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En aquesta introducció es pretén oferir un panorama qualitatiu i 
quantitatiu de la situació actual de la recerca i el desenvolupament 
a Catalunya, basant-nos en arguments objectius. S’han deixat vo-
luntàriament de banda aspectes com ara com s’ha arribat a aquest 
estat de coses, i també allò que fa referència a la valoració de la 
situació i a suggeriments de cap on s’hauria d’anar orientant i com 
s’hauria de finançar el sistema de recerca a Catalunya, temes als 
quals es dedica la resta del llibre, a través de l’opinió d’experts de 
renom.

R+D+i, R&D&i o i+D+i

En l’imaginari col·lectiu, les activitats, els ensenyaments i fins i tot 
les persones es classifiquen en dues grans categories: «de ciències» 
i «de lletres». Però, en realitat, aquesta distinció és gairebé irrelle-
vant en la major part d’aspectes, i també en la recerca. La metodo-
logia de construcció de nou coneixement —el mètode científic— 
és pràc ticament idèntica en totes les matèries: observació de nous 
fenòmens o intuïció de nous models teòrics, formulació d’hipòte-
sis, comprovació experimental i validació d’hipòtesis, i noves pre-
diccions. Només s’escapen d’aquest esquema ideal algunes àrees de 



CIÈNCIA I UNIVERSITAT A CATALUNYA. PROJECCIÓ DE FUTUR16

matemàtiques, de ciències jurídiques o socials, la filosofia i les acti-
vitats creatives artístiques. Moltes de les disciplines clàssicament 
considerades «de lletres» requereixen, per al seu progrés, un utillat-
ge idèntic al de disciplines «més de ciències». Els antropòlegs i els 
paleontòlegs seqüencien genomes com fan els genetistes. Els histo-
riadors de l’art usen tècniques microscòpiques o espectrogràfiques 
com fan els biòlegs, els químics o els físics. Els geògrafs usen tèc-
niques geodèsiques, satèl·lits o GPS com els geòlegs. Els lingüistes 
i els economistes usen sistemes de computació complexos com els 
matemàtics aplicats. Hi ha pocs camps —en les «ciències» o en les 
«lletres»— que s’escapin de l’ús de tecnologia sofisticada. En tot el 
que segueix, la distinció entre camps científics ens és irrellevant.

Des de fa més d’un segle i mig, la recerca i la innovació són a la 
base del sistema econòmic en què vivim al primer món. L’econo-
mia, almenys fins ara, s’ha basat en la ràpida renovació dels pro-
ductes, en l’obsolescència tecnològica, que té lloc molt abans que 
el deteriorament físic dels objectes, i en l’aparició de noves solu-
cions a vells problemes, i tot dins el marc d’una societat relativa-
ment poc regulada i poc planificada i amb una àmplia llibertat per 
a la creació d’empreses i el consum de béns. La correcció social-
demòcrata al capitalisme descrit ha portat, a l’Europa occidental, a 
sistemes de sanitat, de protecció social i d’educació amb una forta 
presència del sector públic. És dins aquest marc que es desen-
volupen els sistemes de ciència europeus, una delicada interacció 
entre recerca pública i recerca privada, dissenyats des del poder 
polític per tal d’assolir les fites que, segons la seva ideologia, pre-
tenen aconseguir: la redistribució justa de la riquesa o el funciona-
ment òptim del mercat. Ambdues perspectives pretenen maximit-
zar —teòricament— el benestar de la societat. Com ha de ser el 
sistema de recerca és ben diferent en cada una de les dues visions.

Quan es conversa amb un científic o un investigador, ens parla 
sempre de la recerca, la R. En una empresa mai no parlen sols de 
la recerca, sinó que hi inclouen el desenvolupament, la D. Així, a la 
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ma jor part d’empreses hi ha departaments de R+D. I cada cop més, 
els polítics i els empresaris destaquen la necessitat d’innovació, la i. 

La recerca (R) és el conjunt d’activitats més o menys planifi-
cades que persegueixen primordialment l’avenç del coneixement 
en qualsevol camp científic o tecnològic. El seu fruit bàsic és el 
plaer del coneixement, que s’estén als investigadors i al seu entorn 
social. Un altre fruit de la recerca és la generació d’idees potencial-
ment útils per fer-ne alguna cosa d’aplicació, malgrat que hi ha 
científics que se senten molt incòmodes quan reflexionen sobre 
l’aplicació d’allò que investiguen, ja que ho consideren una conces-
sió a la privatització. La recerca és una activitat en què s’inverteixen 
recursos i el seu fruit no és un retorn econòmic directe. La recerca 
feta per entitats públiques sol ser publicable, excepte si és feta sota 
contracte amb entitats privades amb compromís de confidenciali-
tat. La ciència fa descobriments.

El camí que va des de les idees generades per la recerca fins a 
una aplicació que pot ser comercialitzada és la fase de desenvolupa-
ment (D). El desenvolupament permet passar d’una teoria i d’uns 
resultats científics a un nou material, a un nou producte, a un nou 
procés, a un nou disseny, a un nou procediment quirúrgic, a un 
nou sistema d’aprofitament energètic, a una nova aplicació infor-
màtica. El desenvolupament té una incidència directa sobre l’eco-
nomia global i de l’empresa que el practica. A vegades es distin-
geix entre la recerca i el desenvolupament dient-ne recerca bàsica i 
recerca aplicada, però és una terminologia obsoleta. Ja Pasteur va 
dir que «no hi ha una categoria a la ciència que pugui rebre el nom 
de ciència aplicada. Hi ha la ciència i les aplicacions de la ciència, 
unides entre elles com el fruit i l’arbre que el sosté». Les empreses 
solen difondre parcialment els resultats dels desenvolupaments que 
han realitzat, com a estratègia de màrqueting, i es reserven en se-
cret els aspectes crucials de les invencions. Els aspectes reservats 
constitueixen el seu know-how (la manera de fer-ho). El desenvo-
lupament fa invencions o invents.
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Finalment, la innovació o innovació tecnològica (i) és l’activitat 
d’aplicar nous processos i noves metodologies —que poden haver 
estat inventats per altres— a una activitat ja existent. Aquest con-
cepte inclou moltes menes d’activitats: la informatització d’una 
oficina, un canvi en la cadena logística, la generació d’una nova 
línia de gelats o l’ús d’una nova màquina amb menys consum ener-
gètic o més eficaç. És una activitat que requereix inversions més 
o menys importants i té com a retorn esperat una millor rendibi-
litat del procés en què s’aplica i un millor posicionament de l’em-
presa entre els competidors. La innovació fa això: innovacions. En 
una provocativa definició, «investigar és invertir diners per obte-
nir coneixements, i innovar és invertir coneixements per obtenir 
diners». 

La iniciativa pública i la privada tenen pesos molt diferents en 
cada una de les tres etapes. En les societats occidentals actuals, la 
recerca més fonamental és pública en gairebé la seva totalitat, i 
només les grans empreses o algunes mitjanes i petites empreses de 
base molt tecnològica fan activitats de recerca fonamental amb 
l’esperança de convertir-la a curt termini en desenvolupament. En 
canvi, el desenvolupament és majoritàriament privat, amb el su-
port de centres tecnològics públics en àrees considerades estratè-
giques pels gestors públics. La innovació és suportada pel sector 
privat, amb alguns ajuts públics directes o indirectes. 

Se sol parlar, doncs, del conjunt R&D&I, en anglès. En cata-
là se sol escriure R+D+i, amb la R i la D en majúscules i la i d’in-
no vació en minúscula. El motiu és que la recerca R en castellà és 
investigación, i per evitar confusions s’escriu, en castellà, I+D+i. 
I per aquesta via la i minúscula ha passat al català.

Es considera que el conjunt de les activitats de recerca, desen-
volupament i innovació és un dels motors econòmics més impor-
tants per a un país. Per això, tots els supraestats —la Unió Euro-
pea—, els estats, les regions i les ciutats s’esforcen a articular un 
sistema de ciència i innovació coherent amb les possibilitats prò-
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pies, amb les capacitats de la seva població, amb la seva situació 
geopolítica, amb la disponibilitat de primeres matèries, amb la 
situació mundial global i —no menys decisiu— amb l’orienta-
ció ideològica del Govern. En el cas de Catalunya, el Pacte Nacio-
nal per a la Recerca i la Innovació (PNRI), de 2008, i el Pla de 
Recerca i Innovació (PRI) 2010-2013, teòricament vigents, es-
tableixen les línies mestres de l’organització i les prioritats de la 
recerca i la innovació a Catalunya. Segons aquests documents, els 
agents de la recerca són les universitats, els centres de recerca, les 
institucions hospitalàries, les grans infraestructures de suport a la 
recerca, els parcs científics i tecnològics i les xarxes i grups de re-
cerca. Al sistema públic de recerca, s’hi afegeixen els centres de 
recerca, des en volupament i innovació promoguts pel sector privat 
i les divisions de R+D de les diferents empreses. S’aniran analit-
zant successivament.

Les univeRsitats

Algunes dades estadístiques bàsiques poden ajudar a contextualit-
zar la importància del sistema universitari català. A Catalunya hi 
ha vuit universitats públiques que depenen de la Generalitat, quatre 
universitats privades (incloent-hi la Universitat de Vic) i la UNED, 
que depèn del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Les 
universitats catalanes tenen centres a vint-i-quatre municipis i uni-
tats docents en alguns altres (taula 1). En el moment de redactar 
aquestes línies, els mecanismes de govern i gestió de les universi-
tats públiques estan sotmesos a un procés de reflexió i debat que 
pot conduir a unes estructures de govern universitàries força dife-
rents de les actuals. D’altra banda, la presència a la xarxa d’univer-
sitats estrangeres —i entre elles, les més reconegudes del món—, 
amb la possibilitat de cursar titulacions no presencials, obre un 
món fins ara inèdit i de conseqüències imprevisibles.
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Com s’ha arribat a aquest mapa universitari? L’origen de la 
situació actual deriva de dos principis bàsics: la descentralització 
territorial, afavorida pels poders locals i autonòmics —i per les 
lleis electorals—, i la llibertat de creació de centres privats d’en-
senyament superior amb orientació ideològica. Als anys 1960, a 
Catalunya hi havia una única universitat, la UB. El 1968, en ple 
procés de generació de la Ley General de Educación, s’havia creat 
ja la UAB. El 1971 es va crear la UPC (en aquell moment es deia 
UPB) per l’agrupació de diverses escoles tècniques i escoles uni-
versitàries. I en un procés similar el 1990 es creà la URL, a partir 
de centres de l’Església catòlica de Barcelona, com ESADE, Blan-
querna, IQS i La Salle. La UB, en aquell moment estructurada en 

taula 1. Universitats a Catalunya 

Nom Sigla
Any de
fundació

Ubicació del rectorat  
i seus

Tipus

Universitat  
de Barcelona

UB 1460-1842 Barcelona, l’Hospitalet de 
Llobregat, Santa Coloma 
de Gramenet (Terrassa, 
Esplugues de Llobregat)

pública

Universitat Autònoma 
de Barcelona

UAB 1968 Bellaterra, Barcelona, 
Sabadell (Badalona, 
Terrassa, Manresa,  
Sant Cugat del Vallès)

pública

Universitat Politècnica 
de Catalunya

UPC 1971 Barcelona, Terrassa, 
Castelldefels, Sant Cugat 
del Vallès, Vilanova  
i la Geltrú, Manresa 
(Igualada, Mataró)

pública

Universitat  
Pompeu Fabra

UPF 1990 Barcelona pública

Universitat  
Rovira i Virgili

URV 1991 Tarragona, Reus, Tortosa, 
el Vendrell, Vila-seca

pública

Universitat de Lleida UdL 1991 Lleida, Solsona pública

Continua a la pàgina següent
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divisions, en va crear una a Tarragona-Reus i una altra a Lleida, 
que foren els embrions de les universitats URV i UdL. La UAB va 
fer el mateix amb Girona, que generà la UdG.

