diferents pel que fa a la innovació a les empreses i organitzacions,
que podríem caracteritzar a partir d’un corba normal com la del gràfic següent. Així, trobem
que:

Gràfic 9. Modelització de la corba d’innovació en les empreses i organitzacions

(A)
Un
nombre
petit
d’empreses innoven molt
més que la mitjana i tenen la
innovació integrada en la
seva estratègia. Les seves
dificultats són accedir a grans
projectes i al finançament
corresponent.
(B)

Un
nombre
important
d’empreses innoven més que
mitjana
però
tenen
dificultats per traduir‐ho en
retorns i a desenvolupar
projectes propis d’innovació.
innovació està present però
és sempre un component
estratègic de l’activitat de

la

La
no
l’empresa.

(C) Un nombre important d’empreses innoven menys que la mitjana; tenen certa disposició a
fer‐ho i són conscients de la importància d’això. Tanmateix, sovint no saben com introduir les
activitats d’innovació en els seus plans, i introduir‐les tampoc no és pròpiament una política de
l’empresa.
(D) Un nombre relativament petit d’empreses pràcticament no innoven gens; no tenen ni la
informació per fer‐ho ni la predisposició a fer‐ho.
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En aquest marc, es considera que la Diputació de Girona, com a tal, caldria que actués en els
àmbits següents:
A. Reforçar la governança i el sorgiment de polítiques i iniciatives pròpies del sistema
Es tracta d’una necessitat contrastada per contribuir a la consolidació de l’STI. I alhora
és el camí per maximitzar l’aprofitament d’oportunitats i permetre un paper positiu de
la Diputació i les entitats locals actives en aquest sistema.
B. Actuar preferentment en el segment de les empreses on encara són dominants els
obstacles i desincentius a la innovació
Caldria bastir un programa específic adreçat al perfil d’empresa que vol incorporar
activitats innovadores i sistemes de gestió, de forma relacionada amb la xarxa existent
d’atenció a l’empresa i els emprenedors.
C. Afavorir les relacions i els projectes intersectorials i interterritorials en els principals
àmbits d’especialització
Els espais generals de governança del sistema no garanteixen per se el sorgiment i
l’aprofitament d’oportunitats per part de les empreses i les institucions del sistema.
D. Impulsar la cultura de la innovació lligada a l’emprenedoria en l’àmbit educatiu
Tothom identifica la necessitat compartida de donar suport a l’extensió de la cultura
innovadora arreu, com a mitjà per superar l’abast actual a mitjà termini. Hi ha
iniciatives d’abast general però localitzades a la demarcació —el Fòrum Impulsa i la
Fundació pera la Creativació — que mostren una oportunitat molt clara de
desenvolupar per part de la Diputació i el conjunt d’entitats locals un projecte d’abast
més ampli en l’àmbit educatiu relacionat amb l’emprenedoria i la innovació.

Aquestes quatre línies d’intervenció impacten prioritàriament en segments diferents de la
posició de les empreses i organitzacions, a saber:
Taula 25. Destinació dels impactes de les línies d’intervenció per segments d’innovació

A
Reforçar la governança i el sorgiment de polítiques i
iniciatives pròpies del sistema
Actuar preferentment en el segment de les empreses
on encara són dominants els obstacles i desincentius
a la innovació
Afavorir les relacions i els projectes intersectorials i
interterritorials
en
els
principals
àmbits
d’especialització
Impulsar la cultura de la innovació lligada a
l’emprenedoria en l’àmbit educatiu
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Detallarem a continuació propostes d’actuacions per a cadascuna de les 4 línies d’intervenció
proposades, tenint en compte que les actuacions pel que fa al suport a la innovació estan
fortament determinades per la seva continuïtat i per la necessitat que estiguin prou adaptades
i siguin factibles des del punt de vista de l’empresa o la institució beneficiària, cosa que
assenyalen tots els actors.

6.1 Reforçar la governança i el sorgiment de polítiques i iniciatives
pròpies del sistema
Aquesta estratègia té per objectiu reforçar els vincles entre els actors principals del sistema i
facilitar una visió de conjunt del sistema que permeti el sorgiment d’iniciatives, la coordinació
entre aquestes i, per què no dir‐ho, la presència de les polítiques generals d’innovació i la
coordinació amb aquestes.
No es tracta tant de crear organismes formals, sinó d’aprofitar els existents i generar espais ad
hoc que permetin el treball efectiu. L’estratègia es podria fer operativa a partir de dos camins
alternatius:




La creació d’un espai —tipus taula, grup...— de promoció de la innovació, amb
presència dels actors principals (centres de recerca, empreses, institucions i sectors
econòmics, entitats locals actives).
L’ampliació i la modificació del paper actual dels òrgans de participació en el Parc
Científic i Tecnològic, amb una mena de consell socioeconòmic del Parc que realitzés
aquesta funció i pogués tenir una dinàmica de treball específica més enllà de la formal.

Sembla relativament senzill estructurar l’agenda d’aquest nivell de governança, al voltant de
temes com ara:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

La continuïtat i el reforçament del Fòrum del PCTUdG
La coordinació de projectes RIS3
La promoció d’eines amb relació al finançament de la recerca
L’execució a la demarcació dels programes i ajuts adreçats a la innovació
...
...

La Diputació de Girona difícilment pot tenir un paper de lideratge en aquesta governança, però
tanmateix pot contribuir decisivament a instar que es tiri endavant, atès que forma part
d’aquests actors i hi té relació estreta.

Pàgina 67

DIAGNOSI, ESTRATÈGIA I POTENCIAL DE DESENVOLUPAMENT DEL SISTEMA TERRITORIAL D’INNOVACIÓ
DE LA DEMARCACIÓ DE GIRONA
Octubre 2014

6.2 Actuar preferentment en el segment de les empreses on encara
són dominants els obstacles i desincentius a la innovació
Aquesta línia estratègica d’intervenció es considera la més important en la mesura que
segurament és on més feblesa té el sistema, menys funcionen els mecanismes de mercat
habitual i on més es poden incorporar l’experiència i el contacte amb els sectors empresarials i
emprenedors. El programa podria consistir en accions tals com:
a) Definir i incorporar ajuts específics (complements de finançament, per exemple, del
tecnobonus i d’altres) per a les PIME i els emprenedors que volen diagnosticar el
sistema d’innovació i iniciar‐s’hi.
b) Programar activitats permanents de benchmarking i treball en xarxa, fent servir per
exemple tota l’experiència del FocusGi. Hauria de servir per millorar el valor afegit de
les actuacions de les entitats locals en aquest àmbit.
c) Programa de suport a les entitats locals, en el marc de la xarxa, per posar a disposició
dels municipis, consells comarcals i altres entitats locals amb experiència prèvia en
innovació tècnics especialitzats que els permetin incorporar la promoció de la
innovació en les seves polítiques i recursos d’emprenedoria i suport a l’empresa.
d) Suport directe per a la incorporació de PIME, ni que sigui tangencialment, a projectes
d’R+D en curs, atès que ha mostrat ser una via efectiva de canvi en les polítiques
empresarials en aquest àmbit.

Es considera que, en tot cas, el gruix dels esforços i recursos que esmerci la Diputació de
Girona pel que fa a la innovació s’ha de focalitzar en aquesta intersecció: el segment
d’empreses encara feblement innovadores i el paper de les entitats locals en el suport a la
dinamització empresarial.

