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L’objectiu d’aquest report és informar de la recerca a Catalunya
en el període 1997-2002 en el camp de les enginyeries agronò-
mica, forestal i alimentària, així com estudiar l’evolució, les dades
globals, el finançament o l’índex de productivitat científica, entre
d’altres. Es realitza una exposició de la recerca que s’està fent a
Catalunya en l’àmbit que ens ocupa i es mostren els centres, els
grups i les línies d’investigació, a més de la producció científica i la
transferència de tecnologia al sector empresarial.

Per tal de realitzar un estudi acurat de la recerca que s’ha
dut a terme en aquest període, s’ha estudiat quins són els grups
dedicats a la recerca en els camps agronòmic, forestal i alimen-
tari. En cadascun d’aquests tres àmbits s’han estudiat els mitjans
disponibles per dur a terme la recerca i s’ha vist l’evolució que
han experimentat els recursos humans disponibles, així com el
tipus i nombre de projectes i els recursos econòmics associats
al finançament d’aquests projectes. Dels àmbits estudiats, el fo-
restal i l’alimentari dediquen un nombre total d’investigadors si-
milar, mentre que el sector agronòmic dedica aproximadament
3,5 investigadors per a cada un dels altres dos àmbits.

Pel que fa al nombre global de projectes, un 59,8 % són
d’àmbit estatal, els europeus representen el 13,1 % i els projec-
tes finançats pel Govern autonòmic són un 10,8 %, mentre que
el percentatge de contribució de projectes finançats per entitats
locals i altres projectes estan al voltant del 7-9 %. Els recursos
econòmics associats a aquests projectes segueixen una ten-
dència similar al nombre de projectes, de tal manera que els
projectes estatals representen un 51,9 % del finançament glo-
bal, els europeus aporten un 17,5 % i els autonòmics un 12,9 %,
mentre que els finançats per entitats locals només representen
el 3,2 % del conjunt global de recursos econòmics captats i el
14,5 % restant correspon a la resta de projectes. La relació de
recursos totals captats està en la relació 1:1,5:3,5 per als àmbits
forestal, alimentari i agronòmic, respectivament.

En l’avaluació dels resultats de la producció científica cor-
responent a aquest període, s’han utilitzat diferents indicadors, de

tal manera que el 33 % de la producció global correspon a comu-
nicacions en congressos, el 25 % són d’articles amb índex Science

Citation Index (SCI), els articles sense SCI són un 24 %, el 14 %
correspon a llibres i capítols de llibre, mentre que les tesis docto-
rals representen un 4 % del total de la producció científica. Cal re-
marcar que els articles amb índex SCI són un 1 % superior als arti-
cles sense SCI. En relació amb el nombre d’articles SCI publicats,
s’observa que per cada article publicat en l’àmbit forestal, se’n pu-
bliquen aproximadament tres en els àmbits agronòmic i alimentari.

Si la producció científica de qualitat a Catalunya es compara
amb la de països avançats d’Europa, com ara Holanda i Dina-
marca, s’observa que quantitativament l’aportació de Catalunya
en valors absoluts és més baixa, encara que la dinàmica de crei-
xement de la producció científica d’articles publicats a Catalunya
és positiva.

De l’estudi dels projectes de recerca amb la transferència
de tecnologia, en la majoria de casos no ha estat possible sepa-
rar els convenis amb empreses i els serveis prestats. Això pot fer
que la seva anàlisi no sigui correcta del tot, però sí que dóna una
idea global de la col.laboració entre centres de recerca i empre-
ses. La quantitat econòmica global captada per convenis i ser-
veis resulta similar, encara que és en l’àmbit agronòmic on
aquest capítol de captació de recursos és més important, al vol-
tant del 80 % del total.

S’han correlacionat els diferents indicadors utilitzats en el
report i s’ha observat que hi ha una bona correlació entre el nom-
bre de projectes competitius i el nombre total de recursos hu-
mans. Quan s’ha correlacionat la producció científica i els recur-
sos humans, s’ha comprovat que hi ha bona correlació entre el
nombre total de personal i els articles amb índex SCI. La millor
correlació entre els diferents indicadors de la producció científica
correspon als articles amb índex SCI i sense. Pel que fa als re-
cursos econòmics captats i al nombre de projectes, la millor cor-
relació la presenten els projectes que es denominen competi-

tius, tant estatals com autonòmics.
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Per tal de donar continuïtat al primer report de recerca a Cata-
lunya, referent a l’àrea de les enginyeries agronòmiques, fores-
tals i alimentàries (1990-1996), aquest report es planteja d’una
manera similar i, per tant, es presentarà amb la mateixa distribu-
ció d’apartats i una metodologia de treball anàloga.

En el primer report ja es va realitzar una breu pinzellada de
l’evolució històrica dels diferents centres dedicats tant a la re-
cerca com a la docència en aquest àmbit. En aquest context,
caldria remarcar que a Catalunya l’any 1911 es crea a Barcelona
l’Escola Superior d’Agricultura, on el 1932 es creà l’Institut Me-
diterrani de Sòls. És aquí on es troben els primers antecedents
de recerca en l’àrea que ens ocupa.

Malgrat que l’any 1940 es creà l’Institut Nacional d’Investi-
gació Agrària (INIA), que en principi és l’encarregat de realitzar
i coordinar la recerca i experimentació en el camp agronòmic, a
Catalunya no va canviar la situació. L’Estació de Viticultura i Eno-
logia de Vilafranca del Penedès i l’Estació Experimental de Ca-
brils depenien d’aquest Institut. D’altra banda, les diputacions
estableixen diferents centres, com ara el Centre Mas Bové (Tar-
ragona), el Centre de Monells (Girona), la Granja Escola (Lleida)
i la Granja Escola de Caldes de Montbui (Barcelona).

El gran impuls en la recerca a Catalunya en el camp que ens
ocupa es va produir amb la creació de l’Escola Tècnica Superior
d’Enginyeria Agrària a Lleida i de l’Institut de Recerca i Tecnolo-
gia Agroalimentàries (IRTA).

L’objectiu d’aquest report és informar de la recerca a Cata-
lunya en el període 1997-2002, així com estudiar l’evolució, les
dades globals, el finançament o l’índex de productivitat científica,
entre d’altres. S’intentarà realitzar una exposició de la recerca que
s’està fent a Catalunya en l’àmbit que ens ocupa i mostrar el cen-
tres, els grups i les línies d’investigació, a més de la producció
científica i la transferència de tecnologia al sector empresarial.

S’ha intentat recollir el màxim de dades referents als aspec-
tes esmentats, encara que en alguns casos ha estat difícil d’en-
quadrar certs grups, ja que els límits han resultat difusos respec-
te a altres àmbits. Això pot significar que hi hagi possibles
superposicions, cosa que en tot moment s’ha intentat evitar. Així
mateix, s’ha procurat realitzar la recollida de dades d’una mane-
ra exhaustiva, per tal de no deixar cap grup fora d’aquest report.

Malgrat l’esforç que s’ha posat per evitar aquestes deficiències
és segur que s’han comès errors, per la qual cosa des d’aquí de-
manem disculpes per les omissions que s’hagin pogut cometre.

Per tal de realitzar un estudi acurat de la recerca que s’ha
dut a terme en aquest període, el que s’ha intentat és veure
quins són els grups dedicats a la recerca en els camps agronò-
mic, forestal i alimentari. És per això que s’ha cregut que la millor
manera de ser més exhaustius és la de veure els grups dintre de
les universitats i dels centres de recerca a Catalunya en els tres
àmbits mencionats, la qual cosa ha permès donar un panorama
detallat de tots els grups amb la recerca que han desenvolupat.

Per poder realitzar una bona avaluació de la recerca, cal dis-
posar d’uns indicadors quantitatius adequats. Aquests indica-
dors seran els que permetran calibrar la recerca en tot el seu
conjunt. Però la dificultat es presenta quan s’ha d’escollir quins
són els indicadors que cal utilitzar. D’indicadors, se’n poden uti-
litzar molts i molt diversos, encara que, de tots els possibles, s’han
escollit aquells que poden donar una visió més acurada de l’es-
tat de la recerca i de la seva evolució. En general, els indicadors
es poden dividir en dos grans grups: els que mesuren els esfor-
ços dedicats a la recerca i els que mesuren els resultats obtin-
guts després d’aplicar els esforços.

Per tant, sempre que s’introdueixen indicadors cal tenir pre-
sent que els recursos humans és un dels indicadors més relle-
vant quant als esforços aplicats a la recerca. També cal remarcar
com a indicador d’esforços el finançament que les diferents lí-
nies de recerca reben per desenvolupar els seus projectes de
recerca, la qual cosa suposa que no solament s’ha de tenir en
compte el nombre de projectes, sinó també els diners aplicats.

Tots els esforços aplicats en la recerca donen com a resultat
la creació de nous coneixements, que finalment es plasmen en for-
ma de publicacions, tant d’articles en revistes, com de llibres i ca-
pítols de llibre, comunicacions en congressos, tesis, entre d’altres.

Cal remarcar que, des del punt de vista dels indicadors de
resultats, no solament cal estudiar els indicadors com a índexs
quantitatius, sinó que també és molt important la qualitat de la
recerca desenvolupada. Així, per exemple, l’indicador que do-
nen les publicacions en revistes cal que pugui determinar la
qualitat de la publicació, ja que té més impacte una publicació
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en una revista amb l’SCI que en una revista no inclosa a l’SCI.
Això fa pensar que en alguns casos no solament són importants
els índexs quantitatius, sinó que igualment s’han de tenir en comp-
te els qualitatius.

Un aspecte important de la recerca és la creació de nous
coneixements, que generalment es donen a conèixer mitjançant
publicacions adequades. Però també és de gran importància
la transmissió i aplicació d’aquests coneixements adquirits amb la
recerca. És per això que un índex de resultats important és el de
la mesura de transferència tecnològica al sector productiu.
Aquest és un aspecte del qual es parla molt, ja que la indústria i
les empreses del sector no sempre treuen beneficis dels resul-
tats obtinguts per la recerca. Des del punt de vista empresarial,
es té el convenciment que el coneixement en recerca és fàcil
d’obtenir, copiar o imitar per altres empreses sense que partici-
pin dels costos, i és per aquest motiu que arriben a la conclusió
que el millor és no fer investigació. Encara que cada vegada més
es veu que augmenten els convenis entre diferents grups de re-
cerca i indústries, i això és un bon indicador de la transferència
de la recerca cap al sector industrial i empresarial.

Els criteris per tal d’avaluar la recerca en aquest període seran:
1. Adequació dels esforços en recerca i els resultats obtin-

guts en els diferents sectors agronòmic, forestal i alimentari.
2. Avaluació quantitativa i qualitativa de la producció cien-

tífica.
3. Comparació de la producció científica de qualitat a Cata-

lunya amb la d’altres països de característiques similars.
4. Comparació dels projectes de recerca amb la transferèn-

cia de tecnologia a les empreses, tant pel que fa al nombre com
al seu valor monetari.

2. EL MARC INSTITUCIONAL

El conjunt d’institucions que a Catalunya realitzen recerca i in-
novació agrària, forestal i agroalimentària resulta bastant ampli.
Aquestes institucions inclouen les universitats, l’IRTA i altres ins-
titucions, de les quals a continuació es farà una exposició més
detallada. En el quadre 1 es recullen els diferents organismes i
centres on es desenvolupa una tasca de recerca en els diferents
àmbits d’aquest report.

La recerca en els àmbits agronòmic, forestal i alimentari es
realitza a les universitats següents:

— Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). En departa-
ments adscrits a la Facultat de Biologia i a la Facultat de Veteri-
nària, així com al Centre de Recerca Ecològica i d’Aplicacions
Forestals (CREAF), que és un consorci integrat per diverses ins-
titucions.

— Universitat de Barcelona (UB). Principalment en els de-
partaments adscrits a la Facultat de Farmàcia i a la Facultat de
Biologia.

— Universitat de Girona (UdG). En el Departament d’Engi-
nyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària, així com a
l’Institut de Tecnologia Agroalimentària (INTEA), que es tracta
d’un institut universitari.

— Universitat de Lleida (UdL). En departaments de l’Escola
Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària (ETSEA), així com al Cen-
tre UdL-IRTA, que és un institut universitari adscrit a la UdL, i
també al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), que
es tracta d’un consorci integrat per diverses institucions.

— Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). En diferents
departaments de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona.

— Universitat Rovira i Virgili (URV). En alguns departaments
de la Facultat de Química, de l’Escola Tècnica Superior d’Engi-
nyeria Química i de la Facultat d’Enologia.

— Universitat de Vic (UVic). En el Departament de Ciència i
Tecnologia dels Aliments.

A causa del seu potencial, al campus de l’ETSEA de la UdL
és on se centra la major part de la recerca en el camp que ens
ocupa, principalment en els àmbits agronòmic i alimentari.

En l’àmbit agroalimentari, també cal destacar l’IRTA, ja que
disposa de diferents centres distribuïts per tot Catalunya. A cada
un d’aquests centres, les tasques de recerca estan especialitza-
des, però sempre en el camp que ens ocupa.

En l’àmbit més agronòmic, la resta d’institucions també
aporta les seves tasques de recerca, que arriben a tenir impor-
tància en el conjunt global.

Pel que fa a la recerca en l’àmbit més alimentari, a més del
campus de l’ETSEA (UdL), on la recerca se centra més en pro-
ductes d’origen vegetal, també són rellevants els departa-
ments de la UAB en relació amb productes derivats d’origen
animal. A la UB destaca la recerca en nutrició i bromatologia,
mentre que cal remarcar l’aportació de la URV en tota la pro-
ducció enològica. A la UdG, i en concret a l’INTEA, a més de la
seva aportació més agrària també realitzen recerca alimentà-
ria, sobretot pel que fa a l’aprofitament de residus de la indús-
tria alimentària.

El CREAF és un centre creat com a consorci integrat per la
Generalitat de Catalunya, la UAB, la UB i l’Institut d’Estudis Ca-
talans (IEC), i és un centre adscrit a la UAB i associat a l’IRTA,
en el qual les tasques se centren especialment en l’àmbit fores-
tal. En aquest àmbit cal destacar també el treball del Centre Tec-
nològic Forestal de Catalunya (consorci entre la Generalitat de
Catalunya, la UdL, la Diputació de Lleida, el Consell Comarcal
del Solsonès, la Fundació Catalana per a la Recerca i el Centre
de Desenvolupament Rural Integrat de Catalunya) i dels grups
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d’investigació forestal inclosos en diferents departaments de la
UdL. També cal esmentar la tasca de l’Institut Català del Suro
(ICS), amb suport, entre d’altres, dels departaments de treball i
indústria i de medi ambient i habitatge.

A més dels centres i organismes esmentats, hi ha altres
grups o institucions que també aporten recerca i desenvolupa-
ment, com són certes entitats del Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca (DARP) que generalment estan vinculades a
altres institucions, com ara el Centre de Mecanització Agrària i
l’Institut Català de la Vinya i del Vi (INCAVI).

També cal remarcar que la Generalitat de Catalunya ha cre-
at els denominats centres de referència com a elements verte-
bradors de les polítiques de recerca. Així, cal esmentar el Cen-
tre de Referència en Biotecnologia i el Centre de Referència en
Aqüicultura, a més del Centre de Referència en Tecnologia d’A-
liments (CeRTA), que inclou vuit unitats operatives dintre de la
UAB, la UB, la UdG, la UdL, la URV i l’IRTA.