Hi ha massa universitats? Són massa petites? (taula 2). La com-
paració amb països de la UE-15 mostra una posició endarrerida de 
Catalunya: és la que té menys universitats públiques per milió 
d’habitants (0,96), que és el pitjor valor d’un rànquing encapçalat 
per Àustria (2,51) i... Grècia (2,13). Però aquest indicador no té en 
compte les dimensions de les universitats, motiu pel qual no és 
de gaire interès.

S’ha suggerit en diverses ocasions la conveniència de crear a Ca-
talunya una única universitat pública, la Universitat de Catalunya 

Nom Sigla
Any de
fundació

Ubicació del rectorat  
i seus

Tipus

Universitat de Girona UdG 1991 Girona pública

Universitat Oberta  
de Catalunya

UOC 1994 Barcelona, i vint seus  
i cinquanta punts UOC  
a Catalunya i Espanya

pública no 
presencial

Universitat de Vic UVic 1997 Vic, Manresa control 
públic, gestió 
privada

Universitat  
Ramon Llull

URL 1990 Barcelona, Sant Cugat  
del Vallès (Sabadell)

privada

Universitat  
Internacional  
de Catalunya

UIC 1997 Barcelona, Sant Cugat  
del Vallès

privada

Universitat  
Abat Oliba – CEU

UAO-
CEU

2003 Barcelona privada

Universidad Nacional  
de Educación  
a Distancia

UNED 1972 Madrid. Centres associats 
a Cervera, Girona, la Seu 
d’Urgell, Barcelona – Nou 
Barris, i onze extensions

pública no 
presencial

Entre parèntesis, municipis amb centres adscrits. En negreta, seu del rectorat. Fonts: Webs de les univer-
sitats; Buela-Casal et al., 2012.
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(UdC), amb centres per tot el territori, seguint el model d’altres paï-
sos, prenent Califòrnia com a exemple emblemàtic (UC, amb centres 
com UCLA, UC-Davis o UC-Sta Barbara) o el País Basc, amb la 
EHU-UPV. La UdC tindria actualment més de 165.000 alumnes 
i més de 15.000 professors, situació que la convertiria en una de 
les grans universitats del món. Hi ha organismes interuniversitaris, 
com el Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), de caràcter 
oficial, l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP, 2002) 
i la Xarxa Vives d’Universitats (1994), que coordinen el conjunt 
d’universitats, les universitats públiques catalanes i les universitats 
de les terres de parla catalana, respectivament. L’ACUP usa el con-
cepte d’Universitat de Catalunya com a marca atractiva per pro-
mocionar el sistema universitari català. 

El sistema públic universitari català és comparable, en les mag-
nituds bàsiques, amb el de països com Finlàndia o els Països Bai-

taula 2. Estudiants, personal docent i investigador (PDI)  
i grups de recerca

Universitat Estudiants
(ETC)

PDI ETC
(exclou becaris)

Grups de recerca 
consolidats

UB  51.843  4.518 244

UAB  35.695  3.345 171

UPC  30.288  2.585 113

UPF  11.430  1.076  46

UdG  11.552  1.152  35

UdL   7.880    848  32

URV  12.065  1.503  42

UOC   4.256 187 (i 2.043 tutors)   3

URL  16.030  1.185 s.d.

UIC   4.430    430 s.d.

UAO-CEU s.d. s.d. s.d.

Totals 185.469 16.829 686

Dades de 2010. Valors en equivalents a persones a temps complet (ETC); s.d.: sense dades. Fonts: Webs 
de les universitats; ACUP.
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xos pel que fa a nombre d’estudiants o d’universitats dites de recer-
ca. Però el seu finançament públic és només la meitat o la tercera 
part del d’aquests països.

El curs 2011-2012 (dades del 31-12-2011) hi ha a les universitats 
públiques 15.962 professors de dos grans col·lectius: funcionaris i 
contractats. A la taula 3 se’n donen els detalls, per categories i gè-
nere. Hi ha força més contractats (62%) que funcionaris (38%), i 
de categories més baixes. 

taula 3. Professorat de les universitats públiques

Categoria Homes Dones Total % dones

Funcionaris  
de l’Estat

Catedràtics d’universitat 1.267   316  1.583 20

Titulars d’universitat 2.264 1.348  3.612 37

Catedràtics d’escola 
universitària

   91    42    133 32

Titulars d’escola universitària   435   339    774 44

Total funcionaris 4.057 2.045  6.102 34

Contractats  
per la  
Generalitat  
de Catalunya

Catedràtics    34     6     40 15

Professors agregats   499   348    847 41

Professors lectors   352   352    704 50

Professors col·laboradors 
permanents

  244   181    425 43

Professors col·laboradors 
temporals

   8    18     26 69

Professors associats (inclòs ass. 
mèdics)

3.783 2.683  6.466 41

Ajudants   138   120    258 47

Contractat doctor    54    84    138 61

Prejubilat   238   196    434 45

Emèrits, visitants, altres   334   188    522 36

Total contractats 5.684 4.176  9.860 42

Total general 9.741 6.221 15.962 39

Dades de 2011. Font: Web de la Secretaria d’Universitats i Recerca, Departament d’Economia i Co nei xe-
ment, Generalitat de Catalunya.
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La proporció de dones en tots els col·lectius ha anat pujant al 
llarg dels darrers deu anys. Un 39% del professorat són dones, mal-
grat que aquesta proporció és superior en les categories més baixes 
de professorat i inferior en les càtedres, on només arriba aproxi-
madament al 20%. Si és una situació discriminatòria de l’efecte sos tre 
de vidre, una situació històrica que amb el temps es va corregint 
o una combinació d’ambdós efectes, no pertoca aquí analitzar-ho. 

El conjunt de les universitats privades tenia, el curs 2011-2012, 
2.050 professors, amb un 42% de dones.

El 2011 van accedir a les universitats públiques (la UOC no 
inclosa) 46.166 alumnes de nova entrada, 19.975 dels quals ho-
mes i 26.191 dones. Hi havia, en total, 126.370 alumnes d’estudis 
oficials de primer i segon cicles (61.617 homes i 64.753 dones) i 
101.315 alumnes dels nous graus (45.285 homes i 56.030 dones). 
Quant a estudiants equivalents a temps complet, els números són 
una mica inferiors.

Funcionaris 
de l’Estat 
(homes)

Contractats  
per la Generalitat  

de Catalunya 
(dones)

Contractats  
per la Generalitat  

de Catalunya  
(homes)

Funcionaris 
de l’Estat 
(dones)

A partir de les dades de la taula 3.

Gràfic 1. Professorat de les universitats públiques catalanes.
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Pel que fa als ensenyaments de postgrau, a les universitats ca-
talanes públiques hi havia 285 programes de doctorat, en els quals 
es van llegir 1.717 tesis (910 d’homes i 807 de dones). Eren majoria 
les tesis llegides en àrees científiques, àrees tècniques i àrees de sa-
lut, amb uns dos terços del total. A més, hi havia 19.886 alumnes 
de màsters oficials (9.266 homes i 10.620 dones). Es van programar 
6.956 cursos de màsters i postgraus no oficials, amb 66.959 alum-
nes (curs 2009-2010): menys de deu alumnes per curs, de mitjana. 
Però es pot sospitar que molts no es devien impartir.

Per comprendre l’estructura de la recerca a les universitats, cal 
recordar que les estructures universitàries clàssiques són les facul-
tats (157 a Catalunya) i els departaments. En el si dels departa-
ments hi ha grups de recerca que desenvolupen les seves activitats 
i que solen estar constituïts per un o alguns professors sènior, al-
guns professors júnior de diferents categories professionals, potser 
algun investigador postdoctoral, investigadors predoctorals i al-
guns estudiants de grau o màster col·laboradors, a vegades estran-
gers. Alguns poden ser grups consolidats, és a dir, reconeguts com 
a grups estables i de qualitat per la Generalitat de Catalunya. N’hi 
ha més de 600 a tot Catalunya, i poden rebre prioritàriament ajuts 
per desenvolupar les seves tasques. 

La recerca ha anat agafant pes en l’activitat universitària des de 
finals dels anys seixanta, la qual cosa no implica que abans no es 
fes recerca, sinó que estava localitzada només en alguns professors, 
grups i facultats. Però no va ser una activitat generalitzada en tots 
els àmbits i centres fins que no es van donar incentius a la recerca 
per al professorat, atorgant més pes als currículums requerits per a 
la promoció i un increment dels complements percebuts propor-
cional a la recerca que es reconeix al professor. Això portà a un 
augment molt important de la productivitat científica, a una com-
petitivitat superior i a la creació de noves estructures de recerca, 
que abans eren poc nombroses. Així, les universitats van crear o 
promoure instituts de recerca especialitzats (trenta-sis a tot Cata-
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lunya), que agrupen grups de recerca de temàtica similar. Alguns 
d’aquests instituts tenen seus físiques, però altres són simplement 
virtuals i radiquen en els departaments corresponents. Hi ha tam-
bé instituts de recerca interuniversitaris i altres entitats com ara 
observatoris, amb un important component de recerca. 

Les universitats també han creat estructures centralitzades 
de serveis científics i tècnics, amb equipaments i utillatge per 
donar serveis als seus investigadors i a altres centres de recerca, 
universitats i sector privat. Exemples d’aquests serveis són estabu-
laris per a animals de laboratori, aparells de microscòpia, espec-
troscòpia, raigs X o RMN molt sofisticats, i camps de conreu ex-
perimentals, entre molts altres. En certs casos, els equipaments 
dels serveis científics universitaris són únics, de cost econòmic 
considerable, i constitueixen un servei de gran interès per a em-
preses i centres de recerca privats.