6.3 Afavorir les relacions i els projectes intersectorials
interterritorials en els principals àmbits d’especialització

i

El reforçament i valor de l’STI està estretament relacionat amb el que s’anomena ecosistema
innovador; és a dir, l’existència de relacions intersectorials i interterritorials que permeten a
àrees diverses de coneixement i oportunitats de mercat generar projectes el contingut
innovador dels quals impacta en la vida socioeconòmica.
Caldria establir canals concrets i moments de referència —en part la trobada anual del
PCTUdG ha fet aquest paper— per tal de reforçar al màxim els sectors i clústers que tenen ja
avui entitats i estratègies pròpies d’innovació.
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En general, les institucions més actives del sistema ja malden, per si soles, per desfermar
aquestes relacions, i val a dir que moltes acumulen un background considerable respecte
d’això.
En aquesta línia estratègica es tractaria que la Diputació de Girona actués de facilitador de les
relacions, en un programa obert i accessible tant per les entitats empresarials com pels centres
de recerca que propiciés l’adaptació (matching) entre aquests.
Cal assenyalar sobre això que la posició de la Diputació de Girona no és pas irrellevant en molts
temes i sectors, notablement en:






turisme
salut
territori, paisatge i medi ambient
infraestructures i mobilitat
....

de manera que, en aquest cas, l’Àrea de Promoció Econòmica hauria d’actuar com a canal de
promoció d’activitats i projectes que permetin la connexió entre sectors i àrees de recerca
encara allunyades entre si.

6.4 Impulsar la cultura de la innovació lligada a l’emprenedoria en
l’àmbit educatiu
Per tal que la innovació es difongui entre els sectors empresarials i institucionals menys
predisposats i, particularment, entre les noves generacions d’emprenedors, empreses i
població activa, les institucions públiques poden tenir un paper rellevant que difícilment pot
realitzar cap altre tipus d’agent.
Com ja s’ha dit, dues iniciatives d’abast general però localitzades a la demarcació —el Fòrum
Impulsa i la la Fundació per a la Creativació — generen una reputació de l’àmbit que és un dels
actius més importants per a l’activitat innovadora.
En aquesta línia d’intervenció estratègica es podrien incloure accions específiques adreçades a
la població de secundària postobligatòria, universitària i d’emprenedors potencials, com ara:
a) Un programa de portes obertes de centres de recerca i empreses innovadores.
b) El suport mitjançant materials, visites, etc. a la programació sobre emprenedoria i
creació d’empreses a secundària, batxillerat i cicles formatius de FP.
c) El suport a les pràctiques internacionals en empreses tant pel que fa a FP com al Pla
Bolonya.
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REMOE, Svent Otto. «Governança de la innovació: treure el màxim profit dels sistemes
d’innovació». Paradigmes: Economia Productiva i Coneixement, 0 (2008), p. 37‐39.
TERUEL, Mercedes (coord.) [et al.]. El sistema territorial d’innovació de la demarcació de
Tarragona. Tarragona: Publicacions Universitat Rovira i Virgili, 2010.
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ANNEX 1. LLISTAT D’EMPRESES DELS CLÚSTERS ANALITZATS
NOM / RAÓ SOCIAL
Amade
Amp Sprayers, SL
Artesanies Carlit
Associació
d’Empresaris
Surers
Catalunya
Berenguer Enginyers, SL
Bicentury
Bigas Alsina
British Summer
Canigó
CENTA, Centre de Noves Tecnologies
i Processos Alimentaris
Clipic
Comexi Group
Comforsa
Construcciones Rubau
Cronofrio, SA (Masterfrio)
Delsys Sistemes Informàtics, SL
Derivados del Motor, SLU
El Taller de Alquimia, SL
eMa, Enginyeria i Medi Ambient
Enplater
Enyinyeria Informàtica Olot, SL
Espa 2025
Estiluz
Galetes Trias
Gas Gas Motos
Gei‐2a, SL
Gepaval, SL
Girona Design Center, SL
Girplas, SL
Hamelin
Haribo
Icra
Ignialight
Inagua
Inforolot, SA

MUNICIPI
Girona
Vilobí d’Onyar
Puigcerdà

WEB
http://amade.udg.edu
http://www.ampsprayers.com
www.artesaniescarlit.com

Palafrugell
Girona
Quart
Girona
Girona
Banyoles

http://www.aecork.com/
www.berenguer.org

Monells
Olot
Riudellots de la Selva
Campdevànol
Girona
Palol de Revardit
Hostalets d’en Bas
Banyoles
Girona
Olot
Torroella de Montgrí
Olot
Banyoles
Girona
Santa Coloma de Farners
Salt
Gualta
Girona
Girona
Girona
Flaçà
Cornellà del Terri
Girona
Sant Jaume de Llierca
Torroella de Montgrí
Olot

http://ca.centa.cat/
http://www.clipic.com
http://www.comexigroup.com
http://www.comforsa.com

de
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www.bigasalsina.com
https://www.britishsummer.com/
http://www.canigo.com/

www.masterfrio.com
www.delsys.net
www.noneracing.com
https://alqvimia.com/es/
www.edepura.com
http://www.enplater.com
www.eio.es
http://global.espa.com/es_es/
http://www.estiluz.com
www.triasbiscuits.com
www.gasgasmotos.es
http://gei‐2a.com
http://www.gepaval.com
www.gironadesigncenter.com
www.girplas.cat
http://www.hamelinbrands.es
http://www.haribo.com
http://www.icra.cat/
http://www.ignialight.com/
http://www.inagua.com/
www.inforolot.com
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Juscafresa, SA
Manufacturas CAMAR, SL
MDC
Mecàniques Pujolàs, SL
Mediterra Consultors Ambientals, SL
Metalquimia, SA
MIMASA
Modified Cellulosic Fibres, SL
Moelsi
Natrus de la Vall d’en Bas
Olotinox, SA
OTC Engineering
Pack in Tube
Petit Seduction
Poltank
Proisotec Enginyeria, SLP
Rieju
Roser CMSA
Royal Verd
Sequàlia, Seguretat i Qualitat Alimentària
Sinergis, Ingeniería y Consultoría, SL
Sisltech
Sports & Elements
T. M. Comas
Tactic Sport
Tané Hermetic, SL
Tecalum Industrial
Terpenic Labs
Timpolot
Transports Tresserras, SA
Trèves
Universitat de Girona
Ventura Máquinas Forestales, SL
Volta
Wattia Innova, SL
Xuclà Mecàniques Fluvià, SA

Camallera
Vilabertran
Sant Hilari Sacalm
Girona
Girona
Girona
Girona
Girona
Vilassar de Dalt
Vall d’en Bas
Olot
Olot
Breda
Girona
Sant Jaume de Llierca
cornella de terri
Figueres
Cassà de la Selva
Olot
Sant Feliu de Pallerols
Bescanó
Riudellots de la Selva
Banyoles
Blanes
Bescanó
Olot
Tortellà
Calonge
Olot
Girona
Maçanet de la Selva
Girona
Aiguaviva
Figueres
Olot
Olot
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http://www.manufacturascamar.com
http://www.mdc.es
www.pujolàs.com
http://www.mediterra.es
www.metalquimia.com
www.mimasa.com
http://www.modifibres.com/
http://www.moelsi.com/
www.natrus.cat
www.olotinox.com
http://www.otcengineering.com
http://www.packintube.com
www.petitplaisir.com
http://www.poltank.com/es
http://www.proisotec.cat/ca/
www.riejumoto.com
www.roser.es
www.royalverd.com
www.sequalia.com
http://www.sinergis.biz
http://www.sisltech.net/es
http://www.sportsandelements.com/
http://www.tmcomas.com/
http://www.tactic‐sport.com/
www.tanehermetic.com
http://www.tecalum.com
http://www.terpenic.com
www.timpolot.com
www.t‐tresserras.com
www.treves.fr
www.udg.edu
http://www.venturamaq.com/
www.voltamotorbikes.com
www.wattia.cat
www.xucla.es