3. FONTS, CARACTERÍSTIQUES I PERÍODE 
DE RECOLLIDA DE DADES

Per tal d’elaborar aquest treball cal realitzar una recollida de da-
des, en el període comprès pels anys 1997-2002. Això suposa
que aquesta informació ha de ser facilitada pels organismes, els
centres, els grups i les unitats de recerca que treballen en el
camp que ens ocupa. Molta d’aquesta informació està recollida
a les pàgines web de les universitats i els centres, encara que no
hi ha tot allò que aquest report vol incloure.

Per tal de recollir les dades d’una manera uniformitzada,
l’IEC ha facilitat un model de document en què es recullen els di-
ferents indicadors sobre els quals es desitja realitzar aquest es-
tudi. En aquells casos en què no ha estat possible obtenir dades
de la recerca realitzada per les diferents unitats de recerca, s’ha
enviat aquest document model per tal que se’ns facilitessin les
dades de recerca per als diferents anys que inclou l’estudi.

Tal com s’ha comentat en la introducció, cal tenir indicadors
d’esforços i de resultats per tal d’obtenir unes conclusions fiables
i que puguin servir per a futures accions. Quant a indicadors d’es-
forços, cal tenir dades de recursos humans dedicats a la recerca,
així com de projectes. Pel que fa a recursos humans, caldrà dis-
tingir entre diferents categories i veure la seva evolució al llarg
d’aquests sis anys. Quant a projectes, és important veure la
quantitat i el tipus de projecte, a més del cost econòmic associat.

El conjunt d’esforços dona lloc als resultats, per això cal
utilitzar els indicadors de resultats per tal de realitzar-ne una
avaluació. Els principals indicadors de resultats els donen la pro-
ducció científica, tant de publicacions en revistes científiques

com de llibres. A diferència del report anterior (1990-1996), en
aquest report també s’han avaluat com a indicadors de resultats
les tesis doctorals i les comunicacions en congressos. A banda
que són diversos els grups que consideren les publicacions de
les actes de congressos com a capítols de llibre, aquí no s’han
considerat com a tals, sinó que han estat inclosos dintre de l’a-
partat de comunicacions en congressos.

A més de la recollida de dades exposada, també han resul-
tat molt útils les memòries dels centres i departaments, que han
elaborat en els diferents anys que inclou aquest report. Les me-
mòries del CeRTA també han estat molt valuoses, ja que recu-
llen d’una manera exhaustiva la tasca de recerca desenvolupa-
da pels diferents grups que el conformen.

Pel que fa a la transferència de tecnologia, les dades facilita-
des pel Centre de Transferència Tecnològica han estat molt útils,
ja que és on es recullen tots aquells convenis entre els organis-
mes de recerca i les indústries o empreses del sector.

Malgrat aquest esforç en la recollida de dades, no en tots
els casos s’ha pogut obtenir la informació desitjada, la qual cosa
pot donar lloc al fet que hi hagi certes omissions i que falti algu-
na dada. Moltes d’aquestes mancances s’han trobat en el mo-
ment d’estudiar l’evolució dels recursos humans, ja que la infor-
mació que molts departaments faciliten és l’estructura actual de
personal de cada departament o unitat estructural, fet que im-
possibilita que es pugui realitzar un estudi adequat de la seva
evolució. En altres casos, les deficiències han estat causades pel
fet que, en els darrers anys, alguns departaments adscrits s’han
incorporat de manera definitiva a la universitat, i només aparei-
xen les dades des de la seva incorporació i no les de quan en
formaven part com a unitats adscrites. També s’han detectat
grups la creació dels quals és més recent, i només es disposa de
les dades des de l’any de creació, que corresponen a una part
del període estudiat. Però, encara que no són del tot exhausti-
ves, les dades recollides són més que suficients per tenir una
idea global de la recerca realitzada a Catalunya en aquest perío-
de pel que fa a les àrees agronòmiques, forestals i alimentàries.

En la recollida de dades, segons el model de l’IEC, apareixen
diferents figures que en alguns casos no corresponen exacta-
ment a la realitat. En el cas de catedràtics, s’ha suposat que no-
més es tractava de catedràtics d’universitat (CU); pel que fa a
professors titulars, s’han inclòs els titulars d’universitat (TU) i els
catedràtics d’escola universitària (CEU), ja que dintre de la uni-
versitat se’ls considera de la mateixa categoria, mentre que la fi-
gura d’investigador s’ha assimilat a la de professor titular d’es-
cola universitària (TEU) i a la de professor associat. Respecte a
la categoria d’investigadors, s’ha considerat dins d’aquesta ca-
tegoria tant doctors com llicenciats i/o enginyers. Cal remarcar
que a partir de les dades dels participants en un projecte deter-
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minat és difícil saber exactament quina és la dedicació real de
cada un d’ells al projecte, a més del fet que alguns dels mem-
bres ho són de més d’un grup de recerca, cosa que fa que sigui
difícil realitzar una distinció clara dels diferents grups. Finalment,
s’ha adoptat el criteri que els membres de cada unitat de recer-
ca són els que defineix cada departament o unitat estructural i
s’ha mirat d’evitar repeticions. També s’han trobat dificultats per
veure l’evolució d’alguns grups, ja que, com s’ha comentat
abans, només es disposa de les dades de l’últim any o bé hi ha
certes superposicions de membres, fet que dóna lloc a possi-
bles repeticions de la informació.

Cal esmentar els denominats grups de recerca consolidats,
que són grups reconeguts per la Comissió Interdepartamental
de Recerca i Innovació Tecnològica (CIRIT) i que no es corres-
ponen al total dels grups de recerca. Aquests grups consolidats
són presents en molts centres de recerca o departaments uni-
versitaris, encara que solen estar formats per membres de més
d’un grup de recerca o unitat de recerca, cosa que pot fer que
hi hagi una possible repetició. Per tal d’evitar aquestes possibles
repeticions, s’ha optat per presentar una única relació, en la qual
es defineix el tipus de cada grup, tant si és reconegut per la CI-
RIT com si no (quadre 5).

La totalitat dels projectes d’investigació es pot dividir en dos
grans grups: competitius i no competitius. Els projectes compe-
titius són finançats mitjançant convocatòries en concurs públic
en competència amb altres projectes, mentre que els no com-
petitius obtenen el seu finançament a través de convenis amb
l’empresa pública o privada. Els recursos econòmics dels pro-
jectes competitius poden tenir diferent origen, ja que el projecte
pot ser internacional, nacional o autonòmic. La major part dels
projectes són per més d’un any de durada i, per tal d’evitar re-
peticions, s’ha dividit la quantia econòmica assignada a cada
projecte pel nombre d’anys de durada, fet que suposa que glo-
balment s’obté la quantia total, encara que a cada d’un dels anys
consta la part proporcional, i els valors que apareixen són els va-
lors anuals i no els acumulats.

El que resulta difícil d’avaluar és la transferència al sector, ja
que un indicador que podria mesurar aquest aspecte són les
patents. Però el nombre de patents en aquest període és molt
baix i, per tant, no es poden extreure conclusions clares de la
transferència tecnològica. Per contra, el nombre de convenis
amb les indústries i empreses públiques o privades sí que pot
resultar un indicador fiable del treball desenvolupat per les uni-
tats de recerca pel que fa a la transferència tecnològica al sec-
tor productiu.

La producció científica s’ha avaluat mitjançant les publica-
cions en revistes científiques. Del global d’articles publicats, cal
destacar aquells que ho han estat en revistes incloses a l’SCI,

encara que també s’inclouen aquells treballs en revistes no es-
mentades a l’SCI. El total d’aportacions dels científics catalans a
revistes (SCI i no SCI), que és el que finalment s’ha inclòs en
aquest report, es mostra a l’annex 2. Per tal d’establir compara-
cions amb altres països, s’ha utilitzat el recull d’articles publi-
cats en revistes SCI. Com a producció científica també s’han tin-
gut en compte les comunicacions presentades en congressos,
els llibres i capítols de llibre publicats, així com el nombre de te-
sis llegides.

Del conjunt total de dades estudiades en aquest report,
sembla que pot ser força interessant realitzar-ne una anàlisi es-
tadística, amb la finalitat d’ajustar les dades recollides en el perío-
de 1997-2002 a la funció Logist, per tal d’obtenir les tendències
i taxes de variació dels diferents indicadors estudiats. A l’annex 3
es descriu de manera més detallada el tractament estadístic
sobre l’estructura de les dades analitzades i l’anàlisi estadística
realitzada.

4. RESULTATS

4.1. Estructura de la recerca

A causa de la seva diversitat, no és gens simple realitzar una dis-
tribució nítida i diferenciada de l’estructura dedicada a la recer-
ca en els àmbits agronòmic, forestal i alimentari. L’heterogeneï-
tat dels diferents grups fa que s’hagin de definir les diferents
unitats estructurals dedicades a la recerca en aquest camp. Tal
com es va definir en l’anterior report de recerca (1990-1996), la
unitat de recerca (UR) «té una ubicació fixa, i és una unitat re-
coneguda com a tal en un centre amb una activitat reconeguda,
fins i tot tenint en compte la diversitat que pugui comportar. Pot
tractar-se d’un institut, un centre de recerca, un departament
universitari, una àrea temàtica dins d’un centre, una unitat amb
activitat concreta dins d’un centre o una estació experimental,
segons es presenta la seva activitat científica».

En el quadre 1 es recullen els organismes, els centres, els
instituts, les àrees i les unitats de recerca, que com s’ha comen-
tat són de característiques i períodes d’activitats molt variats.
Dintre de cada unitat de recerca queden englobats diferents
grups de recerca, i en molts casos aquests grups poden estar
inclosos en més d’una unitat de recerca, o bé pot ser que un
mateix investigador formi part de més d’un grup de recerca. Per
la diversitat de la recerca en el camp que ens ocupa, ha semblat
pertinent separar els grups de recerca en els tres àmbits que
formen part d’aquest report: agronòmic, forestal i alimentari. En
el quadre 2 es dóna la llista dels grups de l’àmbit agronòmic;
en el quadre 3, el dels grups forestals, mentre que en el quadre 4
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es recullen els grups de l’àmbit alimentari. En alguns casos ha
estat difícil fer aquesta separació, ja que hi ha àrees en què la
tasca de recerca es pot considerar des de la vessant agronòmi-
ca o bé alimentària. Com es pot observar, hi ha quaranta-set
grups de recerca en l’àmbit agronòmic, en el forestal són vint-i-
tres (per al CREAF s’ha suposat un grup de recerca, encara que
en la llista apareixen les diferents línies de recerca), mentre que
l’àmbit alimentari n’inclou vint-i-set.

No s’ha cregut convenient incloure una llista de les línies
d’investigació que desenvolupen els diferents grups de recerca,
perquè són múltiples i la seva enumeració resultaria inacabable.
A més, al llarg dels sis anys que inclou aquest estudi algunes lí-
nies ja no estan actives, mentre que d’altres s’han posat en mar-
xa en aquest període. Per tant, no totes les línies que es podrien
incloure haurien estat actives els sis anys que abasta el període
1997-2002.

Pel que fa a grups consolidats, el més usual és que no cor-
responguin a un sol grup de recerca, sinó que estiguin formats
per més d’un grup, que més aviat corresponen a una unitat de
recerca o bé a un conjunt d’unitats de recerca d’un mateix cen-
tre o de diversos centres o instituts. Aquí s’han considerat com
a grups de recerca els que apareixen a les resolucions de les
convocatòries efectuades entre els anys 1997 i 2002, i són els
que dóna la Secretaria Científica de l’IEC. En el quadre 5 es re-
cullen aquests grups de recerca consolidats, que en total són
vint-i-un, que es corresponen a vint-i-quatre UR, el que suposa
0,4 grups consolidats / UR que en tenen i 0,3 grups consoli-
dats / UR totals.

4.2. Els mitjans per a la recerca

Els indicadors dels esforços dedicats a la recerca són els mitjans
que s’utilitzen per aconseguir els resultats desitjats en recerca
en qualsevol camp. Els mitjans utilitzats per a la recerca es po-
den estudiar i avaluar des de quatre aspectes diferents: a) re-
cursos humans, b) nombre de projectes, c) recursos econòmics
que es capten a través dels projectes i d ) altres recursos.

De cada un d’aquests conceptes se n’estudiarà l’evolució al
llarg del període considerat en aquest report, de manera global,
encara que es podrà veure la contribució de cada un dels àm-
bits diferenciats que componen aquest camp (agronòmic, fores-
tal i alimentari).

a) Recursos humans

Al llarg del període s’ha estudiat l’evolució de les diferents figu-
res universitàries i investigadores dels centres de recerca. Cal
remarcar que en alguns casos no ha estat possible obtenir les

dades de l’evolució, perquè no es disposava d’aquestes dades,
però sí de les de l’últim any. És per això que en alguns casos hi
ha un increment visible en l’últim any.

Pel que fa a CU, en la figura 1 se’n recull l’evolució i es pot ob-
servar que hi ha un gran increment, no solament pel que s’ha co-
mentat sobre la falta de dades, sinó que també hi han contribuït
els programes de promoció d’algunes universitats. A més, es pot
veure que, entre els anys 1996 i 2001, quasi no hi ha hagut cap
variació en el nombre global de CU. Del total de CU, un 67,6 %
són de l’àmbit agronòmic; un 8,5 %, del forestal, i un 23,9 %, de
l’alimentari. Globalment, el nombre de catedràtics ha experimen-
tat un augment del 142,1 % des de l’any 1997 fins a l’any 2002.

En l’apartat de professors titulars, no tan sols s’han inclòs els
TU, sinó que també hi figuren els CEU, ja que són figures uni-
versitàries anàlogues. En aquest cas es pot observar (figura 2)
una tendència que va en augment en el nombre global d’aquest
tipus d’investigadors i, igual que per als CU, l’últim any hi ha un
increment remarcable, per les mateixes causes. Del total de TU-
CEU, un 61,3 % són de l’àmbit agronòmic; un 9,2 %, del fores-
tal, i un 29,5 %, de l’alimentari. Globalment, el nombre de pro-
fessors titulars d’universitat ha experimentat un augment del
185 % des de l’any 1997 fins a l’any 2002.

Pel que fa a investigadors (figura 3), en aquest grup s’han
inclòs els TEU i els professors associats, així com els investiga-
dors d’altres centres no universitaris, a més dels investigadors
del Centre Ramón y Cajal. Aquí es pot presentar una certa difi-
cultat en la consideració dels professors associats, ja que la gran
majoria ho són a temps parcial, la qual cosa fa que es tingui en
compte la seva aportació real a les tasques de recerca, ja que
molts d’aquests professors associats només es dediquen a la
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docència i no fan recerca, per això s’ha de veure quins partici-
pen realment en projectes de recerca. Del total d’investigadors
que formen aquest grup, un 73,7 % són de l’àmbit agronòmic;
un 19,6 %, del forestal, i un 6,7 %, de l’alimentari. Globalment, el
nombre d’investigadors ha experimentat un augment de més
del 16,5 % des de l’any 1997 fins a l’any 2002.

La figura de professor investigador no està recollida dintre
de les diferents categories de professors universitaris, per la
qual cosa el nombre real d’investigadors que formen aquests
grups és més aviat baix. A més, solament apareixen en l’àmbit
agronòmic en els dos darrers anys i la seva aportació al global
de personal investigador tot just arriba al 0,6 %.

Un grup important d’investigadors és el format pels becaris
predoctorals, ja que molts d’ells estan desenvolupant tasques
de recerca en línies d’investigació de diferents grups de recerca
mentre treballen en la seva tesi doctoral. Del total d’investiga-
dors que formen aquest grup (figura 4), un 29,7 % són de l’àm-
bit agronòmic; un 27,4 %, del forestal, i un 42,9 %, de l’alimen-
tari. Globalment, el nombre d’investigadors ha experimentat un
augment de més del 107,3 % des de l’any 1997 fins a l’any 2002.