Les universitats, en contacte amb els sectors productius del seu 
entorn, les entitats financeres i les grans empreses, han creat orga-
nismes per tal de gestionar la transferència de les seves recerques al 
sector productiu, que solen ser fundacions de règim privat, en 
col·la boració amb empreses, altres administracions i entitats finan-
ceres. La Fundació Bosch i Gimpera de la UB, fundada el 1983, en va 
ser la pionera. Aquests organismes, al conjunt de l’Estat, reben el 
nom d’OTRI, oficines de transferència dels resultats de la investi-
gació. Es van introduir a la legislació espanyola el 1988 i estan rela-
cionades en xarxa en l’àmbit estatal (redOTRI) i europeu (ProTon).

També a les universitats s’han creat centres d’innovació tec-
nològica (CIT) per a la transferència de resultats de recerca a la 
innovació empresarial. N’hi ha 105 a Catalunya (dinou a la UPC, 
onze a la UB i la UdG, deu a la UAB, set a la UPF, sis a la URV, 
cinc a la URL, quatre a la UdL i un a la UVic). Formen part de la 
xarxa TECNIO, descrita més endavant. Els Trampolins Tecnolò-
gics són entitats universitàries especialitzades en la valoració tec-
nològica dels resultats de la recerca. N’hi ha vuit a Catalunya.
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El 2008 també es van crear els Campus d’Excel·lència Interna-
cional (CEI), una iniciativa del Govern de l’Estat per promoure la 
unió d’esforços de les universitats al voltant d’eixos comuns de re-
cerca i organització, i per superar l’atomització existent en molts 
camps. Vegem a la taula 4 els aprovats a Catalunya fins al 2011:

taula 4. Campus d’Excel·lència Internacional (CEI global) i Campus 
d’Excel·lència Internacional d’àmbit regional europeu (CEIR) 

Any Universitats Nom Tipus Observacions

2009 UB i UPC BKC: Barcelona 
Knowledge Campus

CEI global Centres de l’àrea  
de Pedralbes

2009 UAB UAB CEI: Aposta  
pel coneixement  
i la innovació

CEI global

2010 UPC ENERGIA UPC: Energia 
per a l’excel·lència

CEI global

2010 UPF, UOC Campus UPF Icària 
Internacional

CEI global

2010 UB HUBc: Health 
Universitat de 
Barcelona Campus

CEI global Centres de l’àrea de salut

2010 UdL, Universitat de 
la Rioja, Universitat 
Pública de Navarra, 
Universitat  
de Saragossa

Campus Iberus: 
Campus de Excelencia 
Internacional del Valle 
del Ebro

CEI global Forma part del Campus 
transfronterer amb  
la Universitat de Tolosa, 
Pau – Pays de l’Adour

2010 URV CEICS: Campus 
d’Excel·lència 
Internacional 
Catalunya Sud

CEIR

2011 URL, Universitat de 
Deusto, Universitat 
de Comillas

ACM 2015: Aristos 
Campus Mundus 
2015

CEIR

2012 UdG, CSIC, 
Universitat de les 
Illes Balears

e-MTA: Campus 
Euromediterrani  
del Turisme i l’Aigua

CEIR Forma part del Campus 
Internacional Pirineus 
– Mediterrani amb la 
Universitat de Perpinyà
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eLs centRes púbLics De R+D+i

Els centres públics de recerca són una de les columnes bàsiques del 
sistema de recerca de qualsevol país, i el lloc on les administracions 
públiques basen les orientacions de les línies prioritàries per al 
creixement de la recerca i la inducció al sector empresarial. Els 
darrers vint anys hi ha hagut una aposta forta pel seu creixement i 
proliferació. A Catalunya hi ha cinquanta-cinc centres de recerca 
de la Generalitat de Catalunya, que inclouen els deu de l’Institut de 
Recerca i Tecnologies Alimentàries (IRTA), i també hi ha vint-i-
cinc centres del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), que depenen de l’Estat. El conjunt dels centres catalans 
cobreix la major part d’àrees científiques. La majoria de centres 
s’han creat en consorci entre una universitat i alguna altra institu-
ció, i estan regits per fundacions de caràcter privat que inclouen 
administracions públiques estatals, autonòmiques o locals, enti-
tats financeres, empreses privades i públiques, fundacions de me-
cenatge i altres ens. Molts d’aquests centres són membres de l’As-
sociació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER), fundada el 2003.

En opinió de molts experts, el nombre de centres públics de 
recerca és excessiu; alguns són de dimensions massa reduïdes i cal-
dria replantejar-se el finançament i la independència dels centres 
menys actius, més petits o redundants per la seva temàtica. El 
problema, com en el cas de les universitats, és que els criteris de 
creació no han estat només científics, sinó que hi ha hagut un im-
portant component polític, de consolidació de realitats prèviament 
existents o de reequilibri i desenvolupament territorial.

Pel que fa al Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), és una entitat pública d’àmbit estatal creada el 1939 com 
a hereva —en l’estructura i les funcions, no en la ideologia— de 
la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, 
fundada el 1907. EL CSIC té una estructura fortament centralit-
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taula 5. Principals instituts de recerca públics de la Generalitat de Catalunya 
(xarxa CERCA)

Sigla Nom
Any de 
creació

Promotors 
principals

Seu

AGRO- 
TECNIO

Centre de Recerca  
en Agrotecnologia

2006 GC, UdL, IRTA UdL

CED Centre d’Estudis Demogràfics 1984 GC, UAB UAB

CIIRC Centre Internacional 
d’Investigació dels Recursos 
Costaners

1993 GC, UPC UPC Nord

CIMNE Centre Internacional de Mètodes 
Numèrics en Enginyeria

1987 GC, UPC UPC Nord

CMR[B] Centre de Medicina Regenerativa 
de Barcelona

2004 MCI, CSIC, UB, 
UAB, UPF, Aj. 
Barcelona, Fund. 
Cellex

PRBB

CNAG Centre Nacional d’Anàlisi 
Genòmica*

2009 MEC, GC PCB

CRAG Centre de Recerca  
en Agrigenòmica

2003 UAB, UB, IRTA, 
CSIC

UAB

CREAF Centre de Recerca Ecològica  
i Aplicacions Forestals

1987 UB, UAB, GC, IEC, 
CSIC

UAB

CREAL Centre de Recerca  
en Epidemiologia Ambiental

2005 UPF, GC, IMAS PRBB

CREI Centre de Recerca en Economia 
Internacional

1994 GC, UPF UPF

CReSA Centre de Recerca en Sanitat 
Animal

1985 IRTA, UAB UAB

CRESIB Centre de Recerca en Salut 
Internacional de Barcelona

2006 Hosp. Clínic, UB, 
IDIBAPS, Fund. 
Cellex

Hosp. Clínic, 
ISGlobal

CRG Centre de Regulació Genòmica 2000 GC, UPF, MEC PRBB

CRM Centre de Recerca Matemàtica 1984 GC, IEC UAB

CTFC Centre Tecnològic Forestal  
de Catalunya

1996 GC, UdL, FCRI  
i entitats locals

Solsona

CTTC Centre Tecnològic de 
Telecomunicacions de Catalunya

2001 GC, UPC, URL UPC 
Castelldefels

Continua a la pàgina següent
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Sigla Nom
Any de 
creació

Promotors 
principals

Seu

CVC Centre de Visió per Computador 1994 GC, UAB UAB

IBEC Institut de Bioenginyeria  
de Catalunya

2005 GC, MIUE, UB, UPC PCB

IC3 Institut Català de Ciències  
del Clima

2008 GC, UB UB

ICAC Institut Català d’Arqueologia 
Clàssica

2000 GC, URV, CIC URV

ICCC Institut Català de Ciències 
Cardiovasculars

2000 GC, UAB Hosp.  
Sant Pau,  
IIB Sant Pau

ICFO Institut de Ciències Fotòniques 2002 UPC, GC UPC 
Castelldefels

ICIQ Institut Català d’Investigació 
Química

2000 GC, URV i 
empreses

URV

ICN Institut Català de Nanotecnologia 2003 GC, UAB UAB

ICO Institut Català d’Oncologia 1995 Diversos centres 
als hospitals  
de la GC*

ICP Institut Català de Paleontologia 2006 GC, UAB Sabadell

ICRA Institut Català de Recerca  
de l’Aigua

2006 GC, Agència 
Catalana de 
l’Aigua, UdG

UdG

ICRPC Institut Català de Recerca  
en Patrimoni Cultural

2006 GC, UdG UdG

IDIBAPS Institut d’Investigacions 
Biomèdiques August Pi i Sunyer

1996 UB Clínic, Fund. 
Esther Koplowitz

CIBEK

IDIBELL Institut d’Investigació Biomèdica 
de Bellvitge

2004 UB, ICO, Hosp. 
Bellvitge

Biopol’H

IDIBGi Institut d’Investigació Biomèdica 
de Girona Dr. Josep Trueta

2005 GC, UdG, ICS, 
Hosp. Trueta

Hosp. Trueta

IEEC Institut d’Estudis Espacials  
de Catalunya

1996 UPC, UB, UAB, 
FCRI, CSIC

UPC Nord

IFAE Institut de Física  
d’Altes Energies

1991 GC, UAB UAB

Continua a la pàgina següent
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Sigla Nom
Any de 
creació

Promotors 
principals

Seu

IG Institut de Geomàtica 1997 GC, UPC UPC 
Castelldefels

IGTP Institut d’Investigació en Ciències 
de la Salut Germans Trias i Pujol*

2006 Hospital  
Trias i Pujol

Hosp.  
Trias i Pujol

IIB Sant 
Pau

Institut d’Investigació Biomèdica 
Sant Pau

2009 UAB, Hosp. Sant 
Pau

Hosp. Sant 
Pau. Inclou 
ICCC

IISPV Institut d’Investigació Sanitària 
Pere Virgili

2004 URV, ICS, Hosp. 
Joan XXIII

Hosp.  
Joan XXIII

IMIM Institut Hospital del Mar 
d’Investigacions Mèdiques*

1947, 
2000

Hospital del Mar, 
UPF

PRBB

IMPPC Institut de Medicina Predictiva  
i Personalitzada del Càncer

2006 GC, UAB, CSIC,  
Aj. Badalona, ICS

Hosp.  
Trias i Pujol

IPHES Institut Català de Paleoecologia 
Humana i Evolució Social

2004 URV, Aj. Tarragona 
GC

Tarragona

IRB 
Barcelona

Institut de Recerca  
Biomèdica

2005 UB, GC, PCB PCB

IRBLleida Institut de Recerca Biomèdica  
de Lleida

2004 UdL, Hosp. Arnau 
de Vilanova, ICS

Hosp. Arnau 
de Vilanova

IREC Institut de Recerca en Energia  
de Catalunya

2008 GC, URV, UPC, UB, 
MEC i empreses

Sant Adrià 
de Besòs  
i URV

IRSI  –  
CAIXA

Institut de Recerca de la Sida* 1995 Hosp. Trias i Pujol, 
la Caixa, GC, Fund. 
Clínic

Hosp.  
Trias i Pujol

IRTA Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentària

1985 GC i Dip. 
Barcelona, Lleida, 
Girona

10 centres 
propis i  
9 consorcis a 
28 municipis

ISGlobal Institut de Salut Global  
de Barcelona*

2010 UB, Hosp. Clínic Hosp. Clínic

i2CAT Internet i Innovació Digital  
a Catalunya

2003 GC, diverses 
universitats  
i empreses

UPC Nord

Continua a la pàgina següent
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zada a Madrid, amb instituts en altres ciutats. Catalunya és la se-
gona comunitat autònoma en nombre de centres, molt inferior als 
de Madrid.