ANNEX 2. DESCRIPCIÓ DE LES EMPRESES DELS CLÚSTERS ANALITZATS
Clúster
Aigua

Total aigua
Carn porcina

Nom
Total
ESPA
2025
SOCIEDAD
Empresa especialitzada en el disseny, la producció, la distribució i la innovació de bombes,
LIMITADA
1
sistemes i equips de gestió de l’aigua per al sector domèstic i residencial.
INAGUA‐INGENIERIA
DE
Tractament d’aigües, de procés, potables i residuals, tant urbanes com industrials.
AGUAS SL
1
Solucions en filtració mecànica (filtres de sorra), absorció (carbó activat), descalcificació i
POLTANK, SAU
1
desmineralització (intercanvi iònic).
Disseny, desenvolupament i implementació d’eines de nova generació (eines intel∙ligents) per a la
supervisió, control avançat, gestió i optimització dels processos de tractament d’aigua, codigestió
SANEJAMENT INTEL∙LIGENT
1
anaeròbica de fangs i cogeneració de biogàs, que tenen lloc en el marc del binomi aigua i energia.
SL
4
BERENGUER
ENGINYERS
Empresa d’enginyeria i consultoria especialitzada en la Indústria agroalimentària, la indústria en
SLP
1
general i l’arquitectura. Disseny d’establiments industrials.
BIGAS ALSINA SA
1
Maquinària industrial per realitzar processos alimentaris.
CRONOFRIO SA
1
Emmagatzematge, preparació i distribució de comandes amb control de temps i fred.
DELSYS
SISTEMES
Programaris específics per a la indústria alimentària.
INFORMÀTICS, SL
1
ENGINYERIA INFORMÀTICA
Sistemes de control i monitorització de processos productius, com ara etiquetatge…
OLOT, SL
1
Enginyeria per implantar processos de qualitat, sistemes de producció en diversos sectors des de
l’alimentari fins a l’energètic.
GEI 2A SL
1
Servei de dissenys de pàgina web, xarxa social, posicionament web iTags RFID per al sector carni
(sistema
d’identificació de pernil, això és el que el relaciona amb el sector carni).
INFOROLOT, SA
1
MECÀNIQUES PUJOLÀS, SL 1
Disseny i la fabricació de maquinària per a procés productiu en el sector de l’alimentació.
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MIMASA
OLOTINOX, SA

1
1

ROSER CMSA
1
TANÉ HERMETIC SOCIEDAD
LIMITADA
1
TRANSPORTS TRESSERRAS,
SA
1

Total carn porcina
Eficiència
energètica

WATTIA INNOVA SOCIEDAD
LIMITADA
1
XUCLÀ
MECÀNIQUES
FLUVIÀ, SA
1
15
CONSTRUCCIONES RUBAU
SOCIEDAD ANONIMA
1
MEDITERRA CONSULTORS
AMBIENTALS, SL
1
METALQUIMIA SOCIEDAD
ANONIMA
1
PROISOTEC ENGINYERIA,
SLP
1
SINERGIS, INGENIERÍA Y
CONSULTORÍA, SL
1
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Embotidores, guillotines, planejadores, etc.
Solucions a mida per al sector de la indústria alimentària, fabricació tant de maquinària de procés,
com de sistemes per al rentat, la higienització i l’assecat de tot tipus d’elements de manutenció.
Producció d’eines de tall per a la indústria càrnia i alimentària.
Proveïdors de maquinària i equips en acer inoxidable per a la indústria alimentària i, especialment,
per a la indústria càrnia. Fàbrica pròpia a Mèxic, delegació a Portugal i distribució comercial a més
de 60 països arreu del món.
Refrigeració industrial, portes hermètiques per a la indústria alimentària i similar.
Transport refrigerat i congelat de tot tipus de productes alimentaris. Importació i exportació de
qualsevol producte alimentari.
Servei integral per millorar l’eficiència energètica de tot tipus d’instal∙lacions, i aconseguir reduir
notablement les depeses econòmiques i mediambientals derivades dels sobreconsums o consums
no eficients.
Sistemes per al rentat i la higienització del sector alimentari.

Constructora tant d’obra civil com d’edificació.
Consultoria ambiental.
Empresa líder en tecnologia i fabricació de línies completes claus en mà per a l’elaboració de
productes carnis.
Disseny, direcció i supervisió de projectes d’eficiència energètica i d’energies renovables.
Enginyeria i consultoria mediambiental, estalvi energètic i sostenibilitat.
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Total
eficiència
energètica
Productes infantils BRITISH SUMMER SL
HAMELIN BRANDS SL
HARIBO
Total
productes
infantils
COMERCIAL DE LA FORJA
Materials avançats SA
MODIFIED
CELLULOSIC
FIBRES SL
T. M. COMAS SL
TECALUM SL
Total
materials
avançats
Motocicletes
DERIVADOS DEL MOTOR SL
GAS GAS MOTOS, SA
GIRONA DESIGN CENTER SL
GIRPLAS SL
MANUFACTURAS CAMAR
SL
RIEJU SA
Total motocicletes

5
1
1
1

Organitza campaments, colònies d’anglès per a nens i adolescents.
Proveïdor de material d’oficina, escolar i d’arts plàstiques.
Llaminadures.

4
Forja lleugera.
1
Fusta plàstica, tarima sintètica.
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
6
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Mecànica de precisió, projecció tèrmica, coixinets antifricció i similars.
Fabricació de productes d’alumini per al sector industrial.

Fabricació i venda d’accessoris per a moto i quad.
Fabricació de motocicletes.
Fabricació de motlles per a la indústria en sectors multidisciplinaris.
Emmotllament de plàstics per injecció i l’elaboració d’acabats i muntatges de les peces.
Fabricació de mecanitzats i CNC i fabricació i venda de tires de goma i pops elàstics de subjecció.
Fabricació de motocicletes.

8 ANNEX 3. QÜESTIONARI A LES ENTITATS LOCALS
DIAGNOSI I POTENCIAL DEL SISTEMA TERRITORIAL D’INNOVACIÓ DE LA DEMARCACIÓ DE
GIRONA
QÜESTIONARI A ENTITATS LOCALS (AJUNTAMENTS, ENTITATS SUPRALOCALS, CONSELLS
COMARCALS)
Aquest qüestionari pretén recollir sintèticament informació actualitzada sobre els treballs en
curs i previstos en l’àmbit de la innovació per part de les entitats locals de la demarcació.
S’emmarca en un procés de recollida i anàlisi necessaris per establir la diagnosi i,
particularment, per elaborar els eixos de potencials que la Diputació de Girona hauria de
promoure, al voltant dels objectius següents:




Quines són les principals característiques de l’STI existent i les seves oportunitats de
millora clau?
Quins són els actors més dinàmics i els projectes amb més impacte per millorar la
capacitat d’innovació empresarial?
Quin és el paper potencial més adient de la Diputació de Girona en el context anterior i
com estructura aquesta el seu suport a les entitats locals en aquest tema?

Els treballs han predefinit 4 àmbits d’articulació de les polítiques i intervencions públiques
sobre innovació, a saber:
a) La difusió i promoció de la innovació
Són accions, programes o serveis de divulgació, informació o assessorament no
especialitzat amb relació a la innovació empresarial, com ara jornades, accions
formatives, informació de programes i ajuts...
b) Les estratègies d’especialització intel∙ligent i el suport al teixit empresarial
Són accions especialitzades (assessorament, finançament, verificació...) amb
participació d’empreses, sectors productius i centres de recerca o tecnològics
adreçades a promoure la innovació en l’activitat empresarial o la creació de noves
empreses innovadores o de base tecnològica.
c) La innovació territorial i urbana
Són accions destinades a incorporar la innovació i la tecnologia als serveis públics i
urbans i la vida quotidiana (mobilitat, subministraments, gestió d’informació pública i
equipaments...).
d) La innovació social
Són accions de suport a projectes, habitualment promoguts per entitats no lucratives o
emprenedors socials, de generació de productes o serveis per satisfer necessitats
socials des d’una perspectiva innovadora.