A més de les figures d’investigadors que ja s’han comentat,
també en cal destacar d’altres. Així, hi ha els becaris postdocto-
rals, encara que, en el camp d’estudi que ens ocupa, la seva
aportació al conjunt global més aviat és testimonial, ja que no
supera el 0,5 % del nombre total d’investigadors. El que sí que
cal remarcar és l’existència dels col.laboradors doctors, que en
conjunt representen un 4,0 % del nombre total d’investigadors.

Per tal de donar una visió de conjunt, en la figura 5 es re-
presenta en un diagrama de sectors la contribució que cada una
de les figures estudiades aporta al global de persones dedica-

des a la recerca en els camps agronòmic, forestal i alimentari.
Així, es pot observar que el conjunt d’investigadors, format per
TEU, professors associats i d’altres, constitueixen més del 51,0 %
del total. El de TU-CEU és del 20,1 %, seguit del conjunt de be-
caris predoctorals amb un 18,4 %, el de CU amb un 5,5 % i el de
col.laboradors doctors amb un 4,0 %, mentre que el de profes-
sors investigadors i de becaris postdoctorals és tot just d’un 0 %
i d’un 0,5 %, respectivament

b) Nombre de projectes

Del conjunt total dels projectes cal distingir els competitius i els
no competitius. Els primers són aquells el finançament dels
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FIGURA 3. Nombre d’investigadors TEU-associats.
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quals s’ha aconseguit mitjançant una convocatòria pública com-
petitiva, i aquí es recullen els projectes d’àmbit internacional, es-
tatal o autonòmic. Cal remarcar que molts dels projectes, tant
competitius com no competitius, són pluriennals i per això apa-
reixen en cada un dels anys que han estat actius, per la qual
cosa, en realitat, el nombre real és menor. Però com que no és
el mateix un projecte pluriennal que un de només un any, s’ha
cregut convenient comptabilitzar en cada un dels anys el nom-
bre de projectes que en aquell moment restaven actius.

Respecte als projectes finançats per la Unió Europea (figu-
ra 6), es pot observar que no hi ha una tendència clara d’evolu-
ció al llarg del període estudiat, si bé podria tractar-se d’una va-
riació cíclica, potser sinusoïdal. El que es pot veure és que, del
global de projectes europeus, un 61,9 % correspon a l’àmbit
agronòmic; un 19,7 %, al forestal, i un 18,4 %, a l’alimentari.

A la figura 7 es recullen les dades corresponents als projec-
tes estatals, i es pot observar que hi ha un augment gradual des
de l’any 1997 fins a l’any 2000 i després pràcticament es manté
constant. Del total de projectes estatals, un 74,5 % correspon a
l’àmbit agronòmic; un 5,7 %, al forestal, i un 19,8 %, a l’alimenta-
ri. Globalment, s’observa que des de l’any 1997 fins a l’any 2002
hi ha hagut un augment del 45,8 % en el nombre de projectes fi-
nançats per organismes estatals.

L’evolució dels projectes finançats pel Govern autonòmic (fi-
gura 8) indica que durant els primers anys no hi ha una tendèn-
cia clara, però el seu nombre ha experimentat un gran increment
en els dos darrers anys del període estudiat. Del total de projec-
tes autonòmics, un 13,0 % correspon a l’àmbit agronòmic; un
77,2 %, al forestal, i un 9,8 %, a l’alimentari. Globalment, s’ob-
serva que des de l’any 1997 fins a l’any 2002 hi ha hagut un aug-

ment del 157,7 % en el nombre de projectes finançats pel Go-
vern autonòmic.

Pel que fa a projectes finançats per entitats locals, la seva evo-
lució es recull a la figura 9, on es pot observar que la tendència és
la de disminuir al llarg del període estudiat. En aquest cas, del total
de projectes, un 74,2 % correspon a l’àmbit agronòmic; el 16,8 %,
al forestal, i el 9 %, a l’alimentari. L’any 1997 hi havia cinquanta pro-
jectes actius finançats per entitats locals, mentre que l’any 2002
n’hi havia setze, la qual cosa suposa una disminució del 68 %.

Hi ha uns altres projectes que no es poden incloure en cap
d’aquests grups, però que en el conjunt global de projectes
també són importants. Per això s’han inclòs en un grup a part i

314 | INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS Reports de la recerca a Catalunya: 1997-2002

FIGURA 5. Valor relatiu del nombre de personal investigador.

1997 1998 1999 2000 2001 2002

70

60

50

40

30

20

10

0

N
om

br
e
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FIGURA 7. Projectes estatals competitius.
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la seva evolució es recull a la figura 10. Es pot observar que du-
rant el període 1997-1999 no hi va haver una evolució definida,
però a partir d’aquest any la tendència és la d’augmentar d’una
manera molt clara. Del total de projectes, un 60,8 % correspon a
l’àmbit agronòmic; un 18,7 %, al forestal, i un 20,5 %, a l’alimen-
tari. Tal com s’ha dit, hi ha hagut un increment en aquest tipus
de projectes i, globalment, des de l’any 1997 fins a l’any 2002,
aquest augment ha representat un 104,5 %.

Finalment, és interessant veure quin és el percentatge que
cada un dels tipus de projectes aporta al conjunt total. A la figu-
ra 11 es presenta un diagrama de sectors on es recull aquest
percentatge; així, els projectes estatals són els que major contri-

bució aporten, amb un 60 %; els segueixen els projectes amb fi-
nançament europeu, que representen un 13 %; els projectes
finançats pel Govern autonòmic són un 11 % del global de pro-
jectes, mentre que el percentatge de contribució de cada un
dels altres tipus de projectes està al voltant del 7-9 %.

c) Recursos econòmics

Tot el conjunt de projectes que s’han presentat porta associat
un finançament, que és el que podríem definir com a ‘recurs
real de la recerca que realitzen els diferents grups d’investiga-
ció’. La forma d’avaluar l’evolució del finançament al llarg del
període estudiat és la mateixa que en el cas del nombre de
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FIGURA 8. Projectes del Govern autonòmic.
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FIGURA 9. Projectes d’entitats locals.
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FIGURA 10. Altres projectes.
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projectes. Així, es tindran en compte els projectes competitius
i no competitius, a més de tots els tipus de projectes abans
presentats.

A la figura 12 es presenta l’evolució del finançament en el
període estudiat dels projectes de la Unió Europea i, de la ma-
teixa manera que passava amb el nombre de projectes, no es
pot veure una tendència clara. Respecte al finançament dels
projectes europeus, un 50,8 % correspon a l’àmbit agronòmic;
un 23,2 %, al forestal, i un 26,0 %, a l’alimentari. Si es compara
amb el nombre de projectes, es pot comprovar que hi ha una
certa diferència amb el finançament, on en els àmbits forestal i
alimentari el valor de la relació finançament - nombre de projec-
tes és superior, així, aquesta relació mm/projecte és de 21,64
per a l’àmbit agronòmic, de 30,94 per al forestal i de 37,29 per a
l’alimentari.

L’evolució del finançament dels projectes estatals (figura 13)
presenta una tendència a augmentar lleugerament any rere any i
representa un increment global d’un 149,8 % des de l’any 1997
fins a l’any 2002. Del conjunt total del finançament per a aquest
tipus de projectes, un 65,1 % correspon a l’àmbit agronòmic;
un 7,1 %, al forestal, i un 27,8 %, a l’alimentari. Pel que fa a la
relació entre el finançament i el nombre de projectes, és de
15,0 mm/projecte per a l’àmbit agronòmic, mentre que per al fo-
restal i l’alimentari és de 21,3 i 24,1 mm/projecte, respectivament.

L’evolució del finançament dels projectes autonòmics és
similar a la del seu nombre, de tal manera que en el període
1997-2000 no hi ha una tendència clara (figura 14), mentre que
del 2000 al 2002 augmenta de manera contínua. Des de l’any
1997 fins a l’any 2002 hi ha hagut un increment d’un 330,8 %

respecte a l’any inicial. Del total monetari, a l’àmbit agronòmic li
correspon un 24,1 %, mentre que per al forestal aquest percen-
tatge és d’un 63,8 % i per a l’alimentari és d’un 12,1 %. La relació
entre el finançament i el nombre de projectes és de 43,9 mm/pro-
jecte per a l’àmbit agronòmic, mentre que per al forestal és de
19,6 mm/projecte i de 29,3 mm/projecte per a l’alimentari.

Respecte als projectes finançats per entitats locals (figura 15),
a diferència del nombre de projectes, en el qual es veia una
tendència clara de disminució, l’evolució del finançament no
presenta una tendència clara. Del conjunt total del finançament
per a aquest tipus de projectes, un 58,0 % correspon a l’àmbit
agronòmic; un 34,1 %, al forestal, i un 7,9 %, a l’alimentari. El va-
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FIGURA 12. Projectes de la Unió Europea: valor monetari.
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FIGURA 13. Projectes estatals competitius: valor monetari.
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lor de la relació mm/projecte és de 5,77 per a l’àmbit agronòmic,
de 15,18 per al forestal i de 4,34 per a l’alimentari.

De tot l’altre conjunt de projectes no inclosos en els tipus
anteriors, s’observa que globalment tenen una tendència a aug-
mentar (figura 16), de la mateixa manera que passava amb el
seu nombre. En aquest cas, l’increment experimentat des de
l’any 1997 fins a l’any 2002 ha estat d’un 193,4 % respecte al
primer any. El percentatge de contribució al global finançat ha
estat d’un 64,2 % per a l’àmbit agronòmic, d’un 4,3 % per al fo-
restal i d’un 31,5 % per a l’alimentari. La relació entre el finança-

ment i el nombre de projectes és de 40,55 mm/projecte per a
l’àmbit agronòmic, mentre que per al forestal és de 8,8 mm/pro-
jecte i de 59,16 mm/projecte per a l’alimentari.

També és important veure quin és el percentatge que cada
un dels tipus de projectes aporta al conjunt total. A la figura 17
es presenta un diagrama de sectors on es recull aquest percen-
tatge. Així, els projectes estatals són els que major contribució
aporten, amb un 51,9 %; els segueixen els projectes amb finan-
çament europeu, que representen un 17,5 %, que és la mateixa
tendència que presentava el percentatge del nombre de projec-
tes. En canvi, pel que fa als recursos econòmics assignats als al-
tres tipus de projectes, cal remarcar que els corresponents als
autonòmics representen un 12,9 %, mentre que els finançats
per entitats locals només representen un 3,2 %, i el 14,5 % és el
percentatge corresponent a la resta. Una idea de la importància
en el finançament la dóna la relació dels recursos econòmics as-
signats per projecte. Aquesta relació és de 26,35 mm/projecte
europeu, de 17,16 mm/projecte estatal, de 23,73 mm/pro-
jecte autonòmic, de 7,08 mm/projecte local i de 38,24 mm per a
projectes diversos. Respecte als denominats projectes competi-

tius, són els finançats per la Unió Europea els que tenen un mi-
llor finançament, mentre que els considerats estatals són els que
tenen menys assignació, i representa que la seva assignació és
un 35 % inferior al d’un projecte europeu. Pel que fa al conjunt
global de projectes, són els finançats per les entitats locals els
que menys recursos econòmics per projecte tenen assignats.

d ) Altres recursos

Bàsicament, les fonts de finançament dels diferents grups i uni-
tats de recerca són les que s’han exposat anteriorment. Però
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també es pot considerar com a finançament tots aquells recur-
sos captats per aquests grups i que no s’inclouen en cap dels
apartats mencionats. Una part important de recursos econòmics
pot venir dels convenis i serveis que els grups mantenen amb di-
ferents indústries i empreses del sector. En aquest report,
aquest tipus de recursos es tractaran en l’epígraf dedicat a la
transferència de tecnologia, ja que en aquell apartat es conside-
ra tota mena d’activitat entre grups de recerca i indústries.

Una altra forma de captació de recursos, tant econòmics
com d’investigadors, és la que els grups aconsegueixen mitjan-
çant les convocatòries de beques de qualsevol tipus, tant a es-
cala estatal, com autonòmica, local o d’altres. De la mateixa ma-
nera que en el cas dels projectes, aquí també es consideraran
dos tipus de beques: les competitives i les no competitives. Les
primeres són les que s’aconsegueixen a través d’una convoca-
tòria pública competitiva, i les no competitives són totes les al-
tres. Els recursos humans captats mitjançant les beques ja han
estat tractats en l’apartat a), per la qual cosa aquí només s’estu-
diarà l’evolució del nombre de beques.

A la figura 18 es pot observar que no hi ha una tendència
definida pel que fa a les beques no competitives, i tan sols es pot
veure el percentatge que cada un dels àmbits aporta en el glo-
bal de beques no competitives. Així, en l’àmbit agronòmic,
aquest percentatge és del 45,7 %, mentre que per al forestal és
del 22,4 % i per a l’alimentari és del 31,9 %. El nombre de be-
ques competitives és sis vegades superior al de les no competi-
tives, i en aquest cas es pot observar (figura 19) que el seu
nombre és bastant constant al llarg dels sis anys considerats i
que no hi ha una tendència clara en la seva evolució. En l’àmbit
agronòmic, el percentatge respecte al total és del 45,6 %, en el
forestal és de l’1 % i en l’alimentari és del 53,4 %.

Si es comparen els dos tipus de beques (figura 20), es com-
prova que les beques competitives representen al voltant del
86 % del total, mentre que el percentatge respecte del total de
les no competitives és del 14 %. Això suposa que per cada beca
no competitiva els diferents grups i unitats de recerca en capten
sis de competitives.

Del total de dades de recursos humans i econòmics, s’ha re-
alitzat l’anàlisi estadística utilitzant la funció Logist. Per als dife-
rents tipus de personal investigador, l’ajust a la funció anterior,
en el període 1997-2002, ha donat que en el cas dels becaris és
significativa amb el major valor de la taxa de variació (r =
21,31), la qual cosa indica que el seu índex de creixement és el
més favorable.

En relació amb el nombre de projectes i els recursos econò-
mics que capten, s’ha observat que en tots dos casos són els
projectes competitius estatals els que presenten una major taxa
de variació, fet que indica que són els que tenen major índex de

creixement i, per tant, sembla que en el futur seran els que més
aportaran als recursos econòmics que els diferents grups de re-
cerca tindran per al seu finançament.

5. PRODUCCIÓ CIENTÍFICA

L’indicador de resultats més clar és el de la producció científica
realitzada pels diferents grups i unitats de recerca. Dintre de la
producció científica, potser l’indicador més valuós és el de nom-
bre d’articles publicats en revistes, i més si aquestes revistes es-
tan a la llista de l’SCI. Però, a més dels articles en revistes, hi ha
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altres indicadors que serveixen per mesurar la producció cientí-
fica, com pot ser el nombre de comunicacions en congressos,
tesis doctorals llegides i llibres i capítols de llibre, entre d’altres.
En aquest apartat, la producció científica es tractarà en dos as-
pectes diferenciats: a) producció científica a Catalunya i b) com-
paració amb altres produccions científiques.