El CSIC disposa de grans instal·lacions pròpies o consorcia-
des, com la base antàrtica Rey Juan Carlos, els vaixells oceanogrà-
fics, l’Institut Max von Laue – Paul Langevin de Grenoble, el 
Laboratori de Radiació de Sincrotró de Grenoble, l’observatori 
astronòmic de Calar Alto o la reserva biològica de Doñana. Els 
investigadors del CSIC i de les altres institucions tenen també ac-
cés, via les relacions científiques de les universitats o els governs, a 
grans instal·lacions internacionals, com el laboratori del CERN 
a Ginebra o el Joint Research Center (JRC) a Ispra (Itàlia), on po-
den desenvolupar recerca a l’espai dissenyant experiments per a les 
diverses naus espacials.

Altres administracions i institucions desenvolupen algunes 
activitats de recerca a través de centres propis o consorciats. 
L’Ajuntament de Barcelona va fundar i col·labora en el finança-
ment de l’IMIM i del Jardí Botànic. Té diferents institucions 

Sigla Nom
Any de 
creació

Promotors 
principals

Seu

MOVE Markets, Organizations and Votes  
in Economics

2008 GC, UAB UAB

VHIO Vall d’Hebron Institut d’Oncologia 2006 GC, Fund. Cellex, 
La Caixa,  
Fund. Fero

Hosp. Vall 
d’Hebron

VHIR Vall d’Hebron Institut de Recerca 2009 Hosp. Vall 
d’Hebron, UAB

Hosp. Vall 
d’Hebron

Per ordre alfabètic. Inclou la data de fundació, les entitats consorciades i el lloc on té la seu. No s’hi in-
clouen centres en projecte o en constitució però encara sense activitat, com l’Institut de Recerca contra 
la Leucèmia Josep Carreras o l’Institut de Recerca Pasqual Maragall contra l’Alzheimer. 

Fonts: Observatori de la Recerca de l’IEC; web del CSIC.

* No formen part del CERCA.



INTRODUCCIó 33

taula 6. Centres i instituts del CSIC a Catalunya

Sigla Nom Col·laboració

CEAB Centro de Estudios Avanzados de Blanes

CIC Centro de Investigación Cardiovascular Institut Català de 
Ciències Cardiovasculars

CID Centro de Investigación y Desarrollo Inclou IQAC i IDAEA

CIN2 Centro de Investigación en Nanociencia  
y Nanotecnología

UAB i GC

CMIMA Centro Mediterráneo de Investigaciones Marinas  
y Medioambientales

Inclou ICM i UTM

CNM Centro Nacional de Microelectrónica Inclou l’IMB

CRAG Centre de Recerca en Agrigenòmica UB, UAB i IRTA

CREAF Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals UB, UAB, IRTA i IEC

IAE Instituto de Análisis Económico

IBB Institut Botànic de Barcelona Ajunt. de Barcelona

IBE Instituto de Biología Evolutiva UPF

IBMB Instituto de Biología Molecular de Barcelona Seu al PCB

ICE Instituto de Ciencias del Espacio

ICM Instituto de Ciencias del Mar Inclòs al CMIMA

ICMAB Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona

ICTJA Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera

IDAEA Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios  
del Agua

Inclòs al CID

IIBB Instituto de Investigación Biomedicina  
de Barcelona

IIIA Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial

IMB Instituto de Microelectrónica de Barcelona Inclòs al CNM

IMF Institución Milà i Fontanals

IQAC Instituto de Química Avanzada de Cataluña Inclòs al CID

IRII Instituto de Robótica e Informática Industrial UPC

OE Observatori de l’Ebre (Roquetes) URL

UTM Unidad de Tecnología Marina Inclosa al CMIMA

Font: Web del CSIC.
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d’iniciativa municipal destinades a ajudar a la innovació per a 
noves empreses, com Barcelona Activa, i la participació en altres 
entitats.

Finalment, l’Institut d’Estudis Catalans duu a terme diverses 
activitats en els àmbits d’assessorament, coordinació, promoció, 
realització i difusió de la recerca.

És un centre promotor i difusor de la recerca en terres de llen-
gua i cultura catalanes.

Ha estat creador i impulsor de centres com el Centre de Re-
cerca Matemàtica (CRM), el Centre de Terminologia Catalana 
(TERMCAT), el Laboratori de Fonètica (LF), el Centre Català de 
Nutrició (CCNIEC), entre d’altres. Les Seccions i les Societats 
Filials que conformen la institució porten a terme programes de 
recerca, sovint amb la col·laboració amb d’altres institucions i uni-
versitats, especialment en l’àmbit de la catalanística.

Les institucions hospitaLàRies

Diversos grans hospitals de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pú-
blica de Catalunya (XHUP) són, a més, centres de recerca vincu-
lats a universitats i a instituts. Combinen la recerca més bàsica, 
portada a terme en departaments universitaris i instituts de recer-
ca, amb la recerca clínica i el desenvolupament de procediments 
sanitaris i tècniques quirúrgiques. Això fa que els grans hospitals i 
tot el seu entorn siguin uns dels focus més potents de producció 
científica, i alhora d’atracció de talents locals, estatals i internacio-
nals (taula 7). Això ha permès la creació a Barcelona d’un clúster 
sanitari hospitalari de primer nivell mundial, que ha permès la 
proliferació de centres hospitalaris privats amb desenvolupaments, 
tecnologies i equipaments avançats.
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eLs paRcs científics i tecnoLògics

El 1997 es va fundar el primer parc científic universitari (Parc 
Científic de Barcelona, PCB, de la UB). Les universitats catalanes 
han anat creant parcs científics i tecnològics, consorciats amb les 
administracions, les entitats financeres i les empreses. Pretenen 
assolir diferents funcions: d’una banda, busquen la confluència de 
grups de recerca universitaris amb unitats de R+D d’empreses pri-
vades, per generar sinergies mútues. D’altra banda, els parcs pre-
tenen facilitar el desenvolupament d’idees científiques generades 

taula 7. Grans hospitals públics catalans i el seu entorn de recerca

Hospital
Any de 
creació

Municipi
Universitat 
vinculada

Instituts i centres 
de recerca

Hospital Clínic de Barcelona 1906 Barcelona UB
IDIBAPS, CRESIB, 
ISGlobal, CIBEK

Hospital Universitari  
de Bellvitge i Hospital 
Duran i Reynals

1972, 
1996

L’Hospitalet 
de Llobregat

UB IDIBELL, ICO

Hospital Universitari Vall 
d’Hebron

1955 Barcelona UAB VHIR, VHIO

Hospital de la Santa Creu  
i Sant Pau

1401 i 
1901

Barcelona UAB ICCC, IIB Sant Pau

Hospital del Mar – Parc  
de Salut Mar

1930 Barcelona UPF, UAB IMIM

Hospital Universitari 
Germans Trias i Pujol

1983 Badalona UAB
IMPPCentro ICO, 
Inst. Germans Trias 
i Pujol

Hospital Universitari de 
Girona Doctor Josep Trueta

1956 Girona UdG IDIIBGI, ICO

Hospital Universitari Arnau 
de Vilanova

1956 Lleida UdL IRB Lleida

Hospital Universitari  
de Tarragona Joan XXIII

1967 Tarragona URV IISPV

Font: Webs dels hospitals.
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en la recerca pública i aconseguir formar empreses basades en el 
desenvolupament del coneixement: són les spin-off, terme anglès 
que s’aplica a tota iniciativa independent sorgida a partir d’una 
organització anterior, que se sol descriure com a incubadora. Tam-
bé el sector empresarial (PTV des de 1987), els municipis, els de-
partaments del Govern de la Generalitat i altres organismes han 
fomentat parcs científics i tecnològics diversos. Un aspecte com-
plementari dels parcs científics vinculats a les universitats és que 
constitueixen una via que els governs universitaris tenen per prio-
ritzar línies de recerca, tasca difícil de portar a terme des dels òr-
gans de govern clàssics.

Tots els parcs s’agrupen en la Xarxa de Parcs Científics i Tec-
nològics de Catalunya (XPCat) (taula 8). El seu finançament és 
molt divers, amb patronats amb participació d’ens públics terri-
torials i privats, i tots pretenen explotar la recerca desenvolupada 
pels centres científics vinculats i atreure indústries de base cientí-
fica i tecnològica o desenvolupar-ne de noves. Se solen especialit-
zar en temes avançats, com el biosanitari, nous materials, òptica i 
fotònica, informàtica i software, o creativitat. Molts parcs acullen 
instituts de recerca i serveis científics i tècnics descrits en altres apar-
tats d’aquesta introducció 

Els parcs actuen d’incubadores d’empreses en moltes ocasions. 
Com a fruit de la recerca bàsica, les universitats afavoreixen con-
ver tir recerca en innovació i fomenten la generació d’empreses 
spin-off, que se solen ubicar en els parcs. A Catalunya, entre el 
2000 i el 2009, es van crear 413 empreses tecnològiques, més de la 
meitat de les quals han sorgit de processos de transferència deri-
vats de l’entorn científic que han tingut com a precedent una spin-
off. La UPC és la universitat amb més spin-off creades a partir de 
trampolins tecnològics (168), més de la meitat, seguida de lluny 
per La Salle – URL (61), la UB (25) i la UAB (22).