I el qüestionari fa referència a tots aquests punts.
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QÜESTIONARI

A. POSICIÓ I RELACIONS
1. La vostra entitat disposa d’un programa/servei específic amb relació a la innovació?

2. Compta amb tècnics especialitzats?

3. Si us plau, relacioneu els sectors productius o empreses de 50 o més assalariats amb qui heu
tingut relacions habituals en el present mandat:

NOM

RELACIÓ
(assenyaleu‐ne
contingut)

el

tipus

o

4. Si us plau, relacioneu els centres de recerca i els centres tecnològics amb qui heu tingut
relació en el present mandat:
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NOM

RELACIÓ
(assenyaleu‐ne
contingut)

el

tipus

o

5. Indiqueu si heu realitzat en els darrers dos anys algun estudi o treball tècnic amb relació a
les temàtiques següents:

(assenyaleu amb una X)
Alimentació i agroindústria
Gestió de l’energia i recursos
Sistemes industrials
Indústries relacionades amb el disseny
Indústries relacionades amb la mobilitat sostenible
Indústries de la salut
Indústries basades en l’experiència (cultura, turisme, esports)

B. ACCIONS REALITZADES EN EL PRESENT MANDAT I EN CURS

Si us plau, per a cada un dels subàmbits descrits, indiqueu accions i activitats realitzades.

La difusió i promoció de la innovació
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SÍNTESI
DE RECURSOS
RESULTATS
I EMPRATS
(col∙laboracions,
IMPACTES
espais, pressupost)
(participants,
beneficiaris...)

BREU DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ

Les estratègies d’especialització intel∙ligent i el suport al teixit empresarial

SÍNTESI
DE RECURSOS
RESULTATS
I EMPRATS
(col∙laboracions,
IMPACTES
espais, pressupost)
(participants,
beneficiaris...)

BREU DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ

La innovació territorial i urbana

SÍNTESI
DE RECURSOS
RESULTATS
I EMPRATS
(col∙laboracions,
IMPACTES
espais, pressupost)
(participants,
beneficiaris...)

BREU DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ
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La innovació social

SÍNTESI
DE RECURSOS
RESULTATS
I EMPRATS
(col∙laboracions,
IMPACTES
espais, pressupost)
(participants,
beneficiaris...)

BREU DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ

C. ACCIONS PREVISTES O EN FASE DE MADURACIÓ

Indiqueu, si us plau, per a cada un dels subàmbits, accions que teniu previst o en consideració
realitzar. Indiqueu‐ne les dues principals, en el cas que en tingueu previstes més.

La difusió i promoció de la innovació

BREU DESCRIPCIÓ

PÚBLIC
DESTINATARI
(indiqueu‐ne
tipologia i volum
potencial)

RESULTATS
ESPERATS
(objectius a assolir i
impactes previstos)

Les estratègies d’especialització intel∙ligent i el suport al teixit empresarial

BREU DESCRIPCIÓ

PÚBLIC
DESTINATARI
(indiqueu‐ne
la
tipologia i el volum
potencial)
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RESULTATS
ESPERATS
(objectius a assolir i
impactes previstos)
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La innovació territorial i urbana

BREU DESCRIPCIÓ

PÚBLIC
DESTINATARI
(indiqueu‐ne
la
tipologia i el volum
potencial)

RESULTATS
ESPERATS
(objectius a assolir i
impactes previstos)

PÚBLIC
DESTINATARI
(indiqueu‐ne
la
tipologia i el volum
potencial)

RESULTATS
ESPERATS
(objectius a assolir i
impactes previstos)

La innovació social

BREU DESCRIPCIÓ
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ANNEX 4. ENTREVISTES REALITZADES
16/6/2014
Xevi Espuña
Director i propietari d’Embotits Espuña

7/7/2014
Pere Condom
Exdirector del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona

9/6/2014
Joan Tibau
Director de l’IRTA

21/7/2014
Jaume Alemany
Cap de l’Oficina de Recerca i Innovació de l’ICRA (Institut Català de Recerca de l'Aigua)

13/6 i 15/07/2014
Xavier Lopez
Director general
Guillem Quintana
Delegat a Girona
Centre Tecnològic Ascamm

17/07/2014
Josep Lagares
Metalquimia

26/09/2014
Xavier Xirgu
Responsable de Promoció i Innovació
Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona
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17/10/2014
Miquel Àngel Lleixà
Responsable de l’Àrea d’Innovació
Cambra de Comerç de Girona
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ANNEX 5. CLASSIFICACIÓ DEL CCAE2009 EN MACROSECTORS
1
01
02
03
10
11
12

AGROINDÚSTRIA
Agricultura, ramaderia i caça
Silvicultura i explotació forestal
Pesca i aqüicultura
Indústries de productes alimentaris
Fabricació de begudes
Indústries del tabac

2
05
06
07
08
09

EXTRACTIVES
Antracita, hulla i lignit
Petroli i gas natural
Minerals metàl·lics
Minerals no metàl·lics ni energètics
Suport a les indústries extractives

3
13
14
15
17
19
20
22

TÈXTIL-QUÍMICA
Indústries tèxtils
Confecció de peces de vestir
Indústria del cuir i del calçat
Indústries del paper
Coqueries i refinació del petroli
Indústries químiques
Cautxú i plàstic

4
24
25
27
28
30
33

METALL
Metal·lúrgia
Productes metàl·lics, exc. maquinària
Materials i equips elèctrics
Maquinària i equips ncaa
Altres materials de transport
Reparació i instal·lació de maquinària

Font: elaboració pròpia.

5 AUTOMOCIÓ
29 Vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
45 Venda i reparació de vehicles de motor
6
16
31
32

ALTRES MANUFACTURERES
Indústries fusta i suro, exc. mobles
Mobles
Indústries manufactureres diverses

7
35
36
37
38
39

ENERGIA, AIGUA I RESIDUS
Energia elèctrica i gas
Aigua
Tractament d'aigües residuals
Tractament de residus
Gestió de residus

8
23
41
42
43
68
71

CONSTRUCCIÓ i IMMOBILIÀRIES
Productes minerals no metàl·lics ncaa
Construcció d’immobles
Construcció d’obres d’enginyeria civil
Activitats especialitzades construcció
Activitats immobiliàries
Serveis tècnics arquitectura i enginyeria

9
47
56
55
79

COMERÇ, HOSTELERIA I TURISME
Comerç detall, exc. vehicles motor
Serveis de menjar i begudes
Serveis d’allotjament
Agències viatges i operadors turístics

10
46
49
50
51
52

COMERÇ A L'ENGRÒS I LOGÍSTICA
Comerç engròs, exc. vehicles motor
Transport terrestre i per canonades
Transport marítim i per vies interiors
Transport aeri
Emmagatzematge i afins al transport

14 ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
84 Adm. pública, Defensa i SS obligatòria
99 Organismes extraterritorials

11
26
61
62
95

TIC
Productes informàtics i electrònics
Telecomunicacions
Serveis de tecnologies de la informació
Reparació ordinadors i efectes personals

16
21
86
75

SALUT
Productes farmacèutics
Activitats sanitàries
Activitats veterinàries

12
64
65
66

SERVEIS FINANCERS
Mediació financera
Assegurances i fons pensions
Activitats auxiliars mediació financera

17
87
88
97

SERVEIS SOCIALS
Serveis socials amb allotjament
Serveis socials sense allotjament
Llars que ocupen personal domèstic

13
53
69
70
74
77
78
80
81
82

SERVEIS A LES EMPRESES
Activitats postals i de correus
Activitats jurídiques i de comptabilitat
Seus centrals i consultoria empresarial
Activitats professionals i tècniques ncaa
Activitats de lloguer
Activitats relacionades amb l’ocupació
Activitats de seguretat i investigació
Serveis a edificis i de jardineria
Activitats administratives d'oficina

18
18
58
59
60
63
73
90
91
92
93
94
96

EDICIÓ, CULTURA I LLEURE
Arts gràfiques i suports enregistrats
Edició
Cinema i vídeo; enregistrament de so
Ràdio i televisió
Serveis d’informació
Publicitat i estudis de mercat
Activitats artístiques i d’espectacles
Biblioteques i museus
Jocs d’atzar i apostes
Activitats esportives i d’entreteniment
Activitats associatives
Altres activitats de serveis personals

15 EDUCACIÓ I RECERCA
72 Recerca i desenvolupament
85 Educació

ANNEX 6. SECCIONS ECONÒMIQUES DE LA CLASSIFICACIÓ CCAE
2009
Secció
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U