5.1. Producció científica a Catalunya

Es tractarà d’estudiar la producció científica realitzada a Cata-
lunya, en el camp que ens ocupa, durant el període 1997-2002
segons els diferents indicadors esmentats anteriorment. A la fi-
gura 21 es recull el total d’articles publicats anualment en revis-
tes catalogades amb l’SCI, i es pot observar que en els tres pri-
mers anys (1997-1999) el seu valor absolut es va mantenir
bastant constant, però l’any 2000 va experimentar un augment
important que suposava un increment al voltant del 70 %, que
s’ha mantingut en els tres últims anys. L’aportació percentual al
total d’articles SCI publicats en aquest període per cada un dels
àmbits considerats és del 37,6 % per a l’agronòmic, del 14,6 %
per al forestal i del 47,8 % per a l’alimentari.

Respecte als articles publicats en revistes sense índex SCI,
s’observa una clara tendència a disminuir al llarg d’aquest perí-
ode (figura 22). Del total d’articles no SCI, l’àmbit agronòmic re-
presenta un 63,9 %, mentre que l’aportació del forestal és d’un
9,9 % i la de l’alimentari és d’un 26,2 %.

Resulta interessant realitzar una comparació amb els articles
SCI: l’any 1997 el nombre d’articles no SCI publicats va ser de
tres-cents sis enfront dels cent setanta-set articles SCI, cosa
que suposava una relació d’1,7 articles no SCI respecte als arti-
cles SCI, mentre que l’any 2002 aquesta relació era aproxima-
dament de 0,6. Això indica que els grups de recerca publiquen

més en revistes considerades de major qualitat i que la dinàmi-
ca de publicació ha canviat totalment. El valor relatiu, mesurat
com a percentatge dels articles publicats en revistes segons el
seu impacte internacional, d’acord amb l’SCI, queda representat
a la figura 23. Cal destacar que en aquest cas el percentatge
d’articles SCI supera en un 2 % els articles no SCI, però en el pe-
ríode anterior (1990-1996) passava just el contrari: els articles
SCI eren netament inferiors als no SCI, ja que aquests últims re-
presentaven un 78 % del global d’articles. En el report esmentat,
ja s’indicava que el creixement relatiu dels articles SCI era el més
ràpid de tots els indicadors allí estudiats, i s’assenyalava que hi
havia un canvi d’orientació dels investigadors a l’hora de donar
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a conèixer els resultats de la recerca, fet que donaria lloc a una
variació ràpida del valor relatiu del nombre d’articles en revistes
SCI, la qual cosa ha quedat corroborada en les dades obtingu-
des en l’actual report.

Un altre indicador de la producció científica és el nombre de
comunicacions en congressos. Com que a la majoria de fonts
consultades no hi havia una divisió entre congressos internacio-
nals i nacionals, aquí s’ha estudiat la seva evolució d’una manera
conjunta. A la figura 24 es dóna el conjunt de congressos al llarg
del període estudiat, i no s’observa una tendència clara, la qual
cosa podria ser deguda a la gran quantitat de congressos que
actualment se celebren i al fet que el nombre de congressos no
és el mateix cada any. L’aportació percentual al total de comuni-
cacions presentades en congressos en aquest període per cada
un dels àmbits considerats és d’un 36,8 % per a l’agronòmic, del
22,0 % per al forestal i del 41,2 % per a l’alimentari.
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FIGURA 23. Valor relatiu dels articles segons el seu impacte internacional.
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FIGURA 27. Valors relatius de la producció científica.
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Malgrat que els resultats de la recerca obtinguda en les dife-
rents tesis doctorals es publiquen en forma d’articles, i pot supo-
sar una repetició de dades, s’ha considerat que el nombre de te-
sis també és un indicador de resultats de la producció científica.
La seva evolució en el període 1997-2002 es recull a la figura 25,
on es pot observar que en el període 1997-1999 no hi va haver un
canvi apreciable en el seu nombre, mentre que l’any 2000 va ha-
ver-hi un augment important, que es va estabilitzar els últims tres
anys. Aquesta tendència és la mateixa que es presentava en el
cas d’articles SCI. Del total de tesis llegides en el període estudiat,
l’àmbit agronòmic representa un 54,3 %, mentre que l’aportació
del forestal és d’un 9,9 % i la de l’alimentari és d’un 35,8 %.

El conjunt de llibres i capítols de llibre és un indicador de la
producció dels diferents grups i unitats de recerca, encara que
moltes vegades aquesta producció es refereix a llibres de text més
relacionats amb la docència que no pas amb la recerca. Malgrat
aquesta consideració, s’ha cregut convenient incloure-ho com un
indicador de producció científica, ja que és l’experiència en recer-
ca la que molts cops fa que s’apliquin coneixements obtinguts en
la investigació al coneixement general. En el període estudiat, no
es veu de manera clara una tendència definida (figura 26), però sí
que es pot veure l’aportació relativa de cada un dels àmbits al to-
tal de producció d’aquest indicador. Així, l’agronòmic representa
un 58,3 %; el forestal, un 19,9 %, i l’alimentari, un 21,8 %.

Respecte al total de la producció científica en el període con-
siderat (figura 27), si es reuneixen els diferents indicadors expo-
sats anteriorment, les tesis doctorals han suposat un 4 %; els lli-
bres i capítols de llibre, un 14 %; els articles no SCI, un 24 %; els
articles SCI, un 25 %, i les comunicacions en congressos, un 33 %.

De l’anàlisi estadística ajustant les dades recollides de la
producció científica a la funció Logist, s’ha obtingut que són sig-
nificatives en tots els casos, i és el nombre d’articles internacio-
nals publicats el que presenta una major taxa de variació (r =
5,06), mentre que els articles sense índex SCI presenten una taxa
de variació negativa (r = —7,98). Aquests resultats indiquen
que l’índex de creixement dels articles internacionals és molt po-
sitiu, que els investigadors a Catalunya publiquen més en revis-
tes de major qualitat que en revistes sense índex SCI i que el seu
decreixement és molt significatiu.

5.2. Comparació amb altres produccions
científiques

5.2.1. Metodologia
Per realitzar un estudi comparatiu de la producció científica a
Catalunya respecte a altres produccions, per al període 1997-
2002, s’han utilitzat les dades que apareixen al web de l’IEC. Les

dades s’han obtingut a partir de les bases de dades de Thom-
son-ISI National Citation Report (NCR) i National Science Indica-

tors (NSI), cedides per l’AGAUR.
Per tal de donar una idea global de la producció científica a

Catalunya respecte d’altres països, s’ha intentat buscar un índex
sobre la producció mundial i comparar-lo amb els indicadors del
conjunt d’Espanya, a més de relacionar les dades amb les d’al-
tres països com ara Holanda i Dinamarca (dels quals es tenen
dades de producció científica), que han servit de referents per-
què tenen una mida semblant a la de Catalunya.

A partir de la consulta de la base de dades NSI, s’han ob-
tingut dades per als diversos àmbits geogràfics, excepte per a
Catalunya, ja que no apareix com a país i els resultats prove-
nen de la consulta directa a l’NCR. La base de dades NSI per-
met avaluar diferents indicadors, com són el nombre de do-
cuments, el nombre de citacions acumulades, el nombre de
documents no esmentats, a més de la relació citacions/docu-
ments. La producció catalana a les bases de dades de l’Institu-
te for Scientific Information (ISI) permet obtenir els resultats
complets dels documents d’institucions catalanes a la base de
dades NCR.

Quan es desitja realitzar un estudi comparatiu es presenta
una dificultat afegida, que és veure quin és el camp que s’ha de
comparar, ja que les dades que s’han obtingut a partir de la con-
sulta no s’ajusten exactament als àmbits estudiats en aquest re-
port. Per tant, entre les dades de què es disposa s’han distingit
altres subgrups temàtics, fet que permet una aproximació més
detallada. Els subgrups estudiats han estat: «Agriculture/Agro-
nomy», «Animal & Plant Sciences», «Biotechnology & Applied
Microbiology», «Agricultural Chemistry», «Environment/Ecology»,
«Food Science/Nutrition» i «Plant Sciences».

5.2.2. Producció científica
Considerant tots els àmbits científics, el percentatge d’aportació
d’articles de científics catalans respecte al total mundial repre-
senta un 2,90 %, durant tot el període 1997-2002, fet que supo-
sa un petit increment respecte al 2,81 % de l’any 1996. Pel que
fa als percentatges d’Holanda i Dinamarca, són d’un 2,55 % i un
1,02 %, respectivament.

Si només es considera l’àmbit estudiat en aquest report i en
el període 1997-2002, l’aportació del conjunt d’Espanya és de
14.987 articles científics, que suposa un 4,27 % del total d’arti-
cles dels àmbits de la ciència considerats. I pel que fa a la parti-
cipació de Catalunya, per a aquest mateix període i subgrups re-
lacionats amb el camp que ens ocupa, el total d’articles científics
és de 2.054, que representa un 13,71 % del total de la produc-
ció espanyola, que podria suposar aproximadament un 2,86 %
inferior a la participació del període 1990-1996, encara que és
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difícil realitzar aquesta comparació, ja que en aquest report els
subàmbits considerats no coincideixen exactament amb els del
període 1990-1996. S’observa clarament que l’aportació cientí-
fica de Catalunya en aquest àmbit és baixa respecte al total de la
producció científica espanyola en el mateix àmbit, però cal re-
marcar que la població de Catalunya, aproximadament, repre-
senta un 17 % del total de l’Estat espanyol. En aquests mateixos
àmbits, el percentatge d’aportació d’articles d’Holanda i Dina-
marca al conjunt total mundial és d’un 2,97 % i un 1,47 %, respec-
tivament, mentre que l’aportació de Catalunya és d’un 0,59 %,
sensiblement inferior a la dels últims països esmentats.

Un altre indicador de la producció científica i del seu impac-
te pot ser el nombre de citacions acumulades dels articles que
s’han publicat. Només en els àmbits agronòmic, forestal i ali-
mentari, en el període considerat en aquest report, el nombre de
citacions a l’Estat espanyol és d’un 3,70 %, el de Catalunya és
d’un 0,53 %, mentre que a Holanda i Dinamarca és d’un 4,39 %
i un 1,86 %, respectivament. S’observa que, en qualsevol cas,
l’aportació de Catalunya és més aviat baixa. Si es compara l’a-
portació de Catalunya al global de l’Estat espanyol, és d’un
14,43 %, similar al nombre d’articles.

L’altre indicador que es pot considerar és la relació entre les
citacions i el nombre d’articles, que és un índex de valoració de
la qualitat i de l’impacte que té un article determinat. Així, per a
l’àmbit i el període que ens ocupa, aquest índex a escala mun-
dial és de 4,09 %, mentre que per a l’Estat espanyol és de
3,55 % i per a Holanda, Dinamarca i Catalunya és de 6,06 %,
5,17 % i 3,69 %, respectivament. S’observa que per a Catalunya
és lleugerament superior al global de l’Estat espanyol, però ne-
tament inferior al mundial i al dels altres dos països comparats.

Finalment, es pot realitzar una comparació considerant no-
més el global d’Espanya, Holanda, Dinamarca i Catalunya. Així, a
la figura 28 es mostra el valor relatiu de cada un pel que fa al
nombre d’articles. S’observa que el percentatge d’articles publi-
cats a Catalunya representa només un 6 %, molt inferior al de
Dinamarca (16 %) i Holanda (32 %).

Si el que es desitja comparar és el nombre de citacions rea-
litzades dels articles publicats (figura 29), s’observa una ten-
dència similar, encara que més pronunciada, en la qual Catalu-
nya representa un 5 %; Dinamarca, un 18 %, i Holanda, un 42 %.

Es disposa també de dades d’articles no esmentats (figura
30) i s’observa que la dinàmica és anàloga, amb un 7 % per a
Catalunya, un 15 % per a Dinamarca i un 28 % per a Holanda.
Pot resultar interessant veure l’increment que ha experimentat el
nombre d’articles i articles no esmentats, en l’àmbit que ens
ocupa. Així, pel que fa al nombre d’articles publicats en el perío-
de 1997-2002 a escala mundial, s’han incrementat un 9,24 %,
mentre que a Espanya aquest augment ha estat d’un 27,33 %. A

322 | INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS Reports de la recerca a Catalunya: 1997-2002

FIGURA 28. Valor relatiu d’articles publicats respecte a altres països.
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Holanda hi ha hagut un increment negatiu d’un —7,54 %, a Di-
namarca l’augment ha estat d’un 39,34 %, mentre que a Cata-
lunya l’increment ha estat d’un 18,73 %.

Si el que es desitja és veure l’increment d’articles no es-
mentats des del 1997 fins al 2002, la producció mundial s’ha in-
crementat un 536,65 %; a Espanya aquest augment ha estat
d’un 912,40 %; a Holanda, d’un 771,52 %; a Dinamarca, d’un
1.285,71 %, mentre que a Catalunya ha estat d’un 615,91 %.

Tal com s’ha indicat anteriorment, els subàmbits per realitzar
una comparació entre la producció científica a Catalunya i la
d’altres països no coincideixen amb els tres camps que inclou
aquest report, encara que s’han trobat subàmbits que poden
donar una idea de la tendència global. Així, a continuació es pre-
senta aquesta comparació per als àmbits similars i afins als agro-
nòmics, forestals i alimentaris.

a) Subàmbit «Agriculture/Agronomy»

En el període estudiat de 1997 a 2002, la producció científica
mundial en aquest subàmbit ha estat de 33.900 articles. A Espa-
nya li correspon una aportació d’un 2,03 %, mentre que Holanda
ha aportat un 2,87 %; Dinamarca, un 1,07 %, i Catalunya, un 0,38 %.

S’observa que l’aportació de Catalunya a escala mundial és
molt baixa, encara que en el conjunt de l’Estat espanyol l’aporta-
ció seria d’un 18,63 %, que és superior al 14,18 % del correspo-
nent al total de tots els subgrups en el seu conjunt.

b) Subàmbit «Food Science/Nutrition»

La producció científica mundial en el conjunt de la ciència d’ali-
ments i nutrició ha estat de 41.258 articles i ha passat de 6.351
articles l’any 1997 a 7.887 articles l’any 2002, fet que suposa un
increment del 24,19 % durant tot el període. La contribució de
l’Estat espanyol en aquest període és d’un 6,08 %, mentre que a
Holanda és d’un 2,66 %, a Dinamarca és d’un 1,85 % i a Cata-
lunya és d’un 0,80 %.

Es pot veure que l’aportació de Catalunya en aquest subàm-
bit és superior que en el cas anterior, encara que respecte al
conjunt d’Espanya representa un 13,15 %, una mica inferior al per-
centatge del total de tots els subgrups estudiats.

c) Subàmbit «Animal & Plant Sciences»

En el conjunt mundial, el nombre d’articles publicats en el perío-
de estudiat és de 33.626, dels quals un 4,42 % correspon a l’Es-
tat espanyol; un 3,56 %, a Holanda; un 1,41 %, a Dinamarca,
mentre que a Catalunya li correspon un 0,51 %.

Igual que en els altres subàmbits, a Catalunya li correspon
una aportació més aviat baixa, que respecte al conjunt d’Espa-
nya representa un 11,44 %, que és aproximadament un 2,74 %
inferior al percentatge del conjunt global.

d ) Subàmbit «Agricultural Chemistry»

En el període estudiat, la producció mundial és de 25.247 arti-
cles. La contribució d’Espanya és d’un 7,27 %, mentre que la
d’Holanda i la de Dinamarca són del 2,16 % i del 1,44 %, res-
pectivament, i la de Catalunya és del 0,39 %.

L’aportació de Catalunya en aquest subàmbit també és bai-
xa, ja que suposa un 5,34 % del total d’Espanya, molt per sota
del 14,18 % del total de subgrups que formen tot l’àmbit es-
tudiat.

e) Subàmbit «Plant Sciences»

En el període 1997-2002, la producció mundial ha estat de
81.723 articles, dels quals a l’Estat espanyol li correspon un per-
centatge del 4,46 %; a Holanda, el 2,95 %; a Dinamarca, el
1,22 %, mentre que Catalunya aporta un 0,60 %.