Malauradament, en la gestació dels parcs científics universita-
ris s’ha donat un fenomen d’atomització i d’encavalcament d’acti-
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taula 8. Parcs científics i tecnològics de Catalunya membres de la XPCat

Nom Sigla Promotor Altres 
col·laboracions

22@ Barcelona 22@ Ajuntament  
de Barcelona

Barcelona Innovació Tecnològica b_TEC UPC (Campus 
Besòs)

Barcelona Zona Innovació BZ Zona Franca

Consorci Biopol’H Biopol UB Aj. l’Hospitalet  
de Llobregat

Parc Aeroespacial i de la Mobilitat Deltabcn Institut Català  
del Sòl

Aj. Viladecans

ESADE Creapolis ESADE (URL)

La Salle Technova Barcelona La Salle (URL)

Parc Científic i Tecnològic  
de Terrassa

Orbital.40 UPC Aj. Terrassa  
i LEITAT

Parc Científic i Tecnològic  
de la Universitat de Girona

UdG

Parc de l’Alba Sincrotró Alba PRUAB, PTV, 
ESADE Creapolis

Parc de Recerca UPF – Ciències 
Socials i Humanes

UPF

Parc Tecnològic Barcelona Nord Barcelona Activa

Parc Tecnològic de la Catalunya 
Central

UPC  
i Aj. Manresa

Parc Tecnològic de Tarragona URV

Parc de Recerca i Innovació  
de la UPC

Parc UPC UPC

Parc Científic Barcelona PCB UB

Parc Científic i Tecnològic 
Agroalimentari de Lleida

PCiTAL UdL

Parc Científic i Tecnològic  
del Turisme i l’Oci

PCT 
Turisme  
i Oci

URV  
i Aj. Vila-seca

Parc de Recerca Biomèdica  
de Barcelona

PRBB UPF, IMIM, CREAL, 
CRG i altres

Continua a la pàgina següent
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vitats similar al de les universitats, i en l’actualitat molts tenen pro-
blemes de finançament, agreujats per la crisi global. 

Les gRans infRaestRuctuRes De supoRt a La ReceRca

Formen part de les Institucions Científiques i Tecnològiques Sin-
gulars (ICTS). Són grans equipaments molt costosos, de propietat 
repartida entre diferents organismes i institucions. A Catalunya hi 
ha els següents: 

•	 Canal d’Investigació i Experimentació Marítima
•	 Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria
•	 Laboratori Europeu de Biologia Molecular (EMBL) – Centre 

de Regulació Genòmica
•	 CESCA Centre de Supercomputació de Catalunya
•	 Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya
•	 Feix de llum BM16, de l’ESFR
•	 Laboratori de llum de sincrotró Alba CELLS (en procés de po-

sada en marxa)
•	 Laboratori de Ressonància Magnètica Nuclear del PCB-UB

Nom Sigla Promotor Altres 
col·laboracions

Parc de Recerca de la UAB PRUAB UAB

Parc Tecnològic del Vallès PTV CIDEM Consorci Zona 
Franca

TecnoCampus Mataró-Maresme TCM UPC Institucions  
de Mataró

Parc Tecnològic del Camp Tecnoparc URV Aj. Reus

Per ordre alfabètic. 

Font: Webs de les universitats i de la Generalitat de Catalunya.
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•	 Observatoris astronòmics del Montsec (Àger), de l’Ebre (Ro-
quetes, URL-CSIC) i Fabra (Barcelona).

•	 Sala blanca del Centro Nacional de Microelectrónica
•	 BSC-CNS Barcelona Supercomputing Center (Mare Nostrum) 

del Centre Nacional de Supercomputació

centRes tecnoLògics De supoRt a Les inDústRies

Aquests centres tenen un paper decisiu en el model d’innovació 
tecnològica del País Basc i del País Valencià, però a Catalunya han 
estat molt debatuts en èpoques anteriors i hi ha hagut polítiques 
contradictòries sobre la seva conveniència. A més dels centres d’in-
novació tecnològica de les universitats i els cinc del CSIC, a Ca-
talunya hi ha sis centres tecnològics avançats (CTA) dedicats al 
desenvolupament i la innovació, en contacte íntim amb les em-
preses del sector. Són els següents:

•	 ASCAMM, Associació Catalana d’Empreses de Motlles i Ma-
trius (màquina eina)

•	 BDIGITAL, Barcelona Digital Centre Tecnològic (telecomu-
nicacions)

•	 BMEDIA, Barcelona Media (comunicació, media)
•	 CETEMMSA, Centre Tecnològic de Mataró i el Maresme 

(materials i noves tecnologies)
•	 CTM, Centre Tecnològic de Manresa (noves tecnologies en 

general)
•	 LEITAT, Centre Tecnològic global, ubicat a Terrassa

També hi ha setze centres tecnològics especialitzats en temes 
industrials i vuitanta-quatre Centres de Suport a la Innovació Tec-
nològica, que són grups de recerca, bàsicament universitaris, amb 
capacitats i interès per relacionar-se amb indústries, i que s’englo-
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ben en diferents àmbits tecnològics aplicats. El conjunt és la xarxa 
TECNIO, que dóna servei a tota mena d’empreses.

Hi ha altres iniciatives públiques de suport a la recerca i la 
innovació, que solen donar suport a petites i mitjanes empreses, 
a la creació de noves empreses, a l’emprenedoria i a la creació de 
xarxes entre empreses. Només per citar-ne algunes, esmentem el 
Citilab per a les TIC, Barcelona Activa, Idealab per a l’arquitec-
tura corporativa, Disseny Hub Barcelona, i moltes altres inicia-
tives.

XaRXes i gRups De ReceRca

Les xarxes de recerca són sistemes de coordinació de grups o cen-
tres de recerca que treballen en temes científics similars i que, fun-
cionant en xarxa, potencien la seva recerca per les sinergies que es 
creen amb les interaccions mútues. Hi ha diversos tipus de xarxes, 
algunes de les quals ja s’han descrit:

•	 Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública, XHUP
•	 Xarxa de Centres Tecnològics, XCT (2004)
•	 Xarxa de Centres de Difusió Tecnològica (2004)
•	 Xarxa CERCA de Centres de Recerca 
•	 Xarxa de Gestors de Projectes Europeus de Recerca, GesRec
•	 Xarxa de Centres de Suport a la Innovació Tecnològica, XIT 

(1999) 
•	 Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics, XPCAT
•	 Xarxa de Trampolins Tecnològics, XTT
•	 Xarxa TECNIO (2009) dels CIT, CTA i quatre centres de re-

cerca més no adscrits a universitats
•	 Xarxes temàtiques, com la xarxa BioCat d’empreses i centres 

de recerca relacionats amb les ciències de la vida.
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Els grups de recerca són les unitats bàsiques de la recerca, d’on 
sorgeixen les idees, l’experimentació i la formació. Se n’ha comen-
tat ja el nombre i la tipologia, en parlar de les universitats. Es for-
men espontàniament en el si dels departaments, per escissió de 
grups anteriors, per unió de grups existents o per iniciativa d’un 
professor o investigador postdoctoral procedent de l’estranger amb 
nous plantejaments i idees. Els que prosperen segueixen una se-
qüència evolutiva, des que són grups emergents, cap a esdevenir 
grups de recerca i, finalment, grups de recerca consolidats. Tots 
ells tenen accés a ajuts de diferents convocatòries. Els grups de re-
cerca són de dimensions i composició molt diferents.

eLs centRes pRivats De R+D+i

Per a la supervivència d’una empresa, li són imprescindibles la 
innovació i el desenvolupament. La competitivitat es basa, entre 
altres factors, en la contínua aportació de productes nous, la mi-
llora dels anteriors i propostes de solucions innovadores a proble-
mes vells i nous. Les grans empreses tenen centres d’I+D que en 
són activitats estratègiques. Aquests centres poden estar centralit-
zats, i en el cas de les empreses multinacionals solen estar ubicats 
al país d’origen de l’empresa. Alguns exemples d’empreses de ma-
triu catalanoespanyola —almenys en origen— amb important ac-
tivitat de recerca a Catalunya són, per citar-ne només algunes, 
Ercros, Telefónica, Agbar, Ficosa, Grifols, Gas Natural, Gallina 
Blanca o Bimbo, i totes les empreses farmacèutiques d’alguna im-
portància: Ferrer, Almirall, Uriach i Esteve. Hi ha també algunes 
empreses multinacionals estrangeres amb activitat d’I+D a Cata-
lunya: per exemple, SEAT o Alstom. En altres casos, la I+D està 
distribuïda en diversos països. Les petites i mitjanes empreses de 
base tecnològica tenen centres d’I+D proporcionalment impor-
tants a la mida que tenen. 
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La R+D, com quasi qualsevol altra activitat, es pot externa-
litzar, és a dir, es pot encarregar a entitats externes a l’empresa 
que desenvolupin activitats de R+D al seu servei. L’empresa té el 
control de la recerca que externalitza mitjançant els documents 
de confidencialitat i, sobretot, perquè els aspectes més centrals i 
estratègics no són mai encarregats a elements externs. En moltes 
ocasions, aquesta externalització es porta a terme en centres uni-
versitaris o centres de recerca. Els centres de R+D de les empreses 
solen usar els serveis científics i tècnics de les universitats i centres 
de recerca públics, i en ocasions s’integren en parcs científics i tec-
nològics d’iniciativa pública, per aprofitar les sinergies d’un entorn 
de recerca. N’és un exemple la integració d’Esteve R+D al Parc 
Científic Barcelona. De fet, hi ha molts programes finançats per 
les administracions públiques per al foment de la recerca privada 
en centres públics, i també per a la transferència de resultats de la 
recerca des dels centres públics cap a l’empresa privada, com des-
prés es comentarà.

Una modalitat diferent de centres privats de R+D són les em-
preses privades de serveis tecnològics, que no s’han de confondre 
amb entitats de règim privat però finançades amb fons públics. Un 
exemple és l’empresa Applus+, que entre altres activitats a Catalunya 
disposa de l’IDIADA (Institut d’Investigació Aplicada a l’Auto-
mò bil), amb un circuit de proves a Santa Oliva, i el LGAI (Labora-
tori General d’Assaigs i Investigacions), que té com a equipament 
paradigmàtic una planta pilot de química fina situada a Bellaterra. 
Un altre exemple en el sector químic és el IUCT (Institut Univer-
sitari de Ciència i Tecnologia), centre de formació i recerca privat al 
servei de l’empresa química i farmacèutica, amb laboratoris i plan-
ta pilot. Hi ha també una gran quantitat d’empreses de consultoria 
de tota mena de tecnologia, sense equipaments de laboratori, de-
dicades bàsicament a la innovació de les empreses dels seus clients. 