Literal
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca
Indústries extractives
Indústries manufactureres
Subministrament d’energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat
Subministrament d’aigua, activitats de sanejament, gestió de residus i
descontaminació
Construcció
Comerç a l’engròs i al detall, reparació de vehicles de motor i motocicletes
Transport i emmagatzematge
Hostaleria
Informació i comunicacions
Activitats financeres i d’assegurances
Activitats immobiliàries
Activitats professionals, científiques i tècniques
Activitats administratives i serveis auxiliars
Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria
Educació
Activitats sanitàries i de serveis socials
Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment
Altres serveis
Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic; activitats de les
llars que produeixen béns i serveis per a ús propi
Organismes extraterritorials
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ANNEX 7. INFORMACIÓ SOBRE EL DESENVOLUPAMENT DEL IV
FÒRUM DEL PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC

IV Fòrum del Parc Científic i Tecnològic
Data de realització del fòrum: 06/02/2014

RESUMS DE LA JORNADA
AENTEG (Associació d’Empreses de Noves Tecnologies de Girona)
Font
http://www.aenteg.com/index.php/noticies/altres‐noticies‐d‐interes/item/95‐finalitza‐amb‐
exit‐el‐iv‐forum‐del‐parc‐cientific‐i‐tecnologic‐de‐la‐udg‐marketplace‐tecnologic‐de‐la‐
provincia‐de‐girona
Titular
Finalitza amb èxit el IV Fòrum del Parc Científic i Tecnològic de la UdG: mercat web tecnològic
de la província de Girona
Contingut
El Fòrum va fer visibles més de 70 oportunitats tecnològiques i va comptar amb l’assistència de
més de 250 participants. Grups de recerca, centres tecnològics, empreses i emprenedors van
buscar socis per als seus projectes.
En aquesta edició també s’han exposat algunes tendències en innovació i tecnologia de grans
empreses gironines. Aplicació de les noves tecnologies en sistemes urbans, sistemes per dotar
d’intel∙ligència les aplicacions informàtiques, noves tecnologies d’imatge i gràfics, importants
investigacions científiques, un nou Sudoku (entre moltes altres innovacions), desenvolupament
de programari per al sector de la borsa, una plataforma de comerç electrònic basada en
demandes dels consumidors que expressen els seus desitjos i les empreses els compleixen, i un
sistema de recuperació d’objectes perduts basat en codis QR van ser algunes de les iniciatives
que s’han presentat en el marc del IV Fòrum del Parc Científic i Tecnològic de la UdG: un
mercat web tecnològic de la província de Girona, un gran aparador i un referent del sector.
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En aquesta edició s’ha inclòs un apartat en tendències d’innovació i tecnologia, en què els
representants de diferents empreses de les comarques gironines, com ara Comexi, Roberlo,
Casademont i Frit Ravich, han fet una exposició de com veuen ells el mercat en tendències
d’innovació i tecnologia.
L’edició d’aquest any ha posat especial èmfasi a connectar oferta i demanda tecnològica, per
tal de convertir‐se en el mercat web tecnològic de Girona. Grups de recerca de la UdG, centres
tecnològics, empreses del territori, empreses del Parc de la UdG, emprenedors i multinacionals
han fet visibles les seves ofertes i demandes tecnològiques amb l’objectiu de trobar socis en
R+D, socis estratègics, socis comercials, assessorament financer i personal especialitzat per
formar part dels seus equips.
El Fòrum ha estat organitzat pel Parc, amb la col∙laboració de la UdG, l’Ajuntament de Girona,
la Diputació de Girona, la Cambra de Comerç de Girona, el Fòrum Carlemany, el Patronat de
l’Escola Politècnica Superior, l’Associació de Joves Empresaris de Girona (AJEG) i l’Associació
d’Empreses de Noves Tecnologies de Girona (AENTEG). A la jornada s’han presentat ponències
breus amb les oportunitats tecnològiques més rellevants, s’han fet entrevistes, hi hagut taules
temàtiques amb presentació de programes i eines per al finançament, la comercialització o la
gestió empresarial. També s’ha inclòs una zona d’exposicions on s’ha portat a terme la
presentació d’oportunitats en format pòster o per mitjà de demostracions tecnològiques.

Blog Dersus
Font
http://dersus.com/blog/iv‐forum‐del‐parque‐cientifico‐y‐tecnologico‐de‐la‐udg‐desarrollo‐y‐
networking/?lang=ca
Contingut
El dijous passat vam viure al IV Fòrum del Parc Científic i Tecnològic de la UdG una jornada
molt productiva i interessant. En total, més de deu hores, comptant les corresponents pauses,
de ponències, entrevistes, networking i sobretot molta captació d’idees.
L’esdeveniment va girar entorn a 5 grans pilars, xerrades de llarga durada, ponències en
format píndola, exhibició de pòsters, brokerage event i demostracions tècniques.
Centrarem l’atenció d’aquest article en les ponències en format píndola i el brokerage event
que, des del nostre punt de vista i atès el seu dinamisme, ens van semblar els punts més
destacats.
En total es van produir 30 miniponències d’ofertes tecnològiques repartides entre matí i tarda,
totes molt diverses entre si, però a la vegada totes interessants. Eren exposicions d’un màxim
de 5 minuts (amb algun excés, com és normal), molt clares i concises. El ponent explicava què
feia la seva empresa o associació i posava sobre la taula què estaven buscant, ja fossin socis
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comercials, inversors, col∙laboradors, etc. La diversitat de temàtiques va estar molt present:
des de projectes de control i gestió de consum elèctric, passant per d’altres de dedicats a
l’adaptació de les noves tecnologies al món de l’educació, a la planificació de rutes
intel∙ligents, a l’acompliment de desitjos, fins al projecte de servei de menjar a domicili que
duen a terme els nostres amics de pika.cat. En resum, una demostració en tota regla del gran
teixit empresarial de què gaudim a les terres gironines.
L’altre pilar destacat de la jornada va ser el brokerage event o entrevistes bilaterals, una gran
eina per crear vincles i incrementar la xarxa d’influències. La seva mecànica era molt senzilla:
en una sala habilitada per a l’ocasió es trobaven una sèrie de taules envoltades per un màxim
de tres o quatre cadires que servirien perquè els representants de dues empreses o
associacions diferents es coneguessin i poguessin posar els seus projectes en comú. Amb
aquestes taules i cadires i l’ajuda d’una campana es creaven unes reunions b2b d’una durada
de 20 minuts; transcorreguts aquests 20 minuts sonava la campana i era el moment
d’acomiadar‐se de la persona amb qui havies compartit taula i deixar pas a la següent reunió.
Una forma dinàmica, amena i eficient de potenciar el networking.

Entre xerrades, reunions i presentacions van transcórrer unes hores molt ben emprades a
l’imponent edifici Narcís Monturiol del PCiT‐UdG. I, tot esperant que arribi l’edició de l’any
vinent, aprofitarem els contactes que vam fer a un dels mercats web tecnològics de referència
a Girona.