El nombre d’articles d’aquest subàmbit que aporta Catalu-
nya al total d’Espanya representa un 13,47 %, que s’aproxima al
percentatge del total de subgrups estudiats.

f ) Subàmbit «Environtment/Ecology»

El nombre d’articles publicats a escala mundial és de 108.534,
dels quals a Espanya li correspon un 3,30 %; a Holanda, un
3,12 %; a Dinamarca, un 1,72 %, i a Catalunya, un 0,67 %.

Com passa amb els altres subàmbits, l’aportació de Catalu-
nya també és baixa, encara que el percentatge del total espanyol
és del 20,21 %, aproximadament un 6 % superior al percentatge
del conjunt global dels subgrups que formen tot l’àmbit que ens
ocupa.

g) Subàmbit «Biotechnology & Applied Microbiology»

La producció mundial en aquest subàmbit és de 26.630 articles,
dels quals un 4,68 % correspon a l’aportació que realitza el con-
junt de la producció espanyola, mentre que Holanda i Dinamar-
ca aporten un 3,02 % i un 1,30 %, respectivament, i Catalunya
aporta un 0,43 %.

L’aportació de Catalunya és baixa, ja que representa un
9,16 % del nombre d’articles aportats per l’Estat espanyol.

Per tal de visualitzar d’una manera clara tot el que s’ha co-
mentat, a la taula 1 es recullen les dades relatives al nombre
d’articles publicats en diferents àmbits i diferents països en el
període estudiat en aquest report.

Aquest mateix tipus de comparació es pot realitzar amb el
nombre de citacions, i és per això que a la taula 2 es recullen les
dades relatives als articles esmentats en el mateix període i els
mateixos àmbits. De manera similar a les dades referents als ar-
ticles publicats, en el cas d’articles esmentats, els resultats pre-
senten la mateixa tendència. La conclusió més evident és que
l’aportació de Catalunya és baixa, i és en el subàmbit de «Food
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Science/Nutrition» on presenta un major percentatge, encara
que inferior al d’altres països.

Pel que fa als articles no esmentats, la taula 3 presenta el
percentatge d’aportació dels diferents subàmbits i països en el ma-
teix període que en els casos anteriors. El percentatge que apor-
ta Catalunya al global dels diferents subàmbits també és baix.
Però, en aquest cas, a diferència del nombre d’articles i de cita-
cions dels països estudiats, és en el conjunt global d’Espanya on
es presenta un percentatge superior.

Tal com s’ha indicat anteriorment, la relació entre el nombre
d’articles esmentats i el total d’articles publicats pot ser un índex
que expressa la qualitat mitjana dels articles publicats en cada
un dels àmbits estudiat. A la taula 4 es presenten els valors d’a-
questa relació per als diferents subàmbits i països estudiats en
el període 1997-2002. S’observa que tant a Holanda com a Di-
namarca els valors d’aquest índex són superiors a la mitjana

mundial, mentre que a l’Estat espanyol i a Catalunya els valors
són més semblants als índexs mundials, però en qualsevol cas
inferiors als de Dinamarca i Holanda.

6. TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA

L’avaluació de la transferència de tecnologia al sector industrial
i empresarial resulta difícil, ja que no està gaire clar quins són els
límits de la transferència tecnològica. Per tal de tenir una idea del
que pot representar aquesta transferència, s’ha considerat que
tot projecte amb el sector privat pot ser una bona mesura d’a-
quest tipus d’activitat. Malgrat que aquest seria un bon indica-
dor, en la majoria de casos no s’ha disposat de dades separades
dels convenis i serveis que els diferents grups o unitats de re-
cerca tenen amb el sector productiu. Per aquest motiu, en tots

324 | INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS Reports de la recerca a Catalunya: 1997-2002

TAULA 1
Valor relatiu del nombre d’articles publicats en el període 1997-2002

Àmbit
Nombre Espanya Holanda Dinamarca Catalunya

d’articles (%) (%) (%) (%)

Agriculture/Agronomy 33.900 2,03 2,87 1,07 0,38

Food Science/Nutrition 41.258 6,08 2,66 1,85 0,80

Animal & Plant Science 33.626 4,42 3,56 1,41 0,51

Agricultural Chemistry 25.247 7,27 2,16 1,44 0,39

Plant Sciences 81.723 4,46 2,95 1,22 0,60

Environment/Ecology 108.534 3,30 3,12 1,72 0,67

Biotechnology & Applied Microbiology 26.630 4,68 3,02 1,30 0,43

TAULA 2
Valor relatiu del nombre d’articles esmentats en el període 1997-2002

Àmbit
Nombre Espanya Holanda Dinamarca Catalunya

de citacions (%) (%) (%) (%)

Agriculture/Agronomy 54.806 2,16 5,58 2,14 0,43

Food Science/Nutrition 121.125 5,50 4,45 2,49 0,90

Animal & Plant Science 252.117 3,64 4,88 1,38 0,52

Agricultural Chemistry 90.026 7,25 3,12 2,06 0,28

Plant Sciences 379.426 3,51 4,42 1,49 0,39

Environment/Ecology 423.514 2,80 4,15 2,28 0,66

Biotechnology & Applied Microbiology 115.939 3,90 4,48 1,61 0,39



els casos s’ha considerat de manera conjunta el total de projec-
tes, convenis i serveis que les unitats de recerca han realitzat
amb entitats privades del sector productiu que ens ocupa.

A més del finançament que prové de les entitats europees,
estatals, autonòmiques i locals, també cal destacar la recerca
que es realitza gràcies a contractes i convenis amb entitats pri-
vades. Tal com s’ha indicat, a causa de la problemàtica del fet
que en molts casos ha estat impossible separar les dades de con-
venis i serveis, en aquest apartat s’han tingut en compte de ma-
nera conjunta. A la figura 31 es recull l’evolució del nombre de
projectes i/o contractes que es poden denominar privats més els
serveis al sector, i es pot observar que no hi ha una tendència
clara en la seva evolució. Del conjunt total d’aquest tipus d’indi-
cador, un 79,4 % correspon a l’àmbit agronòmic; un 1,8 %, al fo-
restal, i un 18,8 %, a l’alimentari.

De la mateixa manera que passa amb el nombre de projec-
tes i serveis amb finançament privat, els recursos econòmics as-
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TAULA 3
Valor relatiu del nombre d’articles no esmentats en el període 1997-2002

Àmbit
Nombre d’articles Espanya Holanda Dinamarca Catalunya

no esmentats (%) (%) (%) (%)

Agriculture/Agronomy 18.074 1,73 1,83 0,78 0,32

Food Science/Nutrition 17.862 5,43 1,79 1,35 0,69

Animal & Plant Science 7.481 4,89 2,91 1,62 0,60

Agricultural Chemistry 7.577 7,50 1,54 1,25 0,44

Plant Sciences 29.648 4,62 2,20 1,00 0,66

Environment/Ecology 38.943 3,23 2,47 1,28 0,64

Biotechnology & Applied Microbiology 9.116 4,25 2,36 1,18 0,42

TAULA 4
Relació citacions/articles publicats en el període 1997-2002

Àmbit Nombre de Espanya Holanda Dinamarca Catalunya

citacions/articles (%) (%) (%) (%)

Agriculture/Agronomy 1,62 1,72 3,14 3,23 1,85

Food Science/Nutrition 2,94 2,65 4,92 3,95 3,32

Animal & Plant Science 7,50 6,17 10,26 7,33 7,65

Agricultural Chemistry 3,57 3,56 5,15 5,10 2,58

Plant Sciences 4,64 3,65 6,96 5,70 2,89

Environment/Ecology 3,90 3,31 5,19 5,18 3,88

Biotechnology & Applied Microbiology 4,35 3,63 6,45 5,39 4,00
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FIGURA 31. Nombre de contractes privats i serveis.
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signats a aquests projectes i serveis tampoc no segueix una ten-
dència definida (figura 32). Del total monetari, a l’àmbit agronò-
mic li correspon un 77,1 % del total, mentre que per al forestal
aquest percentatge és d’un 3,9 % i per a l’alimentari és d’un
19,0 %. La relació entre el finançament i el nombre de projectes
és de 7,58 mm/projecte per a l’àmbit agronòmic, mentre que per
al forestal i l’alimentari és de 16,62 mm/projecte i 14,10 mm/pro-
jecte, respectivament.

El nombre de patents hauria de ser un indicador clau per
determinar la veritable transferència de tecnologia, però aquest
nombre és escàs. A més, resulta impossible obtenir dades sobre
la rendibilitat de les patents i, per tant, resulta difícil establir la

seva incidència en la transferència tecnològica. Malgrat això, a
la figura 33 es recullen les dades que s’han pogut obtenir de l’e-
volució de les patents en el període considerat. Tal com s’ha co-
mentat, s’observa que, efectivament, el nombre total de patents
és insignificant en relació amb altres indicadors. La tendència
no és clara ni definida, i la contribució al total de patents en l’àm-
bit agronòmic és d’un 16,7 %, mentre que l’altre 83,3 % corres-
pon a l’àmbit alimentari.

7. CORRELACIÓ ENTRE INDICADORS

Els diferents indicadors i variables analitzats en el període 1997-
2002 s’han correlacionat per tal de veure les possibles interac-
cions i la seva incidència mútua.

A la taula 5 es presenten els valors dels coeficients de cor-
relació entre diferents tipus de personal investigador. S’observa
que el valor més elevat correspon a la interrelació entre investi-
gadors i becaris. Això suposaria que hi ha una relació directa en-
tre aquests dos tipus de personal.

Quan s’estudia la correlació entre els diferents tipus de per-
sonal i el nombre de projectes (taula 6), s’observa que hi ha una
bona correlació entre el nombre de projectes competitius i els
becaris i col.laboradors, mentre que la millor correlació és entre
el nombre de projectes competitius i el nombre de col.labora-
dors. A més, també s’observa una bona correlació entre el nom-
bre de projectes competitius i no competitius i el conjunt global
de recursos humans.

A la taula 7 es recullen els valors dels coeficients de correla-
ció entre la producció científica i el conjunt de personal investi-
gador. Els valors obtinguts en la majoria de casos són baixos,
encara que és la interrelació entre els articles SCI i el nombre de
col.laboradors la que presenta un major coeficient de correlació.
A més, s’observa que entre els articles SCI i el nombre total de
personal hi ha una bona correlació.

La interrelació entre la producció científica es recull a la tau-
la 8, on es pot observar que el valor més elevat del coeficient
s’ha obtingut en el cas de la producció d’articles amb índex SCI
i sense, encara que la correlació entre les tesis i els articles és
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TAULA 5
Correlació entre les dades de recursos humans

Personal Investigadors Col·laboradors Becaris

Investigadors 0,8783 0,9548

Col·laboradors 0,8018

Becaris



prou alta. Aquesta bona correlació indica que el resultat de les
tesis es plasma tant amb articles internacionals com nacionals.

En relació amb el nombre de projectes (taula 9), s’observen

uns coeficients de correlació baixos. El que resulta més signifi-
catiu és la interrelació entre els projectes europeus i els conve-
nis amb indústries i empreses privades.
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TAULA 6
Correlació entre recursos humans i nombre de projectes

Personal
Nombre de projectes

Europeus Competitius No competitius Privats i convenis

Investigadors 0,5884 0,7418 0,4708 0,0058

Col·laboradors 0,3190 0,8302 —0,0579 0,0282

Becaris 0,3456 0,8182 0,3774 0,2930

Total 0,5282 0,7756 0,4239 0,0711

TAULA 7
Correlació entre recursos humans i producció científica

Personal
Producció científica

Tesis Llibres i capítols Articles SCI Articles no SCI Comunicacions

Investigadors 0,6545 0,0164 0,6766 —0,7268 —0,0822

Col·laboradors 0,5299 0,5190 0,7592 —0,6877 —0,0861

Becaris 0,4268 0,5474 0,6973 —0,7439 0,1885

Total 0,4681 0,4851 0,7664 —0,7404 —0,0208

TAULA 8
Correlació entre la producció científica

Producció científica Llibres i capítols Articles SCI Articles no SCI Tesis Comunicacions

Llibres i capítols 0,6012 —0,7225 0,6101 0,0290

Articles SCI —0,9478 0,9159 —0,3050

Articles no SCI 1 —0,9136 —0,0442

Tesis —0,2650

Comunicacions

TAULA 9
Correlació entre el nombre de projectes

Nombre de projectes Europeus Competitius No competitius Privats i convenis

Europeus —0,0248 0,7560 —0,6520

Competitius —0,0754 0,2667

No competitius —0,2770

Privats i convenis



El que resulta interessant és observar la interrelació entre
els diners captats per als diferents projectes i el seu nombre
(taula 10). S’observa que hi ha una gran correlació entre els di-
ners captats i el nombre de projectes competitius a escala esta-
tal, la qual cosa indicaria que en el finançament de la recerca
aquest tipus de projectes són els que mostren una major inci-
dència.

8. ADEQUACIÓ DE LA RECERCA

Com s’ha vist en apartats anteriors, hi ha una gran quantitat de
grups de recerca treballant en els àmbits agronòmic, forestal i
alimentari que són capaços de captar recursos econòmics de
diferents tipus de projectes (competitius i no competitius), i això
dóna lloc a una producció científica més que estimable. Però
caldria preguntar-se si la recerca que fan aquests grups és ade-
quada.

Per estudiar l’adequació de la recerca, es poden plantejar
diferents aspectes, ja que es pot veure si la investigació realitza-
da s’adequa a la demanda dels sectors industrial, empresarial,
ambiental i agrari, o bé si se segueixen les pautes de la política
d’investigació marcades per les diferents administracions, tant a
escala europea, com estatal i autonòmica.

Respecte a l’adequació de la demanda industrial i empresa-
rial, és important ressaltar que el nombre de convenis i els re-
cursos econòmics associats d’aquests convenis no és gaire ele-
vat. Això pot fer pensar que la direcció de col.laboració amb el
sector privat no és bona del tot, a més que si es correlaciona
el nombre de projectes i convenis amb els diners captats resul-
ta un coeficient de correlació bastant baix, i seria bo que, en el
futur, s’intentés millorar aquest aspecte.

D’altra banda, les administracions públiques, que són les
que en la seva major part estan finançant la recerca, marquen
una política d’investigació mitjançant els seus programes plu-
riennals. La finalitat primordial que es marquen les administra-

cions públiques és la d’aplicar recursos humans i econòmics a la
investigació per tal d’arribar a millorar la qualitat de vida. Així, es
marquen com a aspectes primordials la protecció del medi am-
bient, la conservació dels recursos naturals i la millora de pro-
cessos, a més d’un compromís de futur: compatibilitzar la produc-
tivitat i la seguretat alimentària.

