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Aquest treball presenta una visió des de tres òptiques complementàries: la
indústria, la innovació i la manufactura avançada, al voltant de l’àmbit de
la B-30, però amb un element central i comú: el territori i les seves singularitats, reptes i oportunitats. Aquests tres informes, que l’associació Àmbit B30 va encarregar a persones expertes en cadascun d’aquests sectors,
aporten, per tant, la seva visió i expertesa en la matèria.
Tot i això, s’ha fet un important i enriquidor treball de debat i reflexió
conjunt i el capítol 5 –“Propostes per a una millora en la competitivitat de
la indústria a l’Àmbit B30”– recull un seguit de conclusions generals que
han estat consensuades i, per tant, proposades per tots tres autors.

Març de 2015

Associació Àmbit B30
www.B30i.cat
info@B30i.cat

amb el suport de:
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1

Presentació i objecte de l’informe
L’Àmbit B30 és una associació formada per 54 organitzacions entre empreses, centres
de recerca, universitats, organitzacions empresarials, organitzacions sindicals i governs
de 23 municipis del Vallès Occidental, Vallès Oriental i Baix Llobregat, que comparteixen una mateixa voluntat d’actuar de forma col·lectiva per potenciar i impulsar tota la
zona industrial i tecnològica de l’eix de la B-30.
Atenent les potencialitats del territori i la voluntat de promoure el seu desenvolupament, van acordar definir una estratègia de col·laboració per posicionar tot aquest eix
com una de les regions industrials amb més potencial innovador de Catalunya i d’Espanya i convertir aquest territori en un dels principals pols industrials i de manufactura
avançada del sud d’Europa.
L’àrea coberta per l’Associació Àmbit B30, és la principal aglomeració industrial de
Catalunya que, amb una superfície de 485 km2 i 1 milió d’habitants, aplega el 13,7% de

tota la població de Catalunya, i el 18,8% de les empreses del sector industrial català. Es
tracta d’un àmbit econòmic molt compacte, de llarga tradició industrial, que es remunta al segle XIX, amb una important activitat caracteritzada per una gran diversitat i per
la seva gran capacitat exportadora. La presència de les principals universitats i escoles
superiors catalanes i l’existència de les infraestructures científiques de primer nivell
de Catalunya propicien una creixent aposta per l’economia del coneixement, amb una
inversió d’empreses en R&D que representa gairebé la meitat del conjunt de la RMB.
Però el llarg període de contracció global de l’economia, ha afavorit la destrucció
d’una part molt important del teixit econòmic productiu de tot el país i, com a derivada,
de la resta de sectors.
La zona B-30 ha patit plenament els efectes i problemes derivats de la duríssima
conjuntura econòmica, conseqüència de la crisi global del 2007, i la manca d’ocupació
és el principal problema i la principal preocupació de tothom, tant ciutadans com administracions i agents socials.