BARCELONADOKU

Font
http://barcelonadoku.com/la‐diputacio‐de‐girona‐fa‐referencia‐al‐nou‐sudoku‐presentat‐al‐iv‐
forum‐del‐parc‐cientific/

Resum de la jornada
Aplicació de les noves tecnologies en sistemes urbans, sistemes per dotar d’intel∙ligència les
aplicacions informàtiques, noves tecnologies d’imatge i gràfics, importants investigacions
científiques, un nou Sudoku (entre moltes altres innovacions), desenvolupament de
programari per al sector de la borsa, una plataforma de comerç electrònic basada en
demandes dels consumidors que expressen els seus desitjos i les empreses els compleixen, i un
sistema de recuperació d’objectes perduts basat en codis QR. Aquestes són algunes de les
iniciatives que s’han presentat en el marc del IV Fòrum en Innovació, Tecnologia i Coneixement
del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona, un gran aparador i un referent del
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sector. En aquesta edició s’ha inclòs un apartat en tendències d’innovació i tecnologia, en què
els representants de diferents empreses de les comarques gironines, com ara Comexi, Roberlo,
Casademont i Frit Ravich, han fet una exposició de cap on va el mercat quant a tendències
d’innovació i tecnologia.
L’edició d’aquest any, que va tenir lloc ahir, 6 de febrer, ha posat un èmfasi especial a
connectar oferta i demanda tecnològiques, per tal de convertir‐se en el mercat web
(marketplace) tecnològic de Girona. Grups de recerca de la UdG, centres tecnològics, empreses
del territori, empreses del Parc de la UdG, emprenedors i multinacionals han fet visibles les
seves ofertes i demandes tecnològiques amb l’objectiu de trobar socis en R+D, socis
estratègics, socis comercials, assessorament financer i personal especialitzat per formar part
dels seus equips.
Aquesta iniciativa s’adreça a totes aquelles organitzacions que tenen la voluntat d’incorporar
la innovació i la tecnologia, que busquen sinergies o col∙laboracions, així com a totes aquelles
persones i organitzacions que tenen interès a conèixer les tendències del mercat o que
cerquen finançament. En total, en el mercat del Fòrum s’han fet visibles més de 70
oportunitats tecnològiques, i s’ha comptat amb l’assistència de més de 250 participants.
El Fòrum ha estat organitzat pel Parc de la UdG, amb la col∙laboració de la UdG, l’Ajuntament
de Girona, la Diputació de Girona, la Cambra de Comerç de Girona, el Fòrum Carlemany, el
Patronat de l’Escola Politècnica Superior, l’Associació de Joves Empresaris de Girona (AJEG) i
l’Associació d’Empreses de Noves Tecnologies de Girona (AENTEG). A la jornada s’han
presentat ponències breus que tractaven sobre les oportunitats tecnològiques més rellevants,
s’han fet entrevistes, i hi ha hagut taules temàtiques en què s’han presentat programes i eines
per al finançament, la comercialització o la gestió empresarial. També s’ha inclòs una zona
d’exposicions on s’ha portat a terme la presentació d’oportunitats per mitjà de pòsters o de
demostracions tecnològiques.
L’objectiu és potenciar la visibilitat dels agents clau del territori que apliquen la innovació
tecnològica en el si de les seves organitzacions, i, al mateix temps, constituir una plataforma
per a la transferència d’aquesta tecnologia.
En l’acte d’inauguració, el vicerector de Planificació, Innovació i Empresa de la UdG, Ramon
Moreno‐Amich, ha destacat la gran importància del Parc per a la universitat i el territori, com
també de la potenciació de sinergies amb les empreses. La regidora d’Ocupació i Empresa de
l’Ajuntament de Girona, Marta Madrenas, ha remarcat la consolidació del Fòrum gràcies a
l’impuls que se li dóna des de la direcció del Parc, i el relleu cada cop més gran de les TIC.
«L’Ajuntament hi aposta clarament», ha manifestat. El diputat delegat de Promoció Econòmica
de la Diputació de Girona, Ramon Soler, també ha elogiat la tasca del Parc, i ha destacat el gran
talent de les empreses i grups que hi porten a terme la seva activitat.
En la sessió de cloenda, el director del Parc de la UdG, Pere Condom, ha fet referència a la gran
participació que hi ha hagut, i ha agraït la col∙laboració de les institucions i entitats que fan
possible que aquesta jornada sigui un èxit.
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EMPRESES PARTICIPANTS DE LA JORNADA
INVERTIAWEB
Font
http://www.invertiaweb.com/ca/presents‐en‐el‐iv‐forum‐del‐parc‐cientific‐i‐tecnologic‐de‐la‐
udg/
Títol
Marketplace tecnològic de Girona
Resum
Aquesta informació està escrita per una empresa que va participar a la sessió del mercat web, i
que hi va fer publicitat de la seva oferta.
Contingut de la notícia
Aquí, els grups de recerca de la Universitat de Girona, centres tecnològics, empreses locals i
del parc, emprenedors i multinacionals donaran a conèixer les seves ofertes i demandes
tecnològiques per fomentar les relacions comercials i de networking, ja sigui assessorament
financer o personal per trobar socis R+D.
En aquesta trobada es duran a terme ponències breus, entrevistes concertades, taules
temàtiques, exhibició d’oportunitats tecnològiques amb la finalitat de potenciar la visibilitat i
configurar una plataforma per al creixement i la transferència tecnològica del territori.
Al IV Fòrum del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona, volem destacar des
d’invertiaWeb la proposta comercial del performance màrqueting, una tendència que ha
adquirit un pes important a Espanya els últims anys amb increments del 18 %.
D’aquesta manera, les campanyes llançades en el territori nacional apuntaran a millorar la
rendibilitat dels negocis en línia a resultats, principalment en les botigues en línia de comerç
electrònic.
Així mateix, presentarem la nostra innovadora solució: iWeblanding, un generador de landing
pages, pàgines optimitzades per als cercadors d’Internet i diferents mitjans en línia, solució
que permet incrementar les visites a la teva pàgina web, captar nous usuaris, prescriptors i
clients potencials.
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ICRPC (Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural)
Font
http://www.icrpc.cat/ca/noticies/198.html
Títol
L’ICRPC participa al IV Fòrum del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona
Contingut
L’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural va ser un dels participants actius al IV Fòrum
del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona: mercat web tecnològic de Girona.
El centre va participar en l’apartat de pòsters d’empreses i institucions amb l’objectiu de donar
a conèixer la seva activitat a empreses i entitats que treballen en el camp de les tecnologies.
L’equip de l’ICRPC, liderat per Joaquim Nadal i Joan Bosch, també va participar en l’espai de
Networking. En aquest espai es van establir sinergies de col∙laboració amb l’objectiu de
generar projectes basats en l’aplicació de les tecnologies en l’àmbit del patrimoni cultural.
Finalment, Joan Bosch va presentar l’ICRPC en el marc de les Càpsules d’ofertes tecnològiques.
Bosch va destacar la importància d’explorar les tecnologies per aplicar‐les a la recerca i la
posada en valor del patrimoni cultural.

OTC Engineering SMART MOBILITY PRODUCTS & SOLUTIONS
Font
http://www.otcengineering.com/es/2014/iv‐pcit‐udg/
Contingut
TC Engineering, empresa líder en el desenvolupament de productes i solucions per a la
mobilitat intel∙ligent i sostenible i el vehicle connectat, participarà el proper dijous 6 de febrer
al IV Fòrum del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. Durant l’esdeveniment,
OTC Engineering presentarà la innovadora plataforma CAPTURAS, una solució per a la gestió i
l’explotació de nous conceptes de mobilitat.
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OTC Engineering farà una demostració de la solució Keyless 3.0 per a l’explotació de nous
models de negoci basats en l’ús compartit de motos elèctriques en què l’usuari podrà utilitzar i
reservar el vehicle des d’un telèfon intel∙ligent, targeta o polsera.
A les 11.55, OTC Engineering farà una ponència en què donarà a conèixer l’empresa i les noves
solucions que ha desenvolupat.

BARCELONADOKU
Font
http://barcelonadoku.com/la‐diputacio‐de‐girona‐fa‐referencia‐al‐nou‐sudoku‐presentat‐al‐iv‐
forum‐del‐parc‐cientific/
Títol
La Diputació de Girona fa referència al nou Sudoku presentat al IV Fòrum del Parc Científic
Contingut
La web de la Diputació de Girona s’ha fet ressò de les oportunitats tecnològiques del IV Fòrum
del Parc Científic i tecnològic de la Universitat de Girona que es va fer el 6 de febrer de 2014. I,
en particular, esmenta que s’ha presentat «un nou Sudoku (entre moltes altres innovacions)».
Efectivament, es va presentar el BarcelonAdoku i el NEWSUDOKU.