Pel que fa a la política d’investigació de la Unió Europea, en
el V Programa Marc es determinaven certes àrees prioritàries de
recerca (qualitat de vida i gestió dels recursos vius, societat
de la informació, creixement competitiu i sostenible, energia,
medi ambient i desenvolupament sostenible), i pel que fa a les
accions clau de les línies agràries, es recollien àmbits d’actuació
en agricultura, pesca i silvicultura, aliments, nutrició i salut, ges-
tió sostenible i qualitat de vida, clima i diversitat biològica. Per
tant, es veu clarament que moltes de les línies prioritàries mar-
cades per la Unió Europea entren dintre del marc d’actuació de
les enginyeries agronòmiques, forestals i alimentàries. Per con-
tra, en el VI Programa Marc es marquen unes línies de caràcter
més estructurador, i dels diferents àmbits temàtics no n’hi ha
cap d’específicament agrari. Sembla que en aquest últim Pro-
grama Marc els objectius estan plantejats des d’una perspecti-
va de consum i no des de la producció. Això sembla que planteja
un cert desacord entre les polítiques agràries i les d’investigació,
ja que la Unió Europea, d’una banda, impulsa una política agrà-
ria comuna, i de l’altra, en el seu últim programa marc de recer-
ca no considera els àmbits temàtics agraris com a prioritaris. Per
tant, si no hi ha una investigació agrària definida, resultarà difícil
realitzar una investigació adequada que serveixi per prendre de-
cisions polítiques adequades en agricultura.

Dins del marc de l’Estat espanyol, l’instrument operatiu fo-
namental són els plans nacionals de R+D (recerca i desenvolu-
pament). El període estudiat en aquest report (1997-2002)
abasta el III Pla Nacional (1996-1999) i el IV Pla Nacional (2000-
2003). De l’actual Pla cal destacar que ja no solament és R+D,
sinó que és R+D+I (recerca, desenvolupament i innovació).
Amb això s’indica que es vol arribar a la seva aplicació final. En
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TAULA 10
Correlació entre els diners captats i el nombre de projectes

Nombre de projectes
Diners captats

Europeus Competitius No competitius Privats i convenis

Europeus 0,5914

Competitius 0,9094

No competitius 0,4092

Privats i convenis 0,3342



el III Pla Nacional hi havia tres programes d’investigació plena-
ment relacionats amb el sector agronòmic (el Programa Nacio-
nal R+D Agronòmic, el Programa Nacional de Tecnologia d’Ali-
ments i el Programa Sectorial R+D Agronòmic i Alimentari). Per
tant, tots aquests programes entren dintre de l’activitat de re-
cerca estudiada en aquest report i cobreixen les necessitats de
recursos humans i econòmics necessaris per desenvolupar la
recerca en aquest camp. El IV Pla R+D+I suposa un canvi d’o-
rientació, ja que es caracteritza per l’intent d’intensificar la políti-
ca d’innovació amb els sectors productius, a més de crear cen-
tres especialitzats com a centres de competència en diferents
àmbits. I pel que fa als seus objectius més específics, hi ha el
d’incrementar els coneixements en àmbits i tecnologies per a una
aplicació productiva, entre els quals cal destacar els del sector
agronòmic (recursos i tecnologies agroalimentàries, recursos na-
turals i biotecnologia), a més de les àrees d’activitat sectorial (ali-
mentació, medi ambient, etc.), amb l’objectiu de respondre a la
demanda industrial, empresarial i social, per tal de resoldre els
problemes plantejats en un determinat sector. Per tant, la recer-
ca en l’àmbit de les enginyeries agronòmiques, forestals i alimen-
tàries que es tracten i s’estudien en aquest report són completa-
ment adequades tant al III Pla Nacional com al IV Pla Nacional
dels programes de recerca en l’àmbit de l’Estat espanyol.

En la relació qualitativa entre les línies d’investigació i les cor-
responents línies prioritàries recomanades en els plans de re-
cerca indicats per la Comissió d’Experts de la CIRIT en el II Pla
de Recerca a Catalunya 1997-2000, cal dir que hi ha un plante-
jament general de la recerca en les àrees agràries i de tecnolo-
gia dels aliments, que coincideix amb les línies de recerca prio-
ritzades en l’àrea temàtica d’agroalimentació. Per a la recerca en
l’àmbit forestal no s’ha observat una relació tan coincident, on
les línies d’investigació estan més properes a la producció fo-
restal que a les línies prioritzades en l’àrea temàtica de medi am-
bient i recursos naturals, tot i que s’han realitzat estudis dintre
de les línies prioritzades: diagnosi ambiental, valoració de resi-
dus i sistemes ecològics.

No ha estat possible realitzar una relació quantificada entre
el nombre de projectes, o la seva despesa, i les línies de recerca
prioritzades en el II Pla de Recerca. Això es deu al fet que la ma-
jor part dels projectes van estar subvencionats per organismes
estatals, i les seves línies prioritàries no coincideixen exactament
amb les marcades per aquest Pla.

9. AVALUACIÓ FINAL

En aquest apartat s’intentarà realitzar una avaluació global dels
resultats de recerca obtinguts per tal d’intentar obtenir una orien-

tació per millorar el sistema de recerca en l’àmbit estudiat. És
per això que se seguirà un esquema d’estudi d’acord amb els
criteris d’avaluació presentats a l’apartat 1 («Introducció»).

Pel que fa al primer criteri (adequació dels esforços en re-
cerca i els resultats en els diferents sectors agronòmic, forestal i
alimentari), dels sectors estudiats, el forestal i l’alimentari hi de-
diquen un nombre total d’investigadors similar, mentre que el
sector agronòmic hi dedica aproximadament 3,5 investigadors
per cada un dels altres dos sectors. Pel que fa a l’aspecte eco-
nòmic, la relació de recursos totals captats és 1:1,5:3,5 per als
àmbits forestal, alimentari i agronòmic, respectivament. És inte-
ressant ressaltar que la taxa de variació dels becaris és la més
alta de tots els tipus de personal investigador estudiats, i la ma-
jor part d’aquests becaris són els que estan associats a projec-
tes de recerca, la qual cosa implica que cada vegada més s’apli-
quen esforços dirigits a la recerca. Per a la producció científica,
en relació amb el nombre d’articles SCI publicats, s’observa que
per cada article publicat en l’àmbit forestal, se’n publiquen apro-
ximadament tres en els sectors agronòmic i alimentari. Per tant,
es podria concloure que el global de recursos humans és simi-
lar en els àmbits forestal i alimentari, encara que l’alimentari pos-
seeix uns recursos econòmics una mica superiors, mentre que
per al sector agronòmic aquests recursos són netament supe-
riors, però la producció d’articles de qualitat és similar en els àm-
bits alimentari i agronòmic, i per al forestal és quasi tres vegades
inferior. Aquest conjunt de dades pot fer pensar que els esfor-
ços en recerca en l’àmbit alimentari donarien una millor produc-
ció científica pel que fa als articles amb SCI. La producció d’arti-
cles sense SCI representa aproximadament una relació 1:2:6
per als sectors forestal, alimentari i agronòmic, respectivament.
Com ja s’ha comentat, la taxa de variació de becaris presenta un
índex creixent, i molts són els que realitzen tasques de recerca
en la seva tesi doctoral. A més, hi ha una molt bona correlació
entre les tesis llegides i els articles SCI. Si s’observa l’apartat de
llibres i capítols de llibre, la producció forestal i alimentària és si-
milar, mentre que l’agronòmica és unes tres vegades superior.
Globalment, sembla que els resultats obtinguts en la producció
científica s’adapten als recursos aplicats en recerca.

En relació amb el segon criteri d’avaluació (avaluació quan-
titativa i qualitativa de la producció científica), s’observa que du-
rant els tres primers anys del període estudiat el nombre d’arti-
cles publicats amb impacte internacional ha experimentat un
creixement ràpid i que s’ha estabilitzat en el tres últims anys. Pel
que fa als articles no SCI, s’observa una tendència clara a dismi-
nuir, fet que fa pensar que la producció científica actual tendeix
a ser de major qualitat. Altres indicadors de la producció cientí-
fica que s’han estudiat són el nombre de comunicacions en con-
gressos i el de tesis doctorals llegides. La relació de comunica-
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cions en congressos dels àmbits alimentari i agronòmic és apro-
ximadament el doble del forestal, que si es compara amb el
nombre d’articles SCI publicats és superior en tots els casos. Per
tant, sembla que, quantitativament, la seva producció és ade-
quada. Si s’observa el nombre de tesis doctorals llegides, en
nombre absolut més aviat sembla baix i, a més, no es veu una
tendència clara de variació. Però, per contra, s’ha observat que
hi ha una molt bona correlació entre les tesis llegides i el nom-
bre d’articles SCI, la qual cosa indicaria que les tesis donen lloc
a una producció científica de qualitat.

Pel que fa al tercer criteri d’avaluació (comparació de la pro-
ducció científica de qualitat a Catalunya amb la d’altres països
de característiques similars), si es compara amb països avançats
d’Europa, com ara Holanda i Dinamarca, s’observa que quanti-
tativament l’aportació de Catalunya en valors absoluts és més
baixa, encara que cal ressaltar que la dinàmica de creixement de
la producció científica d’articles publicats tant a Dinamarca com
a Catalunya és positiva, mentre que en el cas d’Holanda hi ha un
estancament en el nombre i presenta una certa disminució. Per
tant, malgrat que en valors absoluts a Catalunya la producció
científica és inferior, resulta molt positiu que la tendència sigui
que s’observa una taxa positiva de creixement.

Finalment, en relació amb el criteri de la «comparació dels
projectes de recerca amb la transferència de tecnologia», tal
com s’ha indicat a l’apartat 6, en la major part dels casos no ha
estat possible separar els convenis amb empreses i els serveis
prestats. Això pot fer que la seva anàlisi no sigui correcta del tot,
però sí que dóna una idea global de la col.laboració entre cen-
tres de recerca i empreses. Si es comparen els recursos econò-
mics que els grups de recerca capten dels diferents tipus de
projectes (Unió Europea, estatals, Govern autonòmic, entitats lo-
cals i altres) i la quantitat econòmica global captada per conve-
nis i serveis, resulta similar, encara que és en l’àmbit agronòmic
on aquest capítol de captació de recursos és més important, ja
que representa quasi el 80 % del total, mentre que en l’alimen-
tari s’aproxima al 20 % i en el forestal és més aviat testimonial.
Cal destacar que cada cop resulta més difícil captar recursos de
les administracions públiques i els grups de recerca es veuen
obligats a captar recursos externs mitjançant els convenis i ser-
veis amb empreses per tal de finançar la seva recerca. Malgrat
que la captació de recursos per aquesta via és important, no
sempre les indústries i empreses privades mostren un gran inte-
rès a col.laborar en la recerca, ja que la seva sensació és que el
coneixement de la recerca és fàcil d’obtenir, copiar o imitar per
altres, sense que participin en els costos, la qual cosa fa que

arribin a la conclusió de no fer investigació. Per tant, s’hauria de
pensar a buscar els instruments de la política científica i tecno-
lògica que haurien d’aplicar-se al sector industrial i empresarial,
com podrien ser la protecció de la propietat intel.lectual, un fi-
nançament directe o bé aplicar incentius fiscals adequats.
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ANNEX 1

Organismes, centres, instituts, àrees, unitats i grups de recerca
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QUADRE 1
Organismes, centres, instituts, àrees i unitats a les quals pertanyen les unitats de recerca en el període 1997-2002

Organisme/centre Unitat de recerca (UR)

Universitat Autònoma de Barcelona
Facultat de Veterinària i Facultat de Ciències Àrea de Biologia Animal

Àrea de Fisiologia Vegetal (Grup de Recerca de Fisiologia Vegetal)
Àrea d’Edafologia i Química Agrícola
Departament de Ciències Animals i Aliments
Unitat de Tecnologia d’Aliments - CeRTA

Universitat de Barcelona
Facultat de Biologia i Facultat de Farmàcia Departament de Nutrició i Bromatologia

Unitat de Nutrició i Bromatologia - CeRTA
Estudis Alimentaris (no agrària)
Grup de Recerca de Biotecnologia Vegetal
Grup de Recerca de Mecanismes de les Plantes i el Sòl
Bioquímica i Biologia Molecular de Plantes

Universitat de Girona Departament d’Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària
Institut de Tecnologia Agroalimentària (institut universitari)
Unitat de Tecnologia Agroalimentària - CeRTA
Laboratori del Suro
Unitat de Ciències del Sòl

Universitat de Lleida
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària Departament d’Enginyeria Agroforestal

Departament d’Hortofructicultura, Botànica i Jardineria
Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl
Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal
Departament de Química
Departament de Tecnologia d’Aliments
Unitat de Tecnologia de Productes Vegetals - CeRTA

Universitat Politècnica de Catalunya
Escola Superior d’Agricultura de Barcelona Departament d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia

Universitat Rovira i Virgili
Facultat de Química, Escola Tècnica Superior Unitat d’Enologia - CeRTA
d’Enginyeria Química i Facultat d’Enologia

Universitat de Vic Departament de Ciència i Tecnologia dels Aliments

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
Centre Mas Bové Departament d’Arboricultura Mediterrània

Centre de Cabrils Departament de Tecnologia Hortícola
Departament de Genètica Vegetal
Departament de Protecció Vegetal
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QUADRE 1 (Continuació)
Organismes, centres, instituts, àrees i unitats a les quals pertanyen les unitats de recerca en el període 1997-2002

Organisme/centre Unitat de recerca (UR)

Centre de Tecnologia de la Carn Unitat de Qualitat de la Canal i de la Carn
Unitat de Química Alimentària
Unitat de Tecnologia de Processos Alimentaris
Unitat de Microbiologia Alimentària

Estació Experimental de l’Ebre Estació Experimental de l’Ebre

Estació Experimental de Lleida Estació Experimental de Lleida
Unitat Experimental de les Garrigues

Fundació Mas Badia Fundació Mas Badia

Centre UdL - IRTA (institut universitari adscrit Àrea de Conreus Extensius
a la UdL) Àrea de Protecció de Conreus

Àrea de Postcollita (Unitat de Postcollita - CeRTA)

Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals

Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
Centre de Mecanització Agrària Centre de Mecanització Agrària
Secció de Recursos Noves Tecnologies

Institut Català de la Vinya i del Vi Institut Català de la Vinya i del Vi (organisme autònom relacionat amb el DARP)

Centre Tecnològic Forestal de Catalunya Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

Institut Català del Suro Institut Català del Suro

QUADRE 2
Grups de recerca en el període 1997-2002, per a l’àmbit agronòmic

Organisme Grups de recerca

UAB Biologia animal
Fisiologia vegetal
Edafologia i química agrícola 

UB Biotecnologia vegetal 
Mecanismes de les plantes i el sòl 
Bioquímica i biologia molecular de plantes 

UdG Patologia vegetal
Biotecnologia agroalimentària
Aprofitament i revaloració de subproductes de la indústria alimentària
Aprofitament de residus
Caracterització aromàtica i analítica de vins i anàlisi sensorial
Laboratori del Suro

UdL Botànica aplicada 
Cultius extensius 
Unitat de Postcollita
Agronomia i qualitat dels cultius extensius UdL - IRTA
Agrometeorologia 
Medi ambient: sòls, aigües i residus orgànics 
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QUADRE 2 (Continuació)
Grups de recerca en el període 1997-2002, per a l’àmbit agronòmic

Organisme Grups de recerca

UdL (continuació) Materials: transicions de fase i propietats magnètiques i de transport 
Control integrat de plagues
Patologia Vegetal 
Control integrat de plagues i virosis a cultius extensius i fruiters
Millora genètica de cultius UdL - IRTA
Física química de sistemes macromoleculars d’interès ambiental 
Química i bioquímica agrària UdL - IRTA
Espectrometria de masses
Malherbologia 
Producció frutícola 
Desenvolupament in vivo i in vitro d’espècies cultivades 
Fisiologia ambiental aplicada en fruiters
Agronomia i ecologia de sistemes herbacis extensius 
Canvi climàtic i ecosistemes agrosilvopastorals 

UPC Millora genètica
Ecofisiologia 
Protecció de cultius 
Gestió de residus 
Usos i conservació de sòls 