Finalment, i per completar el panorama d’agents privats vin-
culats a la R+D+i, cal esmentar l’existència de consultors i gestors 
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especialitzats en la gestió de la documentació de projectes euro-
peus, estatals i autonòmics, que tenen com a principals clients les 
empreses privades i els centres públics de recerca. La complexitat 
de la sol·licitud de fons per a la recerca i l’extraordinària quanti-
tat de documents que cal aportar fan que almenys un 30% del 
temps dels membres sènior dels grups de recerca s’esmerci en la 
gestió dels documents de sol·licitud o de retiment de comptes. 
Això ha propiciat la generació d’aquests gestors, que faciliten la 
difusió de convocatòries de recerca públiques —especialment les 
europees—, la seva redacció, presentació, seguiment, gestió eco-
nò mica i retiment de resultats.

eLs investigaDoRs

La quantificació dels recursos materials i humans destinats a la 
R+D per cada sector, per cada centre o per cada universitat no és 
una activitat simple. Els treballadors científics participants en la 
recerca inclouen des d’un cap d’un grup de recerca potent amb 
centenars de persones al seu càrrec fins a un estudiant que, amb el 
seu treball de final de grau, contribueix a un projecte comú en 
col·laboració amb un estudiant de doctorat, que al seu torn és 
dirigit per un becari investigador postdoctoral o per un professor, 
coordinats i dirigits per l’investigador principal. Potser els dos pri-
mers no reben cap remuneració pel seu treball i no surten a les 
estadístiques, però són imprescindibles per a l’èxit final del pro-
jecte. En les estadístiques se solen incloure com a investigadors els 
professors, els investigadors contractats i els investigadors post doc-
torals, però no els becaris. 

En el món privat, la definició de què és un investigador de R+D 
és encara més arbitrària. A les grans empreses hi ha departaments 
de R +D, i els seus integrants són comptats com a investigadors, 
però en empreses petites i mitjanes poden haver-hi professionals 
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que només dediquen part del seu temps a R+D, i a les estadís-
tiques es pot quantificar com a nombre equivalent de persones a 
temps complet, o comptar-lo complet malgrat la seva dedicació 
parcial. Pel que fa a la innovació, la quantificació dels recursos que 
s’hi dediquen és encara més difícil, perquè en darrer terme tots els 
departaments de l’empresa han de tenir un component d’innova-
ció, i no sols els departaments productius, sinó també els de màr-
queting, recursos humans, logística, etc.

En dades de 2011, la recerca pública a Catalunya és desenvo-
lupada per 44.455 persones, o 25.474 persones en equivalència a 
temps complet (ETC). Aquesta distinció és pertinent, perquè 
a les universitats la major part d’investigadors sèniors són tam-
bé professors i, per tant, també exerceixen una funció docent. El 
nombre indicat és aproximadament el 20% dels investigadors es-
panyols: a Espanya, el 2011 hi havia 222.022 persones ocupades 
en R+D, 130.234 de les quals eren investigadors ETC. Això repre-
senta 7,1 investigadors ETC per cada mil habitants, valor molt 
similar al de Catalunya. Aquests valors són inferiors als de la mit-
jana de la UE-27, aproximadament la meitat que estats com Lu-
xem burg o Dinamarca, i similar als de Xipre i el Regne Unit, per 
esmentar-ne alguns exemples.

Una mica més del 20% correspon a investigadors de centres 
de les administracions públiques (CSIC, centres de recerca de la 
Generalitat), el 40% són investigadors universitaris i la resta (qua-
si un 40%) són investigadors d’empreses o d’institucions privades 
sense finalitats de lucre (IPSFL). Aquest darrer concepte inclou 
fundacions, ONG, organitzacions caritatives i altres. També aquí 
apareix una ambigüitat, perquè un mateix investigador pot ser de 
la plantilla d’una universitat i alhora desenvolupar activitat en un 
centre de recerca. Pel que fa al gènere, una mica més de la tercera 
part són dones, amb una distribució per nivells professionals simi-
lar a la que s’ha comentat en parlar del gènere dels professors uni-
versitaris.
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El concepte de becari tampoc és fàcil de definir, perquè sota 
aquest nom genèric s’amaguen realitats molt diverses. El becari, 
en sentit estricte, hauria de ser un estudiant en formació de grau 
o de postgrau, a qui s’ajuda econòmicament perquè pugui formar-
se; però, per extensió, es considera becari tot estudiant que, sense 
relació laboral, desenvolupa una tasca temporal remunerada en 
una institució o empresa. El 2010 hi havia a Catalunya 3.643 beca-
ris públics, que eren finançats per diferents organismes: 644 per 
la Generalitat de Catalunya, 1.330 via projectes de l’Estat, 42 per la 
Unió Europea i la resta (1.607) eren remunerats amb fons propis 
de les universitats, procedents majoritàriament de projectes finan-
çats per empreses o institucions. Hi havia també un nombre pro-
bablement superior de becaris treballant per a empreses, bé a la 
mateixa empresa, bé en projectes universitaris desenvolupats a les 
universitats en conveni amb una empresa.

Centres de recerca 
de la Generalitat  

i del CSIC

Empreses o 
institucions privades 

sense finalitat  
de lucre

Universitats

Gràfic 2. Percentatge d’investigadors en funció del centre de recerca al qual 
estan vinculats. 
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eL finançament De La ReceRca

Avui, polítics, sindicalistes, economistes, científics, tècnics i em-
presaris estan d’acord en el fet que la relació entre despesa pública 
i privada en R+D+i i producte interior brut (PIB) és un bon indi-
cador de la capacitat d’una societat per avançar i progressar, de fer 
coses noves, de posar-se en una posició favorable enfront d’altres 
països o societats competint a escala global. Però la correlació evi-
dent entre ambdós valors no és necessàriament de causa-efecte: 
una societat mínimament benestant pot dedicar més recursos a la 
recerca, cosa que probablement la farà créixer encara més, però 
per tal que la recerca pugui fructificar al teixit empresarial s’ha de 
tenir una posició de partida amb uns mínims: calen universitats i 
centres de formació professional, població amb cultura, mà d’obra 
suficient, alguns recursos propis, estructura social amb pes signifi-
catiu de la classe mitjana, estructura política estable... La despesa 
indiscriminada en recerca en una societat no preparada pot esmer-
çar recursos inútilment sense que sigui de profit, com algunes ini-
ciatives han demostrat.

El finançament públic de la ciència es fa en gran mesura en 
forma de convocatòries públiques de tipus competitiu. Els grups 
de recerca, centres, instituts o grups de centres presenten els seus 
projectes a la convocatòria, i un jurat imparcial pren la decisió 
basant-se en els criteris que s’hagin estipulat, que solen ser l’expe-
riència en el camp temàtic de la convocatòria, l’excel·lència en la 
recerca an terior, la productivitat de l’equip sol·licitant, la confian-
ça que inspira, la novetat de les idees que proposa... En la convo-
catòria tam bé hi pot haver criteris de tipus geogràfic o econòmic, 
com seria potenciar o afavorir la presència de centres de recerca de 
països o regions que es troben per sota de la mitjana de la UE o 
d’Es panya, la presència activa entre els sol·licitants d’empreses que 
ajudin a finançar el projecte que se sol·licita, el cofinançament per 
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part de la institució sol·licitant, una certa quota femenina en els 
equips de recerca, o molts altres. Els jurats solen ser agències d’ava-
luació especialitzades, que sol·liciten l’opinió d’experts anònims 
de les àrees temàtiques dels sol·licitants (revisió per homòlegs o 
peer review). 

Les administracions públiques defineixen línies prioritàries de 
recerca per fomentar el desenvolupament d’aquelles que es consi-
deren d’interès per alguna raó: aprofitament de primeres matèries 
pròpies, progrés regional, camps emergents en els quals es pretén 
posicionar favorablement el país... Aquests són els programes de 
recerca orientada. Al mateix temps, i amb menys assignació de re-
cursos, es poden finançar projectes de recerca no orientada, és a 
dir, que no corresponen a línies prioritàries, sinó a temes d’interès 
general proposats per l’investigador. Són programes per al desen-
volupament general de la ciència.

A Espanya es calcula que la despesa global en R+D va ser, 
l’any 2010, de 14.588 M€ (milions d’euros), que era l’1,39% del 
PIB. El 2011 s’ha reduït a 14.184 M€. Aquest valor és força inferior 
al de la UE-27, que va ser de l’1,92% del PIB. D’aquest total, el 
0,67% correspon al sector públic i el 0,72% al sector empresarial. 
A Catalunya es van destinar a projectes de R+D 3.227 M€ el 2010 
i 3.103 M€ el 2011, xifra que representa, el 2010, l’1,55% del PIB. 
Aquest valor és una mica superior a l’espanyol d’aquell any, que, 
com s’acaba de dir, és de l’1,39%, però és inferior al 2% que es 
considera que un país desenvolupat ha de destinar com a mínim 
a R+D. El País Basc, Navarra i Madrid hi destinen el 2%. Aquests 
valors han anat pujant del 2000 al 2010, però s’han frenat els dar-
rers anys i el 2011 s’han reduït. A Europa, la inversió de Catalunya 
respecte al PIB és similar a la d’Itàlia, força superior que la de 
Polònia (0,74%), però molt inferior que la de Suècia (3,42%) o 
que la mitjana de la UE-27, que és del 2,01%.

Dels 3.227 M€ totals de R+D a Catalunya, 613 M€ són per a 
centres públics i 755 M€ per a grups universitaris, i la resta corres-
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pon a la inversió en R+D de les empreses privades. Aquesta dar-
rera dada inclou les inversions i les despeses de les institucions 
privades sense finalitats de lucre (IPSFL). Aquestes quantitats 
representen una mitjana de 69.000 €/investigador. Les despeses en 
innovació tecnològica són molt més arbitràries i difícils d’avaluar, 
perquè s’obtenen a partir d’enquestes fetes a les empreses. A Cata-
lunya, el 2010, aquest valor va ser de 3.642 M€, que és el 22% del 
que Espanya destina a innovació. Correspon a l’1,87% del PIB, 
valor superior a l’espanyol, que és de l’1,54%.

D’on provenen aquests fons? El 5,7% del total de despesa va 
procedir de finançament de l’estranger, especialment del Setè Pro-
grama Marc (7PM) de la Unió Europea, i la resta de fons propis 
espanyols, siguin dels pressupostos de l’Estat, de la Generalitat o 
d’autofinançament empresarial. A continuació s’analitzarà breu-
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S’inclouen altres comunitats autònomes i països com Polònia i Suècia per facilitar
les comparacions.

Gràfic 3. Despesa global en R+D en funció del PIB (en percentatge)  
(any 2010). 
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ment el finançament de la R+D espanyola i catalana per part de la 
Unió Europea, el Govern d’Espanya i el Govern de la Generalitat 
de Catalunya.