PREMSA
Avui
Font
http://www.elpuntavui.cat/ma/article/4‐economia/18‐economia/715072‐laparador‐de‐la‐
innovacio.html
Títol
L’aparador de la innovació
Més de setanta projectes tecnològics es presenten en el IV Fòrum sobre Innovació, Tecnologia
i Coneixement del Parc Científic i Tecnològic de la UdG
Contingut
Es vol potenciar la visibilitat dels agents clau del territori en innovació tecnològica
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Un sistema de recuperació d’objectes perduts basat en codis QR, una plataforma de comerç
electrònic basada en demandes dels consumidors que expressen els seus desitjos, sistemes per
dotar d’intel∙ligència les aplicacions informàtiques, investigacions científiques, un nou sudoku
o facilitar el lloguer de vehicles amb dispositius mòbils. Aquests són alguns dels més de setanta
projectes tecnològics que es van presentar ahir en el IV Fòrum sobre Innovació, Tecnologia i
Coneixement del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona.
Amb l’assistència de més de 240 participants, el fòrum va ser ahir, per quart any consecutiu,
l’aparador i el lloc de trobada de grups de recerca, centres tecnològics, empreses i
emprenedors que busquen socis en R+D, socis estratègics, socis comercials, assessorament
financer i personal especialitzat per formar part dels seus equips.

Empreses consolidades
Enguany, també, el fòrum va incloure un apartat de tendències d’innovació i tecnologia en què
els representants de diverses empreses consolidades a les comarques gironines, com ara
Comexi, Roberlo, Casademont i Frit Ravich, van exposar en breus ponències cap on creuen que
va el mercat en tendències d’innovació i tecnologia. Així mateix, hi va haver ponències
dedicades a programes i eines per al finançament, per a la gestió empresarial i per a la
comercialització.
El IV Fòrum Tecnològic també va incloure sessions de B2B (business to business) en què els
creadors dels projectes es reuneixen amb inversors per intentar arribar a acords per tirar
endavant les seves idees. En total, més de 300 entrevistes de networking.
Segons va explicar la coordinadora del fòrum, Mireia Centellas, la trobada s’està convertint en
«un referent i aparador tecnològic» de la demarcació de Girona ja que el nombre de
participants augmenta any rere any. De fet, dels 50 projectes i els 180 participants de l’edició
de l’any passat, enguany s’ha passat a la xifra de 70 projectes —dels quals una trentena van ser
seleccionats per ser exposats en públic— i 240 inscrits. «Voldríem que l’empresa consolidada
gironina també hi volgués participar», explica Centellas, que hi afegeix que, un cop passat el
fòrum, uns mesos després es fa un seguiment per saber si ha prosperat algun dels contactes
iniciats arran d’aquesta trobada i si ha nascut alguna relació empresarial. De fet, l’objectiu del
Fòrum Tecnològic és potenciar la visibilitat dels agents clau del territori que apliquen la
innovació tecnològica en el si de les seves organitzacions i, al mateix temps, constituir una
plataforma per a la transferència d’aquesta tecnologia. És a dir, un «marketplace tecnològic de
Girona».

Càpsules tecnològiques
Així, per exemple, entre les empreses que van presentar algunes de les càpsules d’ofertes
tecnològiques, hi ha Wattia Innova SL, o Sixtemia, o grups de recerca, com ara Visió per
Computador i Robòtica‐Vicorob o Tecnologies d’Imatge i Gràfics (TIG). Entre els centres
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tecnològics participants, hi havia Bloom‐Centre 3D i Tecnologies Emergents, o Amade, Anàlisi i
Materials Avançats per al Disseny Estructural. Entre les empreses emergents (start‐up), hi
havia CodiTramuntana SL o Tracmove Tracking System, entre d’altres.
El fòrum és organitzat pel Parc de la UdG, amb la col∙laboració de la UdG, l’Ajuntament de
Girona, la Diputació de Girona, la Cambra de Comerç, el Fòrum Carlemany, el Patronat de
l’Escola Politècnica Superior, l’Associació de Joves Empresaris de Girona (AJEG) i l’Associació
d’Empreses de Noves Tecnologies de Girona (Aenteg).

LES XIFRES
70
oportunitats
tecnològiques presentades per empreses, centres tecnològics, grups de recerca i
emprenedors.
240
persones
es van inscriure en el fòrum, una xifra superior a la de l’edició passada, en què hi va haver 180
inscrits.
300
entrevistes
de networking es van dur a terme ahir entre impulsors de projectes i possibles inversors o
socis.

Eram
2puntllibre, inflexió entre cultura i tecnologia
L’Escola Universitària Eram presenta 2puntllibre, un punt d’inflexió entre l’usuari comú de
cultura i les noves tecnologies. A través d’un concurs literari d’àmbit territorial, van obtenir el
relat premiat en novel∙la negra: Maledicció, escrit per Daniel Fernández Galeote. Maledicció és
la història que vertebrarà el joc transmèdia desenvolupat a Girona. La narració es fragmenta
en diverses parts i aquestes es representen en una sèrie de plataformes diferents. Els passos
són localitzats, per exemple, en llibreries, comerços i biblioteques.
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Gencardio Diagnostics
Un aparell per detectar mutacions genètiques que poden provocar la mort sobtada
Un dels participants va ser el cardiòleg i degà de la Facultat de Medicina Ramon Brugada, que
va explicar com el grup de genètica cardiovascular ha treballat durant dos anys per
desenvolupar una eina que detecti mutacions genètiques que poden provocar la mort sobtada.
Segons els primers resultats d’un estudi genètic elaborat a partir de mostres de sang dels
difunts —de menys de 50 anys—, en un 30 % dels casos derivats pels forenses s’ha detectat
una mutació genètica que explica la mort sobtada. «És una xifra molt elevada», va dir Brugada.
Amb la nova eina desenvolupada, els costos econòmics de les proves han disminuït i també
s’ha reduït el temps per obtenir els resultats. L’eficàcia, hi va afegir Brugada, ha fet que
aquesta mateixa setmana s’hagi arribat a un acord per comercialitzar l’aparell als EUA, cosa
que suposarà un ingrés econòmic important per continuar investigant.

OTC Engineering
Posar en marxa un vehicle amb un telèfon intel∙ligent o un braçalet
L’empresa olotina OTC Engineering ha dissenyat una aplicació que permet, amb un mòbil o uns
braçalets, desbloquejar un vehicle, sigui una motocicleta, una bicicleta o fins i tot un patí, i
posar‐lo en marxa sense necessitat de passar per un centre de lloguer. El cas, explica la
responsable de màrqueting comercial de l’empresa, Eva Turró, està pensat sobretot per a
negocis de lloguer o per compartir. Per exemple, un turista pot baixar‐se al mòbil l’aplicació
que li indicarà, un cop arribat a la seva destinació, on pot trobar un dels vehicles disponibles,
com desbloquejar‐lo i posar‐lo en marxa sense necessitat de passar pel centre de reserves.
L’empresa propietària, d’altra banda, podrà saber després el consum, el recorregut i el temps
d’ús. La nova tecnologia ja funciona en unes motocicletes.

Do Desire
Plataforma de comerç per complir els desitjos
Voler anar de viatge a Berlín a un preu econòmic o gaudir d’un àpat en un determinat
restaurant amb determinades condicions... Els desitjos que els consumidors expressen arriben
a la plataforma de comerç electrònic Do Desire i allà es notifiquen automàticament a les
empreses que hi puguin estar interessades, proveïdors amb qui ja s’ha contactat. Les empreses
hauran de complir les especificacions del client, i es pot indicar el mínim d’unitats que
desitgen. La start‐up Do Desire arriba al Parc Científic de Girona després d’haver estat al Parc
Científic de Madrid i ja té el web operatiu.
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Link & Found
Un codi QR per trobar objectes perduts
Una empresa de Girona ha desenvolupat una aplicació que sortirà al mercat el mes que ve i
que, gràcies a un codi QR que s’incorpora a l’objecte que es vulgui, permet localitzar‐lo i
recuperar‐lo. En el cas que es perdi un objecte, per exemple, la persona que el troba pot llegir
el codi des del seu mòbil i contactar de manera directa amb el propietari de l’objecte perdut. El
fundador de l’aplicació, Francesc Rocher, va explicar que la voluntat és fer negoci a través
d’acords amb fabricants perquè incorporin la tecnologia en els seus productes. També ho
oferiran a ajuntaments per agilitzar la recuperació d’objectes.