IRTA Departament d’Arboricultura Mediterrània
Departament de Tecnologia Hortícola
Departament de Genètica Vegetal
Departament de Protecció Vegetal
Estació Experimental de l’Ebre
Estació Experimental de Lleida
Fundació Mas Badia
Àrea de Conreus (UdL-IRTA)
Àrea de Protecció de Conreus

CMA Centre de Mecanització Agrària

QUADRE 3
Grups de recerca en el període 1997-2002, per a l’àmbit forestal

Organisme Grups de recerca

UdL Grup de Producció Forestal del Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal (DPVCF)
Grup de Patologia Forestal del DPVCF
Grup de Medi Ambient del Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl (DMACS)
Grup d’Enginyeria Agroforestal del Departament d’Enginyeria Agroforestal (DEAGR)
Grup d’Ordenació, Inventari Forestal i Planificació d’Espais Naturals

CREAF* Ecologia funcional d’ecosistemes
Ecofisiologia vegetal
Efectes dels canvis globals
Deposició atmosfèrica
Efectes de la contaminació atmosfèrica sobre la vegetació
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QUADRE 3 (Continuació)
Grups de recerca en el període 1997-2002, per a l’àmbit forestal

Organisme Grups de recerca

CREAF* (continuació) Dinàmica de boscos
Regeneració de la vegetació després de pertorbacions
Biologia de poblacions vegetals
Processos que generen i mantenen la biodiversitat
Invasions biològiques
Biologia i ecologia de formigues
Ecologia del paisatge
Ecologia del foc
Inventaris forestals nacionals
Generació de cartografia temàtica
Desenvolupament de sistemes d’informació geogràfica
Disseny d’aplicatius de consulta i gestió de bases de dades
Teledetecció
Restauració de sòls
Ecotoxicitat en sòls
Ecologia urbana

CTFC Àrea de Biodiversitat
Àrea de Defensa del Bosc
Àrea d’Ecologia Vegetal i Botànica Forestal
Àrea de Gestió Sostenible
Àrea d’Hidrologia i Conservació de Sòls
Àrea d’Ordenació de Forests
Àrea de Política Forestal i Desenvolupament Rural
Àrea de Productes Secundaris del Bosc
Àrea de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció
Àrea de Tecnologia de la Fusta
Centre Regional per al Mediterrani - MEDFOREX
Grup de Treball en Desenvolupament Rural
Grup de Treball en Ecologia del Paisatge
Grup de Treball en Incendis Forestals

ICS Aspectes fisicoquímics del suro i del vi
Aspectes microbiològics del suro
Química analítica

* El CREAF no està formalment estructurat en grups o unitats de recerca. El que s’indica són diferents línies de treball del centre

QUADRE 4
Grups de recerca en el període 1997-2002, per a l’àmbit alimentari

Organisme Grups de recerca

UdL Olis i greixos
Micologia aplicada
Enginyeria i enzimologia d’aliments
Noves tecnologies en la conservació d’aliments
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QUADRE 4 (Continuació)
Grups de recerca en el període 1997-2002, per a l’àmbit alimentari

Organisme Grups de recerca

UAB Llet i productes làctics
Noves tecnologies en la conservació d’aliments
Altes pressions en la conservació i transformació d’aliments

UB GRC-Antioxidants naturals, vins i caves i aspectes nutricionals i bromatològics dels lípids
GRC-Estudis alimentaris
GRC-Grup de qualitat nutricional i tecnològica dels lípids
GRC-Nitrogen-obesitat
Amines biogèniques i poliamides, i estabilitat d’aliments

UdG Aprofitament i revaloració de subproductes de la indústria alimentària
INTEA Caracterització aromàtica i analítica de vins i anàlisi sensorial

UPC Enginyeria dels aliments
Separacions per membranes

URV Grup d’Investigació en Tecnologia dels Aliments
UE Bioquímica i Enologia

Biotecnologia Enològica
Química analítica enològica i dels aliments

UVic Grup de Recerca en Tecnologia d’Aliments

IRTA Unitat de Qualitat de la Carn
Àrea de Postcollita (UdL-IRTA)
Unitat de Química Alimentària
Unitat de Tecnologia de Processos Alimentaris
Unitat de Microbiologia Alimentària

INCAVI Institut Català de la Vinya i del Vi

QUADRE 5
Grups de recerca consolidats

Descripció de la matèria científica dels grups de recerca consolidats*

1. Unitat de Tecnologia dels Aliments (UAB-CeRTA)
2. Grup d’Anàlisi de Sistemes Ambientals (UdG)
3. Grup de Tecnologies de Producció i Transformació de Productes Agraris (UdG)
4. Grup de Tecnologia de Productes Vegetals (UdL-CeRTA)
5. Àrea de Conreus Extensius (UdL)
6. Grup d’Agronomia i Qualitat dels Cultius Extensius (UdL)
7. Sòls, aigües i residus orgànics (UdL)
8. Grup d’Agrometeorologia (UdL)
9. Grup de Millora Genètica de Cultius (UdL)

10. Grup de Recerca en Enologia (URV)
11. Departament de Genètica Vegetal (IRTA)
12. Grup de Patologia Vegetal (IRTA)
13. Grup de Relacions Hídriques (IRTA)
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ANNEX 2

Revistes en les quals s’ha publicat en el període 1997-2002

QUADRE 6
Revistes en les quals han publicat científics catalans de l’àmbit d’enginyeries agronòmiques en el període 1997-2002

Rang Revista Nombre Rang Revista Nombre

1 Actas de Horticultura 28
2 Acta Horticulturae 26
3 Journal of Agricultural and Food Chemistry 16
4 Boletín de Sanidad Vegetal. Plagas 14
5 Investigación Agraria: Producción y Protección 

Vegetales 14
6 Phytoma España 14
7 Vida Rural 14
8 Fruticultura Profesional 11
9 Annual Wheat Newsletter 10

10 Entre Camps i Animals 10
11 IOBC/WPRS Bulletin 10
12 Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural 9
13 Agronomy Journal 8
14 Catalunya Rural i Agrària 8
15 Catena 8
16 Crop Production 8
17 European Journal of Agronomy 7
18 Riegos y Drenajes 7
19 Field Crops Research 6
20 L’Espiral 6
21 Annales of Geophysicae 5
22 Edafologia 5

23 Environmental Entomology 5
24 Ingeniería del Agua 5
25 Journal of Electroanalytical Chemistry 5
26 Theoretical and Applied Genetics 5
27 Acta Botanica Barcinonensia 4
28 Boletín de la Sociedad Española de Malherbología 4
29 Entomologia Experimentalis et Aplicata 4
30 Grass and Forage Science 4
31 HortScience 4
32 Información Técnica Económica Agraria 4
33 L’Avenir Europeu 4
34 Nematropica 4
35 Revista de Investigación Agronómica 4
36 Soil and Tillage Research 4
37 Soil Technology 4
38 Transactions of the ASAE 4
39 Agricultural and Forest Meteorology 3
40 Australian Journal of Plant Physiology 3
41 Crop Science 3
42 Ecología 3
43 European Journal of Soil Science 3
44 Geoderma 3
45 Información Tecnológica 3

QUADRE 5 (Continuació)
Grups de recerca consolidats

Descripció de la matèria científica dels grups de recerca consolidats*

14. Grup de Control Integrat de Plagues en Cultius d’Horta (IRTA)
15. Unitat de Recerca Alimentària (IRTA-CeRTA)
16. Departament d’Arboricultura Mediterrània (IRTA)
17. Grup de Control Integrat de Plagues (UdL-IRTA)
18. Àrea de Postcollita (IRTA)
19. Unitat de Postcollita (IRTA-CeRTA)
20. Grup d’Ecologia Terrestre (CREAF)
21. Amines biògenes i poliamines, i estabilitat d’aliments

* Un grup consolidat pot ser simple o complex, perquè pot estar format per una o diverses unitats de recerca, que poden pertànyer a un o a diversos centres. La llista que es
presenta dels grups consolidats són els reconeguts, segons informació de l’IEC.
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46 Integrated Control of Pome Fruit Diseases: 

IOBC WPRS Bulletin 3

47 Journal of Experimental Botany 3

48 Journal of Irrigation and Drainage Engineering 3

49 Journal of Plant Physiology 3

50 Información Tecnológica 3

51 Maydica 3

52 Pastos 3

53 Phytochemistry 3

54 Pirineos 3

55 Plant Disease 3

56 Plant Physiology and Biochemistry 3

57 Plant Science 3

58 Weed Research 3

59 Zoologia Baetica 3

60 Agricell Reports 3

61 Agrochimica 2

62 Annals of Entomological Society of America 2

63 Anales del Jardín Botánico de Madrid 2

64 Àrnica 2

65 Biodiversity and Conservation 2

66 Biologia Plantarum 2

67 Biotechnology Letters 2

68 Biotechnology Progress 2

69 Boletín de la Sociedad Española de Entomología 2

70 Cereal Chemistry 2

71 Cereal Research Communications 2

72 Colloids & Surfaces 2

73 Cuadernos de Fitopatología 2

74 Diseño de la Ciudad 2

75 Dossiers Agraris 2

76 Earth Surface Processes and Landforms 2

77 Els Pagesos 2

78 Entomology 2

79 European Journal of Plant Pathology 2

80 Fruticultura Profesional. Nufritos 2002 2

81 Global Change Biology 2

82 IEE Transaction on Applied Superconductivity 2

83 Ilerfarm 2

84 Il Nuovo Cimento 2

85 Ingeopress 2

86 International Microbiology 2

87 Journal of Applied Meteorology 2

88 Journal of Archaeological Science 2

89 Journal of Cereal Science 2

90 Journal of Chemical Ecology 2

91 Journal of Horticultural Science and Biotechnology 2

92 Journal of Insect Physiology 2

93 Journal of Soil and Water Conservation 2

94 Journal of Vegetation Science 2

95 Material Science and Engineering 2

96 Materials and Corrosion 2

97 Melhoramento 2

98 Molecular Breeding 2

99 National Geographic 2

100 Nematology 2

101 New Zealand Journal of Agriculture 2

102 Options Méditerranéennes 2

103 Pedobiologia 2

104 Pest Management Science 2

105 Physics Letters 2

106 Phytopathology 2

107 Plant Cell Reports 2

108 Potato Research 2

109 Quercus 2

110 Residuos 2

111 Revista de Fitoterapia 2

112 Revista de la Cooperativa del Camp d’Alcarràs 2

113 Revista de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya 2

114 Synthetic Communications 2

115 Revista de Teledetección 2

116 Theoretical and Applied Climatology 2

117 Virology 2

118 Weed Technology 2

119 Zeitschrift für Pflanzenernährung und Bodenkunde 2

120 Acta Botánica Malacitana 1

121 Acta Geológica Hispánica 1

122 Acta Microscópica 1

123 Acta Oecologica 1

124 Agricultura 1

125 Agricoltura Mediterranea 1

126 Agricultural and Forest Meteorology 1

127 Agricultural Systems 1

128 Agricultural Water Management 1

129 Agriculture Ecosystems and Environment 1

130 Agronomie 1

131 Analitical Letters 1

132 Anaporc Científico 1

133 Annals of Botany 1

134 Applied and Environmental Microbiology 1
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135 Applied Animal Behaviour Science 1

136 Applied Engineering in Agriculture 1

137 Arch. Environ. Contam. Toxicol. 1

138 Archiv fur Geflugelkunde 1

139 Aresta 1

140 Atmospheric Research 1

141 Australian Journal of Agricultural Research 1

142 Australian Journal of Experimental Agriculture 1

143 Australian of Soil Research 1

144 Barcelona Verda 1

145 Biagro 1

146 Boletín de la Asociación Española de Laboreo 

de Conservación 1

147 Butlletí Societat Catalana Ciències 1

148 Bulletin OEPP/EPPO 1

149 Catalogus de la Entomofauna Aragonesa 1

150 Cimbra 1

151 Circular Farmacéutica 1

152 Compost Science and Utilization 1

153 Computers and Electronics in Agriculture 1

154 Cuaternario y Geomorfología 1

155 Current Topics in Plant Biology 1

156 Ecological Economics 1

157 Ecology 1

158 El Camp de Catalunya 1

159 Electroanalysis 1

160 Environ. Exp. Bot. 1

161 Environ. Sci. Technol. 1

162 Espais 1

163 Euro Physics Journal 1

164 Fundamental and Applied Nematology 1

165 Genetic Resources and Crop Evolution 1

166 Genome 1

167 Heredity 1

168 High Pressure Research in the Biosciences 

and Biotechnology 1

169 Hoja de Artesa de Segre 1

170 Hungarian Journal of Industrial Chemistry 1

171 Hydrological Processes 1

172 Ilerda Humanitats 1

173 International Agrophysics 1

174 International Journal of Quantum Chemistry

175 ITC Journal 1

176 Journal of Agricultural Engineering Research 1

177 Journal of Agricultural Science 1

178 Journal of Amer. Soc. Hort. Sci. 1

179 Journal of Chemical Physics 1

180 Journal of Chemical Society Faraday Trans. 1

181 Journal of Computer-aided Molecular Design 1

182 Journal of Chromatography 1

183 Journal Economic Entomology 1

184 Journal of General Virology 1

185 Journal of Nematology 1

186 Journal of Organic Chemistry 1

187 Journal of Physics B 1

188 Journal of Phys. Chem. 1

189 Journal of Physics and Chemistry of Earth 1

190 Journal of Plant Disease and Plant Protection 1

191 Journal of Plant Nutrition 1

192 Journal of Plant Pathology 1

193 Journal of Stored Products Research 1

194 Journal of Thermal Analysis 1

195 Laboreo 1

196 Lagascalia 1

197 Limnética 1

198 Miscelánea Zoológica 1

199 Molecular Approaches in Biological Control 1

200 New Phytologist 1

201 Nova Hedwigia 1

202 Nutrient Cycling in Agroecosystems 1

203 Oecologia 1

204 Pesticide Science 1

205 Physiological and Molecular Plant Pathology 1

206 Phytoparasitica 1

207 Plant Breeding 1

208 Plant Cell, Tissue and Organ Culture 1

209 Plant Growth Regul. 1

210 Plant Pathology 1

211 Plant Soil 1

212 Postharvest Biology and Technology 1

213 Postharvest Horticulture Series 1

214 Producción y Comercio Ornamental 1

215 Recent. Res. Devel. In Plant Physiology 1

216 Remote Sensing of Environment 1

217 Retema 1

218 Rev. Technical Series-FAO 1

219 Revista Catalana de Micologia 1

220 Revista de Ciências Agronômicas 1

221 Revista de Desarrollo Rural y Cooperativismo 

Agrario 1
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1 Orsis 16

2 Acta Oecologica 10

3 Forest Ecology and Management 8

4 Journal of Vegetation Science 8

5 Fitomédica 8

6 Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural 7

7 Investigación Agronómica 6

8 Oecologia 6

9 Atmospheric Environment 5

10 Forestalia 5

11 Functional Ecology 5

12 Global Change Biology 5

13 International Journal of Remote Sensing 5

14 Oikos 5

15 Plant Ecology 5

16 Revista de Desarrollo Rural y Cooperativismo Agrario 5

17 Water, Air and Soil Pollution 5

18 American Journal of Botany 4

19 Annales Geophysicae 4

20 Biologia Plantarum 4

21 Bioma 4

22 Ecología Mediterránea 4

23 Ecology 4

24 Edafología 4

25 Environmental and Experimental Botany 4

26 Geoderma 4

27 Photosynthetica 4

28 Biological Conservation 3

29 Canadian Journal of Botany 3

30 Ecological Modeling 3

31 Ecosistemas 3

32 Environmental Pollution 3

33 Montes 3

34 New Phytologist 3

35 Remote Sensing of Environment 3

36 Revista Forestal Española 3

37 Vie et Milieu 3

38 Acta Botanica Barcinonensia 2

39 Acta Horticulturae 2

40 Annals of Botany 2

41 Biodiversity and Conservation 2

42 Chemosphere 2

43 Climatic Change 2

44 Crop Science 2

45 Earth Surface Processes and Landform 2

46 Ecoscience 2

47 Hábitats 2

48 Ingeopres 2

49 Israel Journal of Plant Sciences 2

50 Journal of Biogeography 2

51 Journal of Experimental Botany 2

52 Land Degradation & Development 2

53 Nouvelle Revue d’Entomologie 2

54 Physiologia Plantarum 2
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222 Revista Iberoamericana de Micología 1