8 ÀMBIT B30

El 2011, l’Associació Àmbit B30 va crear el Grup de Treball de Territori (GTT), amb
l’objectiu de recollir, debatre i coordinar iniciatives que permetessin potenciar l’activitat industrial per incrementar l’activitat econòmica. Al març de 2014 es va fer públic el
primer estudi realitzat pel GTT que, amb el suport de la Diputació de Barcelona i des
d’una perspectiva global i de treball col·laboratiu de tots els socis, tenia com a objecte la
definició d’una agenda de priorització de les actuacions del sistema de mobilitat públic
i privat en el territori de la B-30.
Un cop identificades i prioritzades les actuacions que es consideraven essencials per
fer més eficients les xarxes i sistemes que afectaven la mobilitat de persones i mercaderies, es va evidenciar que calia continuar amb l’anàlisi i identificació de propostes
per a una recuperació del teixit productiu destruït i la millora en la competitivitat de
la indústria a l’àmbit de la B-30. El teixit industrial és clau perquè aporta al voltant del
60% de la inversió en R&D.
L’entorn favorable existeix, ja que no només les empreses que han persistit són les
més sòlides, sinó que les relacionades amb serveis considerats d’alta tecnologia han
augmentat en nombre i la inversió ha seguit un comportament molt més viu que la
resta d’indicadors.
En aquest moment, hi ha el convenciment generalitzat que estem en fase expansiva.
Tot i que amb creixements globals moderats i malgrat les incerteses que generen internacionalment la caiguda del preu del petroli, i la seva evolució futura, la ben segura
pujada dels tipus d’interès en els EUA i l’àrea Àsia emergent i els riscos de desestabilització d’alguns països i àrees geogràfiques pròximes, com són Grècia i Ucraïna.
La fortalesa del dòlar enfront de l’euro, amb una previsió de paritat que arribarà ben
aviat a 1,1 $/€, augura una nova etapa d’enfortiment de les exportacions fora de la UE.
En aquest escenari, es preveu que el nostre país, se situarà en els primers llocs del rànquing de les taxes de creixement. S’espera que Catalunya crearà uns 180.000 llocs de
treball en el període 2015-2016.
El gran repte per la zona B-30 és incrementar l’ocupació i la productivitat per càpita
i avançar en la convergència amb els països UE8.
Cal fugir de la temptació d’adoptar la fórmula més fàcil d’esdevenir un altre cop un
país de baix cost. Les empreses industrials han de basar la seva estratègia en l’òptim
equilibri entre la capacitat innovadora, l’establiment de sistemes per ser molt productius i utilitzar els avantatges de l’obertura de mercats per aprofitar les oportunitats del
procés de globalització, escollint el model productiu i la localització òptima dins de les
capacitats del territori. Per aconseguir-ho, cal que els resultats científics, convertits en
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innovació, i el coneixement desenvolupat pels recercadors, existent en les nostres universitats i centres de recerca, contribueixin al desenvolupament d’una indústria d’alta
tecnologia en l’entorn de la B-30 amb l’establiment de canals eficients de transferència
i relació amb el teixit industrial.
Això només es pot assolir analitzant i entenent el pes dels factors determinants de la
competitivitat, tal com van ser definits en el Europe 2020 Competitiveness Report 2014 del
Wold Economic Forum, i impulsant millores habilitadores de l’eficiència en els àmbits de
la regulació, de la competència i del capital humà.
L’administració ha de ser facilitadora i catalitzadora, aprofitant la gran diversificació
del nostre teixit econòmic i potenciant el paper de les empreses en el creixement sostenible, ja que són l’instrument més eficient per a la generació de benestar, per mitjà de
la creació d’ocupació, riquesa i oportunitats per les persones.
És responsabilitat de tothom fer que el moment actual esdevingui una oportunitat
per sortir-ne més ben posicionats i generar un impuls a l’economia de la zona deixant
de banda els interessos particulars de cada municipi i, des d’una visió més global, afavorida per una governança integrada o integral, proposar actuacions a tot el territori de
l’Àmbit B30, seguint els criteris de competitivitat, sostenibilitat i eficàcia.
Totes les organitzacions que integren l’Àmbit B30 ho fan de forma voluntària, i han
d’entendre clarament la necessitat d’alinear tots els agents del territori i, des d’una visió compartida, liderar projectes que es puguin convertir en oportunitats i que acabin
tenint un impacte real amb la creació d’un node d’excel·lència en producció que, aconsegueixi incrementar les capacitats de les empreses del territori, a més, d’un reconeixement i prestigi internacional associat a l’alt valor afegit i a l’alta tecnologia.
Aplegant, a part dels 23 municipis, les principals entitats empresarials, econòmiques
i civils del territori, l’Associació és un escenari amb un enorme potencial per assolir
aquests reptes i ens ofereix la possibilitat de reunir en una mateixa taula les parts i els
agents que poden fer possibles els projectes.
Aquesta tasca representarà l’aportació de l’Associació Àmbit B30 a aquesta cursa per
la reindustrialització de Catalunya. Però ha de fer-se d’acord amb altres tantes actuacions i esforços que s’estan fent en aquesta mateixa línia, arreu del nostre país, especialment a la regió del Vallès, fruit de nous lideratges col·laboratius.
El debat i les accions haurien de transcendir l’Àmbit B30 i esdevenir un espai obert
a tothom que pugui compartir aquesta voluntat. L’Associació Àmbit B30 pot crear un
espai per generar coneixement, per mantenir debat de forma permanent i proposar ac-
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cions concretes i factibles per desenvolupar en el territori de la B-30. Un fòrum des d’on
analitzar la situació actual per, alhora, promoure mesures per dinamitzar i revitalitzar
tota la zona de la B-30, que creix en innovació, cooperació i competitivitat.
En alineació amb els objectius de l’Associació, i conscients de la importància de focalitzar alguns dels aspectes que seran més rellevants en les polítiques econòmiques
dels propers anys, el debat es proposa a l’entorn d’un àmbit general de la indústria i la
competitivitat, amb dos apartats específics de rellevant importància: la innovació i la
manufactura avançada.
Amb aquesta finalitat, calia generar uns dictàmens que aportessin coneixement de
la realitat del territori B-30 en els àmbits seleccionats, a més de presentar algunes referències nacionals i internacionals que podrien ser considerades com a model per la
B-30 i, finalment, també definir unes conclusions, propostes i mesures estratègiques
que siguin factibles de ser posades en marxa per les diferents administracions locals,
autonòmiques i estatals.
Els documents inicials es contrastaran i enriquiran en debat dels socis de la B-30,
per tal com han de servir per treballar internament entre els membres de l’associació. I
posteriorment es podran presentar a consideració d’altres experts, empreses tractores,
universitats, centres de recerca, administracions i organitzacions singulars del territori,
i debatre en diferents taules, en format obert a tothom, des d’una perspectiva global
i de treball participatiu, per donar l’opció que puguin fer les seves aportacions, suggeriments i comentaris als diferents àmbits, enriquint els continguts i propostes, però
especialment, buscant el consens i la implicació de tothom per fer possible l’execució
de les accions resultants.
Finalment, aquest procés es podria veure reforçat i culminat amb l’elaboració d’un
Pla Operatiu, que inclouria la definició d’indicadors de seguiment i també una estratègia de potenciació de la visualització i la promoció internacional del territori B-30, amb
la possible creació d’una oficina de gestió integral i unificada de desenvolupament i
d’internacionalització de tota la zona B30.
Com a punt de partida, presentem aquest document, que hem anomenat "Estratègies per a una millora en la competitivitat de la indústria a l’Àmbit B30" i que està
format pels dictàmens que han estat elaborats per tres persones coneixedores d’aquest
territori, amb capacitat de fer una anàlisi objectiva i experta de la situació en els àmbits
concrets, i capaces d’articular, a partir d’aquest coneixement, diferents propostes o mesures a aplicar per impulsar la cooperació i competitivitat, amb aquesta doble visió més
analítica però, alhora, propositiva.
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L’elecció dels ponents no ha estat gens fàcil, perquè la gran riquesa intel·lectual del
nostre territori oferia un ventall amplíssim de candidats per a l’elaboració d’aquests
primers dictàmens i, per això, agraïm als senyors Antoni Garrell, Jordi Marquet i Xavier
López la seva col·laboració i l’aportació dels treballs que conformen el present document.