La recerca a la Unió Europea és finançada per diverses vies, 
la més important de les quals és el mecanisme dels programes 
marc, iniciats el 1984 i dels quals en l’actualitat s’està gestionant 
el setè (2007-2013) i s’està preparant el vuitè. El 7PM proposa 
quatre eixos programàtics: cooperació, idees, persones i capacitats. 
El programa Cooperació finança projectes de recerca públics i pri-
vats perquè Europa assoleixi lideratges en nou grans àmbits temà-
tics com la salut, l’alimentació, l’energia, el medi ambient o el 
transport. S’inclouen dins el programa marc les accions del Centre 
Comú de Recerca (JRC) i el Programa Marc Euratom per al fo-
ment de l’energia de fusió i la seguretat nuclear. El pressupost del 
programa marc per a set anys és enorme: 50.521 M€, i ha anat 
creixent d’un programa a l’altre. Catalunya ha captat, fins al fi-
nal de 2011, 529 M€, xifra que representa el 29% dels ajuts que 

Centres públics  
de recerca

Empreses  
i institucions  

privades

Universitats

Gràfic 4. Distribució de recursos econòmics per sectors (any 2010). 
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han arribat a Espanya, i un 2% del total europeu, valors superiors 
al pes demogràfic i eco nòmic català. La importància que té per a 
molts grups i centres de recerca poder aconseguir ajuts dels pro-
grames europeus ha propiciat la creació de lobbies a Brussel·les, 
i han proliferat empreses i despatxos dedicats a la cerca i gestió 
de subvencions públiques per a clients, tant privats com públics 
(taula 9).

D’altra banda, el Consell Europeu de la Recerca dóna ajuts 
importants per a projectes de recerca presentats per investigadors 
joves. Dels vint-i-cinc concedits a Espanya el 2011, vuit van ser per 
a entitats amb seu a Catalunya: tres ajuts a l’ICIQ (Institut Català 
d’Investigació Química), dos a l’ICFO (Institut de Ciències Fotò-
niques) i un a l’ICN (Institut Català de Nanotecnologia), un a la 
UAB i un a la UdG. Pel que fa als ajuts per a investigadors ja esta-
blerts (Advanced Investigators Grants), se’n van concedir quinze a 
Espanya, set dels quals van ser per a Catalunya: tres a l’IRB (Ins-
titut de Recerca Biomèdica), dos a la UPF, un a l’IMIM (Institut 

taula 9. Principals institucions catalanes 
participants al 7PM

Institució Nombre  
de projectes

Subvenció  
M€

UPC 72 24,2

UPF 41 20,7

UB 66 18,6

UAB 77 18,1

CRG 26 13,7

CSIC Cat. 47 12,4

BSC-CNS 25 11,8

ICFO 20 10,0

IDIBAPS 16  8,7

URV 28  8,6

Subvencions fins al gener de 2011. Font: CDTI i ACC1Ó. 
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Municipal d’Investigacions Mèdi ques) i un al CRG (Centre de 
Regulació Genòmica).

Pel que fa a Espanya, el Ministerio de Economía y Competi-
tividad, a través de la Secretaría de Estado de Investigación, De-
sarrollo e Innovación, genera diferents programes d’ajudes a la 
recerca i la innovació, que classifica en projectes de Recerca Fona-
mental, projectes de Recerca Aplicada, projectes de Desenvolu-
pament Experimental i projectes d’Innovació. Per al conjunt de 
polítiques de R+D+i a Espanya, els pressupostos generals de l’Es-
tat de 2012 preveien 6.386 M€, amb una reducció de més del 20% 
respecte d’anys anteriors. D’aquests, 2.063 M€ són per a la R+D 
en tecnologies industrials i uns 2.000 M€ per a la recerca cientí-
fica. A més, també hi queden inclosos uns 750 M€ per a recerca i 
innovació en tecnologies per a les forces armades, 670 M€ per a 
les TIC i 300 M€ per a recerca sanitària. En aquests pressupostos 
s’inclouen les despeses i inversions als diferents centres propis del 
CSIC, dels ministeris, grans equipaments de recerca, etc. Per això, 

Recerca sanitària

Forces armades

Recerca 
científica

Tecnologies 
industrials

TIC

Gràfic 5. Distribució de recursos de recerca per àrees (any 2012).
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la part corresponent a finançament de programes competitius de 
lliure accés als investigadors és molt més reduïda. També a través 
de l’Instituto de Salud Carlos III es financen projectes de recerca 
en l’àmbit de les ciències de la salut (FIS), en els quals participen 
centres hospitalaris vinculats al sistema públic de sanitat (que po-
den actuar en col·laboració amb altres centres de recerca). Tanma-
teix el seguiment històric de les xifres d’inversió en R+D a Espa-
nya mostra que en els darrers anys, i a causa de la crisi econòmica, 
s’ha frenat el lent procés de convergència que hi havia cap a xifres 
europees en els indicadors de R+D.

Una part important dels recursos públics espanyols destinats a 
R+D+i van a ajuts gestionats pel Centro para el Desarrollo Tec-
nológico Industrial (CDTI). Des del CDTI es fomenten programes 
i projectes de desenvolupament i innovació per a les empreses es-
panyoles: programes PID, INNTERCONECTA, INNPRONTA 
o NEOTEC, entre altres. El CDTI ha gestionat també el pro-
grama CENIT per potenciar la cooperació entre institucions pú-
bliques i privades en investigació industrial. Aquests programes 
són no competitius, en el sentit que les empreses no competeixen 
entre elles pels fons. Es procura finançar tots els projectes presen-
tats per empreses dels quals es veu viabilitat tecnològica i econò-
mica. Aquests programes són en general ben valorats per les em-
preses.

El paper del Govern de Catalunya en el finançament de la re-
cerca és complementari i d’import molt menor, perquè el finança-
ment de la recerca no figura entre les competències pròpies de 
Catalunya. L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 
(AGAUR, constituïda el 2001), i abans el Consell Interdepartamen-
tal de Ciència i Innovació Tecnològica (CIRIT, fundat el 1980), 
finança alguns programes de recerca amb convocatòries comple-
mentàries a les espanyoles i europees. 

El finançament de la recerca per la via del mecenatge és una 
via encara poc explotada a Espanya i a Catalunya, però que els 
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darrers anys ha començat a créixer. Diversos centres de recerca 
han aconseguit ser finançats de forma important per aquesta via. 
Alguns exemples són el finançament de l’IDIBAPS (Institut d’In-
vestigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer) per la Fundación 
Esther Koplowitz i la Fundació Cellex, o la del CRG (Centre de 
Regulació Genòmica) via la Fundación Botín o l’Obra Social La 
Caixa. Actuacions com la Marató de TV3 són una font d’ingressos 
no menyspreable per a alguns grups de recerca dels camps temà-
tics afavorits en cada edició. Per ara, el micromecenatge o crowd-
funding, en què particulars financen projectes, és anecdòtic, espe-
cialment pels elevats costos de la recerca experimental.

Per aconseguir el finançament d’activitats de desenvolupament 
per a noves empreses de base tecnològica, existeixen els anomenats 
business angels, que són individus o entitats que inverteixen en 
empreses tecnològiques de creació recent (start-up), normalment 
passant a formar part de l’accionariat. Les empreses de capital-
risc, d’orígens molt diversos, actuen de forma similar, però per a 
imports superiors als dels business angels i sempre amb voluntat de 
fer negoci. El 2010 van invertir a tot Espanya més de 3.000 M€.

eLs ResuLtats i eLs beneficis De La R+D+i

La innovació empresarial és a l’arrel de la competitivitat i de l’in-
crement de productivitat. Per això, és fora de cap dubte que la 
inversió en innovació té com a resultat una millora de la posició 
de l’empresa en el mercat i, en darrer terme, n’incrementa els bene-
ficis. ¿Es pot dir d’una manera tan concloent que la inversió en 
R+D pública i privada redunda també en l’increment de beneficis 
de forma directa?

Els resultats de la recerca es poden mesurar en termes quanti-
tatius: nombre d’articles, nombre de tesis, etc. Però és molt més 
difícil trobar la relació entre la productivitat científica i el benefici 
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o l’impacte que una recerca pot tenir sobre la societat en què s’ha 
efectuat. El caràcter públic i publicable de la recerca fa que un 
avenç o descobriment realitzat en un punt del planeta sigui apro-
fitat molt lluny d’on s’ha produït, i els departaments de R+D de 
les empreses segueixen al segon els avenços mundials per aprofi-
tar-ne el que els pugui interessar. No sempre hi ha correlació entre 
la productivitat científica i l’aprofitament dels beneficis per part 
de la mateixa societat.

Malgrat la dificultat de reconèixer quantitativament aquesta 
correlació, el fet és que la ciència és la millor eina per a gairebé 
totes les tecnologies d’aplicació quotidiana, i si una societat és 
capaç de produir bona ciència mitjançant recerca bàsica és gairebé 
segur que el seu entorn serà capaç d’aprofitar aquest coneixement 
i transformar-lo en invent, especialment si hi ha les estructures 
adequades per engranar ambdues activitats: d’aquí ve la impor-
tància de dotar-se de parcs científics, centres de recerca mixtos 
públics-privats, grans equipaments de recerca al servei del sector 
públic i el sector privat... Només per posar un exemple, és obvi 
que els hospitals que fan recerca seran més eficaços en l’atenció 
mèdica que subministraran als pacients, perquè podran fer tracta-
ments millors, més segurs, i podran abastar una gamma més àm-
plia de patologies. El mateix es pot dir de moltes altres àrees del 
saber, com el medi ambient, l’energia o les TIC. Això, al marge 
dels beneficis indirectes del fet de disposar de comunitats cientí-
fiques potents al territori, amb la capacitat d’atracció de professio-
nals joves, l’estímul sobre els joves a l’hora d’escollir estudis univer-
sitaris o la incidència sobre el sector de l’allotjament. Les economies 
més potents del món tenen bons centres de recerca dels quals sur-
ten abundoses idees patentables, i tenen un clima d’innovació que 
recull amb facilitat les noves iniciatives, en facilita el finançament 
i el creixement, i el fracàs no és considerat un fracàs personal, sinó 
una idea que no podia prosperar, però que donarà peu a una altra 
que cristal·litzarà amb èxit.
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En l’àmbit espanyol, estudis com els de COTEC, Fundación 
para la Innovación Tecnológica, donen abundants dades que des-
taquen el pes que l’empresa de base tecnològica té a Espanya, les 
inversions fetes en R+D+i procedents de totes les fonts, i sugge-
reixen l’impacte que pot tenir sobre el creixement industrial i la 
necessitat de mantenir l’esforç en R+D per evitar que la distància 
entre Espanya i els països líders augmenti com ha passat els dar-
rers anys.

eLs Rànquings De La ReceRca

Per mesurar la productivitat pública d’un investigador, d’un grup 
de recerca, d’un centre, d’una universitat o de tot un país, es fan 
servir mesures objectives dels documents produïts i publicats. Na-
tu ralment, allò que una empresa investiga per al seu profit és se-
cret, i forma part del seu know-how (la manera de fer-ho) o ho pu-
blica en forma de patent, per protegir-ne la invenció. 