223 Revista de la Asociación Española de Limnología 1

224 Revista de la Institució Catalana d’Estudis 

Agronòmics 1

225 Revista Técnica de Medio Ambiente 1

226 Scentia Agrícola 1

227 Seed Science and Technology 1

228 Soil Biology and Biochemistry 1

229 Soil Science 1

230 Soil Use and Management 1

231 Tecno Ambiente 1

232 Todo Citrus 1

233 Trends in Agronomy 1

234 Trofeo 1

235 Viticultura y Enología Profesional 1

236 Water Resources Research 1

237 Water Science and Technology 1

238 Zeitschrift fur Physik 1
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55 Revista de Teledetección 2

56 Scientia Gerundensis 2

57 Silvicultura 2

58 Soil and Tillage Research 2

59 Spartina 2

60 Tree Physiology 2

61 Trofeo 2

62 Acta Geológica Hispánica 1

63 Agr. Med. 1

64 Agricultura y Sociedad 1

65 Agricultural and Forest Meteorology 1

66 Agriculture, Ecosystems and Environment 1

67 American Journal of Primatology 1

68 Anales del Jardín Botánico de Madrid 1

69 Animal Behaviour 1

70 Annales Zoologici (Warszawa) 1

71 Annals of Forest Science 1

72 Aquatic Botany 1

73 Australian Journal of Plant Physiology 1

74 Australian Journal of Soil Research 1

75 Belgian Journal of Zoology 1

76 Biochemical Systematics and Ecology 1

77 Biogeochemistry 1

78 Biological Invasions 1

79 Bocconea 1

80 Boletín de la Sección del Estado Español de Europarc 1

81 Boletín de Sanidad Vegetal - Plagas 1

82 Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest 1

83 Bulletin de la Société d’Ecophysiologie 1

84 Catalogus de la Entomofauna Aragonesa 1

85 Catena 1

86 Cereal Chemistry 1

87 CIS-Madera 1

88 Conservation Biology 1

89 Cuaternario y Geomorfología 1

90 Documents d’Anàlisi Geogràfica 1

91 Ecological Applications 1

92 Ecological Entomology 1

93 Ecological Research 1

94 El Bruel 1

95 Environmental Monitoring and Assessment 1

96 Environmental Science and Pollution Research 1

97 Espais 1

98 European Journal of Soil Science 1

99 Experimental and Applied Acarology 1

100 Folia Geobotanica 1

101 Forest, Snow and Landscape Research 1

102 Forest Science 1

103 Forstarchiv 1

104 Global Ecology and Biogeography Letters 1

105 Hydrological Processes 1

106 Hydrology and Earth System Sciences 1

107 IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 1

108 Ilerda Ciències 1

109 Ingeniería del Agua 1

110 Insectes Sociaux 1

111 International Agrophysics 1

112 International Journal of Climatology 1

113 International Journal of Plant Science 1

114 International Journal of Remote Sensing 1

115 International Journal of Wildland Fire 1

116 Journal of Animal Ecology 1

117 Journal of Chemical Ecology 1

118 Journal of Ecology 1

119 Journal of Chromatography 1

120 Journal of Geophysical Research 1

121 Journal of Food Science 1

122 Journal of Heredity 1

123 Journal of Hydrology 1

124 Journal of Theoretical Ecology 1

125 Land Use Policy 1

126 Landscape and Urban Planning 1

127 Landscape Ecology 1

128 Lauro 1

129 Limnética 1

130 Medi Ambient i Serveis Urbans 1

131 Medi Ambient, Tecnologia i Cultura 1

132 Miscel·lània Zoològica 1

133 Molecular Phylogenetics and Evolution 1

134 Monografies del Montseny 1

135 Oppidum 1

136 Physiological and Biochemical Zoology 1

137 Pirineos 1

138 Plant and Soil 1

139 Plant Physiology and Biochemistry 1

140 Primates 1

QUADRE 7 (Continuació)
Revistes en les quals han publicat científics catalans de l’àmbit d’enginyeries forestals en el període 1997-2002

Rang Revista Nombre Rang Revista Nombre



1 Journal of Animal and Feed Sciences 43

2 Eurocarne 38

3 Meat Science 25

4 Alimentación Nutrición. Salud 24

5 Journal of Food Science 24

6 Journal of Colloid & Interface Science 21

7 International Journal of Food Protection 18

8 Alimentaria 17

9 Fruit Processing 16

10 Food Control 15

11 Acta Horticulturae 15

12 Journal of Food Safety 15

13 Journal of Stored Products Research 15

14 Journal of Food Process Engineering 14

15 Journal of the Science of Food and Agriculture 14

16 Food Science and Technology International 13

17 Seed Science & Technology International 12

18 Análisis 11

19 Journal Experimental Botany 11

20 Fleischwirtschaft International 10

21 Fruticultura Profesional 10

22 HortScience 10

23 Investigación Agraria 10

24 Journal of Applied Microbiology 10

25 Journal of ADAC 10

26 International Journal of Food Microbiology 9

27 Medicina Clínica 9

28 European Journal of Clinical Nutrition 8

29 Food Research International 8

30 Producción y Protección Vegetales 7

31 Actas Horticultura 7

32 European Poultry Science 6

33 Fundamental & Applied Nematology 6

34 Ibérica. Actualidad Tecnológica 6

35 International Food and Agribusiness Management 

Review 6

36 Phytoma 6

37 Journal of Food Protection 6

38 International of Dairy Journal 5

39 The Mycologist 5

40 Revista de Nutrición Práctica 5

41 ACE, Revista de Enología 4

42 Agricoltura Mediterranea (Ospedaletto) 4

43 Alimentación, Equipos y Tecnología 4

44 Food Chemistry 4

45 Irish Journal of Agricultural & Food Research 4

46 ITEA 4

47 Journal Food Engineering 4
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141 Proceedings of the National Academy of Sciences 1

142 Reserva de la Biosfera de Urdaibai 1

143 Restoration Ecology 1

144 Revista de Biologia 1

145 Revue Ecologie (Terre Vie) 1

146 Riegos y Drenajes 1

147 Science 1

148 Seed Science Research 1

149 Serie Geográfica 1

150 Silva Fennica 1

151 Silvicultura 1

152 Sociobiology 1

153 Soil Use and Management 1

154 Spectral Sensing Research 1

155 Spectrum 1

156 Tecnimadera 1

157 Teledetección, Avances y Aplicaciones 1

158 The Botanical Review 1

159 The Science of the Total Environment 1

160 Treballs de la Societat Catalana de Biologia 1

161 Trends in Ecology and Evolution 1

162 Trends in Plant Science 1

163 Vieraea 1

164 Wetlands 1
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48 Journal of Agricultural and Food Chemistry 4

49 Journal of Nematology 4

50 Lipids 4

51 Mycological Research 4

52 Mitt. Biol. Bundesanst. Land-Forstwirtsch. 4

53 Nutrición Clínica 4

54 Postharvest Biol. Technol. 4

55 Early Human Development 3

56 European Food Research & Technology 3

57 European Journal Plant Pathology 3

58 Food Additives and Contaminants 3

59 Food Microbiology 3

60 High Pressure Research 3

61 Industrial & Engineering Chemistry Research 3

62 Journal Chromatography 3

63 Journal of Horticultural Science and Biotechnology 3

64 Journal of Nutrition Health Aging 3

65 Journal of Thermal Analysis 3

66 Levante Agrícola 3

67 Pest Management Science 3

68 Phytopathology 3

69 Plant Disease 3

70 Recent Research Developments in Oil Chemistry 3

71 Afinidad 2

72 Aquatic Living Resource 2

73 Biofactors 2

74 Bromt. J. Pharmacol. 2

75 Canadian Journal Microbiology 2

76 Cárnica 2

77 Colloids & Surfaces 2

78 Communications in Soil Science & Plant Analysis 2

79 Drying Technology 2

80 Ecology 2

81 European Review of Agricultural Economics 2

82 Horticultura Internacional 2

83 Hus 2

84 Innovative Food Science and Emerging Technologies 2

85 Investigación Agraria 2

86 Journal Am. Soc. of Horticultural Science 2

87 Journal Food Quality 2

88 Journal of Dairy Science 2

89 Journal Texture Studies 2

90 Letters in Applied Microbiology 2

91 Livestock Production Science 2

92 Magnetic Resonance Imaging 2

93 Maydica 2

94 Nematropica 2

95 Nutrición y Obesidad 2

96 Nutrient Cycling in Agroecosystems 2

97 Polish Journal of Environmental Studies 2

98 Poultry Science 2

99 Química Analítica 2

100 Revista Argentina de Economía Agraria 2

101 Revista Española de Nutrición Comunitaria 2

102 Water Research 2

103 Journal of the Institute of Brewing 2

104 Académie Suisse du Vin 1

105 Actividad Dietética 1

106 Advances in Food and Nutrition Research 1

107 American Journal of Enology & Viticulture 1

108 Analytical Biochemistry 1

109 Analytical Chemistry 1

110 Analytical Letters 1

111 ANAPORC 1

112 Applied Microbiology and Biotechnology 1

113 Aquaculture International 1

114 Automática e Instrumentación 1

115 Biomedical Engineering 1

116 Bioprocess Engineering 1

117 Biotechnology Letters 1

118 British Food Journal 1

119 Cahiers Options Méditerranéennes 1

120 Canadian Journal of Agricultural Economics 1

121 Canadian Journal of Microbiology 1

122 Chemosphere 1

123 Cerveza y Malta 1

124 Clin. Chemistry 1

125 Clin. Invest. Arterioesclerosis 1

126 Clinics in Perinatology 1

127 Crop Protection 1

128 Crop Science 1

129 Environment Protection Engineering 1

130 Food Quality and Preference 1

131 Food Technology 1

132 Fruit Varieties J. 1

133 Grasas y Aceites 1
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134 Ingeniería Química 1

135 Ingeopres 1

136 International Dairy Journal 1

137 International Journal of Systematic Bacteriology 1

138 International Journal of Wine Marketing 1

139 Investigación Agronómica 1

140 Journal Plant Physiology 1

141 Journal of Agricultural Engineering Research 1

142 Journal of Animal Science 1

143 Journal of Applied Ichthyology 1

144 Journal of Cereal Science 1

145 Journal of Dairy Research 1

146 Journal of Food Chemistry 1

147 Journal of Food Processing and Preservation 1

148 Journal of Food Technology 1

149 Journal of Mammary Gland Biology & Neoplasia 1

150 Journal of Membrane Science 1

151 Journal of Muscle Foods 1

152 Journal of Nutrition 1

153 Journal of Nutritional Biochemistry 1

154 Journal of Physiology 1

155 Journal of Physiology Biochemistry 1

156 Journal of Rapid Methods & Automation 

in Microbiology 1

157 Journal of Science and Agriculture 1

158 Journal Sensory Studies 1

159 Lait 1

160 Lebensmittel - Wissenschaft und Technologie 1

161 Lipids 1

162 Milchwissenschaft 1

163 Nematology 1

164 Nutrition Research 1

165 Oecologia 1

166 Oleo-Life 1

167 Pesticide Science 1

168 Plant and Soil 1

169 Porci 1

170 Postharvest Biology and Technology 1

171 Quaderns Agraris 1

172 Récent Progrès en Génie des Procédés 1

173 Recent Research Developments in Agricultural 

& Food Chemistry 1

174 Remote Sensing of Environment 1

175 Revista Automática e Instrumentación 1

176 Revista Española de Estudios Agrosociales 

y Pesqueros 1

177 Revista de la Facultad de Agronomía 1

178 Revista Ibérica 1

179 Revista Iberoamericana de Micología 1

180 Science des Aliments 1

181 Tecnología del Agua 1

182 Tecnologia i Ciència dels Aliments 1

183 Tecnología del Vino 1

184 Terralia 1

185 Trends in Agronomy 1

186 Trends in Food Science and Technology 1

187 Vida Rural 1

188 Wine & Health 1
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ANNEX 3

Anàlisi estadística de les dades

Per tal de realitzar una anàlisi estadística de les diferents varia-
bles estudiades, s’han intentat ajustar a funcions que puguin fa-
cilitar una visió conjunta de la seva evolució i de la seva ten-
dència.

Qualsevol de les variables estudiades (personal, projec-
tes...) mostra una variació anual que no s’ajusta a models rígids
de creixement i decreixement. Aquesta raó ha fet que l’evolu-
ció de les variables s’ajustés a models que presenten un punt de

singularitat, màxim o mínim, en qualsevol moment del període
estudiat.

Amb aquesta finalitat, s’han ajustat, mitjançant regressió de
mínima quadràtica, funcions simètriques o asimètriques, no line-
als i multiparamètriques, fins i tot quan la significació estadísti-
ca de la regressió era diferent als valors normalment acceptats
( p � 0,05), i això és degut a la falta de graus de llibertat (6 anys
– paràmetres = 3 graus de llibertat). El nombre de becaris no es
va poder ajustar a cap funció de menys de 5 paràmetres, per la
qual cosa no es presenten els resultats dels ajustos.

La funció que millor va ajustar les dades en la majoria dels
casos va ser la Logist, que s’expressa segons l’equació:
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en la qual: a = amplitud
b = posició central
r = paràmetre taxa

Com que s’han ajustat dades numèriques, el paràmetre c
representaria la taxa de variació absoluta, mentre que 4ac seria
l’àrea.

Els aspectes més destacats dels resultats obtinguts es po-
drien concretar en els apartats següents:

— en relació amb el personal investigador, s’ha observat una
major taxa de creixement dels becaris (r = 21,31), enfront dels
investigadors en el seu conjunt (catedràtics, professors titulars,
professors d’investigació i investigadors) i dels investigadors

col.laboradors, amb valors de taxes de r = 12,70 i r = 12,45,
respectivament;

— pel que fa al nombre de projectes, destaquen els compe-
titius (r = 5,78), seguits dels no competitius (r = 5,51), a una
major distància els europeus (r = 3,56) i, a continuació, el con-
junt de projectes privats i convenis (r = 2,53);

— en relació amb els recursos econòmics captats, desta-
quen de manera significativa els projectes competitius (r =
21,66) davant de tots els altres. D’aquests últims, seguirien, amb
un valor de la taxa força més baix, els no competitius (r = 7,01)
i els projectes privats i convenis (r = 5,03), que superen els
projectes europeus (r = 3,30), al contrari del que succeeix
amb el nombre de projectes;

— finalment, pel que fa a la producció científica, destaca 
el creixement dels articles SCI (r = 5,06), enfront dels llibres
i capítols de llibre (r = 4,07), i el d’ambdós respecte als ar-
ticles sense SCI, que van decréixer durant el període estudiat
(r = —7,98), amb un ritme de creixement superior als ante-
riors.

x — b

r
exp  —

x — b

r
1 + exp  —

y = 4a