Ramon Alberich,
Vicepresident de la Cambra de Comerç de Sabadell.
Vicepresidència del bloc d’organitzacions empresarials
de l’Associació Àmbit B30

Àmbit B30, març de 2015

PRESENTACIÓ I OBJECTE DE L’INFORME

12 ÀMBIT B30

Antoni Garrell i Guiu
És un enginyer industrial, especialista en gestió de
la innovació i en economia del coneixement. Fou
fundador del Cercle per al Coneixement i impulsor
de la Fundació Indicis. Des de 1998 és director
general de la Fundació FUNDIT, entitat titular de
l'Escola Superior de Disseny (ESDi) de Sabadell. I,
des de 2011, és vicepresident de la Fundació per a
la Indústria. És autor de més de 600 articles, i ha
escrit 7 llibres relacionats amb el disseny, sistemes
digitals i competitivitat en el marc de l’economia
del coneixement i la indústria. Entre els llibres
destaca La competitividad y sus claves, 2007 i 2011.
ISBN-13 978-84-936165-4-0.
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2

Desenvolupament de la indústria i la seva competitivitat
a l’Àmbit B30

2.1

Europa i el seu model productiu de futur
Des de l’inici de la crisi les informacions disponibles, i les més recents publicades1, evidencien l’acceleració de la pèrdua de capacitat industrial en àmplies regions d’Europa2 i molt
especialment a Espanya3 i Catalunya, si bé en menor escala que en el conjunt de l’Estat
espanyol on la indústria ha perdut llocs de treball. Un procés que s’inicia molt abans de la
crisi del 2007, per la manca d’una decidida política industrial.4
La pèrdua de capacitat industrial no és únicament originada per l’última crisi econòmica, les seves arrels s’estenen anys abans i es nodreixen dels diferencials de costos entre les
diverses regions planetàries, i en el creixement de les economies emergents les quals, amb
costos per hora treballada molt baixos i nivells de protecció ambiental escassos, van suposar
una amenaça molt important per a la competitivitat dels països avançats que disposaven