Hi ha moltes entitats que es dediquen a recopilar informació 
sobre les publicacions científiques, per tal que els investigadors 
puguin conèixer què es publica al món, per poder veure qui fa 
recerca en el mateix camp, qui cita els treballs que hom produeix, 
quines noves idees tenen els grups competidors... Aquestes dades 
també són útils a l’hora de poder comparar productivitats de dos 
individus que competeixen per una mateixa plaça de funcionari, o 
de dues universitats que competeixen per acollir un determinat 
centre de recerca. La producció i publicació d’informació biblio-
mètrica s’ha convertit en una activitat puixant i cada cop més uti-
litzada a diferents nivells.

Els indicadors bibliomètrics més habituals són quatre: el nom-
bre de publicacions científiques, el nombre de citacions que han 
rebut aquestes publicacions, el factor d’impacte de les revistes on 
s’han publicat (que és una mesura de la qualitat mitjana dels tre-
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balls que s’hi publiquen) i la taxa d’internacionalització dels treballs. 
Hi ha indicadors més sofisticats, com l’anomenat índex h de Hirsch, 
que és el número que indica que un investigador té h treballs que 
han merescut cadascun un mínim de h citacions. Com més alt és 
l’índex h, de més qualitat es considera la recerca de l’investigador 
o del grup. 

Des del punt de vista quantitatiu, la recerca generada a Espa-
nya es va materialitzar el 2010 en 66.655 publicacions, que és el 
3,1% mundial. Això representa un valor de 1.446 publicacions per 
cada milió d’habitants, valor similar al de França, però molt lluny 
del líder, que és Suïssa, amb 4.005 publicacions per milió d’habi-
tants. La recerca generada a Catalunya representa gairebé l’1% de 
la producció científica mundial, tenint només el 0,1% de la pobla-
ció. És el 2,5% de la recerca generada a la UE-15. Aquesta producció 
procedeix principalment de les universitats i els centres propis de 
recerca (64,2%) i de l’àmbit sanitari (28%), mentre que els or-
ganismes o centres públics de recerca signen el 14,4% de la pro-
ducció. A Espanya, els articles científics han rebut una mitjana de 
10,6 citacions per article, mentre que Suïssa també ha estat la mi-
llor, amb setze citacions per article. 

En termes estrictament quantitatius, les universitats públiques 
catalanes produeixen —mesurant-ho en publicacions científi ques— 
un 0,6% de la ciència mundial, xifra en creixement. En relació 
amb el PIB, és superior a la mitjana d’Espanya o França i similar 
a la del Japó o Alemanya. A Catalunya es publiquen el 25% d’ar-
ticles científics d’Espanya; en total, més que Àustria, Finlàndia o 
Noruega. Els articles procedents de les universitats o dels seus cen-
tres associats representen el 64,2%, i els dels hospitals, el 28%. Pel 
que fa als temes de recerca, els articles més reconeguts i més citats 
són els dels camps de la bioquímica, la biologia molecular o la quí-
mica analítica. Pel que fa a la recerca en hospitals, els temes de 
neurologia clínica, medicina general i interna i oncologia són els 
més ben valorats.
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On les xifres són molt més baixes és en el nombre de patents 
generades. En això, Catalunya i Espanya estan en valors molt pe-
tits, de l’ordre de la meitat o menys dels d’altres països. Així, el 
2009 es van registrar a Espanya 76 patents per milió d’habitants, 
només 5,1 de les quals eren triàdiques, és a dir, presentades a l’ofi-
cina europea de patents, l’oficina japonesa i la dels Estats Units. 
D’aquestes, aproximadament el 20% van ser catalanes. A la UE-27 
se’n feien de mitjana 116 per milió d’habitants, el 27,9 de les quals, 
triàdiques. Aquesta discrepància entre la relativa bona producció 
de publicacions en quantitat i qualitat i la baixa producció de pa-
tents és una de les principals febleses del sistema espanyol i cata-
là de ciència i tecnologia. La generació de patents està molt per sota 
del pes relatiu de les economies espanyola i catalana en el món.

La classificació de les universitats o dels centres de recerca 
segons el seu rendiment o productivitat és un tema molt discutit, 
que aflora periòdicament als mitjans de comunicació, i amb opi-
nions molt polaritzades i enfrontades. El sistema i els centres uni-
versitaris i de recerca catalans no han tingut fins fa relativament 
pocs anys cap tradició de ser avaluats, i una bona part dels profes-
sionals funcionaris i contractats són reticents a les avaluacions, tant 
pel que tenen d’aparent desconfiança cap a la seva feina com per la 
por de ser més controlats i, potser, obligats a un rendiment supe-
rior en el treball. 

Lentament s’ha anat introduint una certa cultura de la revisió i 
de l’avaluació. Des de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya (AQU) i amb la complicitat dels òrgans rec-
tors de les universitats, s’han anat implantant sistemes d’avaluació 
del professorat, que inclouen enquestes dels alumnes, d’una banda, 
i una autoavaluació personal, de l’altra. A Catalunya, l’avaluació és, 
per ara, voluntària i té com a conseqüència directa per al professo-
rat una petita millora en la remuneració, i s’espera que reporti al 
sistema una major qualitat docent. De la mateixa manera, es van 
implantant processos d’assegurament de la qualitat a nivell global 
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de les institucions, mitjançant plans estratègics, contractes-progra-
ma i indicadors diversos. L’assoliment de determinades fites redun-
da en un millor finançament de la universitat que ho aconsegueix. 

Des d’instàncies externes a les universitats i als centres, s’ha 
desenvolupat un gran nombre de sistemes de classificació d’aques-
tes institucions que es basen en la compilació d’indicadors molt 
diversos, tan objectius com sigui possible, que es ponderen entre 
ells. El resultat és una puntuació per a cada centre o universitat 
que permet ordenar-los en rànquings diversos, entre els quals des-
taquen els que es refereixen a la recerca. Hi ha rànquings quanti-
tatius de producció científica, basats en el nombre de publicacions 
científiques en revistes de qualitat. Altres rànquings mesuren la 
productivitat, és a dir, la producció total referida al nombre de pro-
fessors. Uns altres inclouen el nombre de premis Nobel, el nombre 
de patents, la quantitat de contractes amb empreses, els imports 
obtinguts en convocatòries d’ajuts competitives, el nombre de te-
sis doctorals llegides en un període de temps determinat i dotzenes 
d’indicadors més. El resultat final per a una institució, per tant, 
dependrà de la composició dels ítems que avaluï un rànquing en 
concret. Un bon resum dels rànquings existents es pot trobar a la 
Viquipèdia en català.

Les universitats catalanes més grans, i, a priori, les més pro-
ductives, solen sortir entre les primeres en els rànquings estatals. 
En canvi, no surten tan ben parades en els rànquings internacio-
nals, on els centres catalans més ben situats (UB, UAB, UPC, UPF) 
no solen estar més amunt del lloc 150.

Un dels rànquings més exhaustius pel nombre d’institucions 
avaluades (més de tres mil) és el SCImago, que mesura la produc-
tivitat científica i compta la quantitat i la qualitat de publicacions 
de recerca produïdes per la institució al llarg d’un període concret. 
Té com a font d’informació la base de dades Scopus, d’Elsevier, i 
és la font amb més dades sobre publicacions científiques. A les tau-
les 10 i 11 se’n donen els resultats més recents. 
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taula 10. Universitats públiques catalanes en diversos rànquings

Rànquings 
mundial / estatal 
(2011)

UB UAB UPC UPF URV UdL UdG

Rànquing 
Espanya per 
producció

1 4 6 28 27 40 33

Rànquing 
Espanya per 
productivitat

8 5 7  1  3 16 10

Shanghai Jiao 
Tong Academic 
Ranking of World 
Universities 2012

franja
201-300

1-4

franja
301-400

5-7

The Times Higher 
Education

franja
201-225

franja
201-225

franja
201-225

QS World 
University 
Rankings

187 176 265

High Impact 
Universities

111 / 1

SCImago 
Institutions 
Ranking (2006-
2010) (sobre més 
de 3.000 centres)

165 218 266 943 857 1561 1294

Higher Education 
Evaluation 
Council Taiwan

110 / 1 227 / 2 361 / 7

CHE Excellence 
Ranking

1 2 7 6

Ranking 
University  
of Leiden

245/ 1 274 / 3 351 / 7

Universities 
Ranking by 
Academic 
Performance

88 / 1 154 / 2 430 / 12 577 / 19 591 / 20 982 / 38 813 / 30

Si no hi ha dades, la universitat no figura en el rànquing.
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Com es pot comprovar clarament, la dimensió de la institució 
ajuda molt a estar a la part alta del rànquing de producció. La pri-
mera posició mundial és el Centre National de la Recherche Scien-
tifique (CNRS) de França, amb moltes seus per tot l’Estat, que en 
el rànquing són considerades una única institució, cosa que també 
passa amb el CSIC espanyol, fet que fa que s’enfili fins a la nove-
na posició. Les institucions catalanes, en termes generals, surten en 
posicions força més altes que les seves equivalents espanyoles.

Quan es té en compte més la qualitat de les publicacions, l’ordre 
canvia radicalment. L’impacte normalitzat (NI) és una mesura de si 
la institució té publicacions de més o menys impacte que la mitjana 
mundial en la seva àrea. La taxa d’excel·lència (ER) quantifica les 
publicacions que són al deu per cent superior de treballs de més 

taula 11. Institucions catalanes al rànquing SCImago-12

Institució Rànquing Institució Rànquing Institució Rànquing

CSIC (Esp.)    9 Bellvitge 1496 IFAE 2829

UB  165 H. Trias i Pujol 1529 CRG 2879

UAB  218 UdL 1561 ICIQ 2918

UPC  266 IMIM 1701 H. Trueta 2985

Clínic  558 IRTA 2002 ICCC 3010

URV  857 ICO 2273 CTTC 3038

Vall d’Hebron  896 IDIBELL 2276 ICSB 3068

UPF  943 IEEC 2452 BSC 3078

IDIBAPS 1201 ICFO 2503 H. Joan XXIII 3081

H. Sant Pau 1202 Parc Taulí 2560 UOC 3234

UdG 1294 IRBB 2737 I. Pere Virgili 3290

H. del Mar 1423 URL 2769

Dades de producció científica de 2006 a 2010. Sobre 3.290 institucions del món (incloent centres pri-
vats) almenys amb cent publicacions el 2010. 

Font: SCImago-12 report.
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impacte de la seva àrea pel nombre de citacions que han rebut. Te-
nint en compte aquests dos valors, institucions relativament petites 
però amb recerca de gran qualitat i impacte pugen a llocs molt avan-
çats dels rànquings, per damunt de qualssevol de les universitats.
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