Easy
Dotar d’intel∙ligència les aplicacions
Presenten diferents projectes d’innovació tecnològica, informàtics, en què el component
d’intel∙ligència artificial és un valor diferenciador. Fan el mateix que faria una persona experta
en un tema, automatitzar la seva feina. Per exemple, per a una botiga virtual, conèixer bé el
client, analitzar‐lo, veure quin és el comportament de compra i a partir d’aquí personalitzar la
relació que té amb la botiga, oferint‐li uns productes que li poden agradar. També han
desenvolupat els algoritmes per asseure la gent als estadis de futbol dels mundials de la FIFA.

Pàgina 96

DIAGNOSI, ESTRATÈGIA I POTENCIAL DE DESENVOLUPAMENT DEL SISTEMA TERRITORIAL D’INNOVACIÓ
DE LA DEMARCACIÓ DE GIRONA
Octubre 2014

Diari de Girona
Font
http://www.diaridegirona.cat/economia/2014/01/27/iv‐forum‐del‐parc‐cientific/653652.html
Títol
El IV Fòrum del Parc Científic augmenta la participació i arriba als 70 projectes

Contingut
El IV Fòrum del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona ha incrementat la
participació amb setanta projectes presentats, vint més que l’any passat. El Fòrum, que es
portarà a terme el 6 de febrer com a gran aparador i referent tecnològic, està organitzat pel
Parc, amb la col∙laboració de la UdG, l’Ajuntament de Girona, la Diputació de Girona, la
Cambra de Comerç de Girona, el Fòrum Carlemany, el Patronat de l’Escola Politècnica
Superior, l’Associació de Joves Empresaris de Girona (AJEG) i l’Associació d’Empreses de Noves
Tecnologies de Girona (Aenteg).
L’edició d’aquest any posa especial èmfasi en connectar oferta i demanda tecnològica, per tal
de convertir‐se en el marketplace tecnològic de Girona, una plataforma per donar visibilitat als
projectes amb base tecnològica del territori; per promoure la col∙laboració entre els agents
que juguen un paper important en la innovació; i per facilitar que aquestes tecnologies
capdavanteres arribin al mercat.
Grups de recerca de la UdG, centres tecnològics, empreses del territori, empreses del Parc de
la UdG, emprenedors, i multinacionals faran visibles les seves ofertes i demandes
tecnològiques amb l’objectiu de trobar socis en R+D, socis estratègics, socis comercials,
assessorament financer i personal especialitzat per formar part dels seus equips.

Múltiples activitats
La jornada, que es preveu que compti amb més de 200 assistents, inclourà diverses activitats
que tindran com a finalitat fer aflorar les oportunitats i promoure la interacció entre els
participants. Hi haurà ponències breus on es presentaran les oportunitats tecnològiques més
rellevants, entrevistes, taules temàtiques amb presentació de programes i eines per al
finançament, la comercialització o la gestió empresarial. També hi haurà una zona
d’exposicions on es farà la presentació d’oportunitats en format pòster o per mitjà de
demostracions tecnològiques.
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Ara Girona
Font
http://www.aragirona.cat/noticia/2014/02/06/el‐telefon‐mobil‐protagonista‐del‐iv‐forum‐
tecnologic
Títol
El telèfon mòbil, protagonista del IV Fòrum Tecnològic
Contingut
Es presenten aplicacions per recuperar objectes perduts amb codis QR i reservar i engegar
vehicles
Grups de recerca, centres tecnològics, empreses i emprenedors s’han donat cita aquest dijous
al Parc Científic i Tecnològic de la UdG per mostrar els seus treballs, buscar complicitats amb
d’altres empreses o finançament per fer un pas endavant en els projectes. Aquesta és la funció
de Fòrum Tecnològic, que enguany ha arribat a la quarta edició batent rècords: 70 projectes
presentats i 240 inscrits, pels 50 projectes i els 180 inscrits de l’any passat.
Com a novetat, s’ha organitzat un apartat de tendències d’innovació i tecnologia, on
representants de grans empreses de la demarcació (Comexi, Roberlo, Casademont i Frit
Ravich) han explicat cap on va el mercat i en què treballen. Així mateix, també s’han fet
sessions B2B (Business to Business) on els impulsors dels projectes es reuneixen breuement
amb d’altres emprenedors per trobar possibles partners o inversors que els ajudin a
desenvolupar els projectes.
Les novetats més destacables
En el marc de la trobada s’han presentat projectes que destaquen pel seu component
innovador. Aquest és el cas de l’aplicació desenvolupada per l’empresa Link and Found, de
Girona, que llençaran al mercat el proper mes de març. Qualsevol usuari es pot connectar al
web i imprimir un adhesiu amb un codi QR que enganxa a l’objecte personal que vulgui (ja sigui
una bicicleta, una maleta...). En cas de pèrdua, la persona que el trobi pot llegir el codi des del
seu mòbil i contactar, de manera confidencial, amb el propietari de l’objecte perdut.
Segons ha explicat el fundador de l’aplicació, Francesc Rocher, es tracta d’un servei gratuït que
neix amb la voluntat de fer negoci a través d’acords amb fabricants que ja incorporin aquests
adhesius de sèrie als productes que posen al mercat. A més, també volen oferir‐ho a
ajuntaments per tal d’agilitzar la recuperació d’objectes perduts a les seus de les policies locals
o també als aeroports.
Una altra de les novetats del fòrum és una aplicació desenvolupada per una empresa d’Olot,
OTC Engineering, que permet a les empreses de lloguer de cotxes estalviar‐se passos per posar
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a disposició dels clients el seu parc de vehicles. El client només s’ha de descarregar l’aplicació i,
des del mòbil, pot saber quins vehicles de la companyia té disponibles al seu entorn, fer‐ne la
reserva i pagar‐ho, i recollir el cotxe sense necessitat de passar per l’oficina a buscar la clau.
Segons ha explicat la responsable de màrqueting comercial de l’empresa, Eva Turró, des del
mateix mòbil o des d’unes polseres es pot desbloquejar el vehicle i també engegar‐lo.

L’eina genètica sobre la mort sobtada, als EUA
Un altre dels participants en la trobada ha estat el cardiòleg Ramon Brugada, integrant del
Grup de Genètica Cardiovascular i degà de la Facultat de Medicina. Segons ha explicat, fa dos
anys que treballen per desenvolupar una eina que permet detectar mutacions genètiques que
poden provocar mort sobtada. El projecte es fa de la mà de l’Institut de Medicina Legal i se
centra en casos de persones de menys de 50 anys que moren de cop i que els forenses no en
troben la causa. A partir d’aquí, el grup fa l’estudi genètic a través de mostres de sang del
difunt i també repeteix l’operació amb els familiars (sovint amb mostres de saliva) per tal de
detectar si existeixen mutacions genètiques que hagin provocat la mort sobtada. Segons els
primers resultats, en un 30 % dels casos derivats pels forenses existia una mutació genètica
que explica que la persona hagi mort de manera sobtada.
En els darrers 20 anys, el grup ha descobert un centenar de gens que poden produir la mort
sobtada. Amb aquests, es pot fer una valoració genètica als familiars per detectar possibles
mutacions i aplicar tractament per evitar una mort per malaltia cardiovascular. Segons explica
Brugada, fins ara aquestes proves eren molt cares (fins a 100.000 euros) i calia deu mesos de
laboratori. Ara, amb la nova eina desenvolupada a Girona, el preu cau als 2.000 euros i el
temps per obtenir els resultats és d’unes tres setmanes.
Aquest gran avenç ha fet que s’interessin per l’eina països d’arreu del món. Aquest mateixa
setmana s’ha tancat un acord per comercialitzar‐lo als EUA, segons ha explicat satisfet
Brugada, ja que la injecció econòmica de la venda els permetrà tenir més recursos per seguir
investigant. La voluntat també és incloure aquestes proves a la cartera de serveis del CatSalut.
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