1. “Fundació per a la Indústria - Sabadell 1559” en la seva col·lecció “Conèixer la Indústria”, “La pèrdua de posicions de la indústria catalana en el context europeu: transformacions estructurals de l’expansió (1995-07) i
efectes de la crisi (2007-2013), elaborat pel professor Josep Oliver al primer semestre de 2014.
2. La pèrdua de pes de la manufactura en el PIB és generalitzada en les diverses àrees de la Unió. Si bé en el nord
d’Europa el pes del VAB de la manufactura sobre el PIB té variacions petites des de 1993, a l’Europa Central i
al Sud disminueix de forma continuada i significativa, especialment des de l’entrada en l’Euro.
3. La indústria –més enllà del que s’entén avui per indústria– representava el 39% de l’activitat el 1972, en 1980
era ja el 25% i en 2013 no arribava al 14%.
4. Des de l’inici de la crisi s’han perdut a Espanya el 27% dels llocs de treball, prop de 700 mil, i la producció ha
caigut un 30%. Una davallada que s’ha de contextualitzar en el procés iniciat fa més de 10 anys com a conseqüència, per un costat, de la deslocalització sorgida arran de la mundialització i del creixement dels productes
manufacturats en països de baixos costos laborals i escasses regles de protecció ambiental. I per altre, per un
euro sobrevalorat que perjudicava les exportacions, la pressió urbanística que expulsava la indústria, i els discursos que parlaven d’un nou model econòmic, segons el qual el futur era dels serveis, tot desprestigiant implícitament la indústria, oblidant que sense ella no hi ha demanda de serveis, que no es converteix l’avenç tècnic
i científic en PIB, que és la indústria qui executa al voltant del 60% del R+D+I de l’Estat.

14 ÀMBIT B30

d’una indústria manufacturera caracteritzada per l’ús de tecnologies d’intensitat baixa i
PIMES allunyades de la cooperació competitiva i amb baix nivell d’internacionalització. Les
economies que no es van adaptar anticipadament a la necessitat de competir mitjançant
processos d’innovació, basats en la capacitat de R+D+I dels ecosistemes productius, avançar
en contínues millores de productivitat i potenciar la competitivitat dels territoris mitjançant
eficients infraestructures pel que fa a mobilitat de les persones, dades i mercaderies, van
entrar en una espiral de pèrdua de llocs de treball directes, indirectes i de capacitat d'R+D (ja
que no és precisament la indústria qui en general la major part, a Espanya l’I+D+I industrial
supera el 60% del total). Pèrdua de capacitat industrial que comporta menor activitat econòmica, baixos o negatius creixements del PIB i increment notori de les taxes d’atur.
El deteriorament de l’economia a Europa és la causa per la qual la Comissió Europea
(CE) ha manifestat que “l’Europa del segle XXI necessita revertir la tendència a la pèrdua
de pes de la indústria en el total del PIB dels països de la Unió, com l’única solució per
aconseguir un creixement sostingut amb més ocupació i de millor qualitat”. Consegüentment amb aquesta afirmació la Comissió Europea va establir com a objectiu de la Unió
augmentar el pes de la indústria al 20% del PIB l’any 2020.5 En l’actualitat el pes de la
indústria en el PIB és del 16% en considerar la totalitat de la indústria i la creació de valor
del total d’Unió.
Europa es troba davant els reptes de crear una economia competitiva en el marc d’una
societat global caracteritzada per la forta industrialització de països fins ara no industrialitzats. En aquest context, l’estratègia de creixement Europa 2020 assenyala com a eixos
principals6 que hauran de ser considerats en totes les actuacions encaminades a assolir
l’objectiu fitxat per la UE:
• El creixement intel·ligent, que implica estimular les persones a aprendre, estudiar i
actualitzar els seus coneixements, la creació de nous productes i serveis que generin
creixement i ocupació, i utilitzar les tecnologies de la informació la comunicació.
• El creixement sostenible, que aposta per una economia que utilitzi eficaçment els
recursos, més verda i competitiva.
5. Polítiques que han d’enquadrar-se en què, si bé la deslocalització va originar canvis dràstics a la indústria europea i catalana, la pròpia Comissió europea al reconeix que “la productivitat manufacturera és el motor que
dirigeix la creació de riquesa a la UE, ja que en el període previ a la crisi econòmica (1995-2007) va augmentar
la seva productivitat en un 46% enfront del 20% del conjunt de l’economia en el mateix període”. La globalització i la integració a l’economia mundial dels mercats dels països emergents van obrir noves oportunitats
per la indústria europea tot considerant la capacitat innovadora i que el procés de globalització ha provocat
una cadena de valor internacional més ajustada i amb més proximitat al consumidor final. Moltes d’aquestes oportunitats no han estat desenvolupades, la pèrdua d’aportació al PIB de la indústria a escala europea ho
certifica (al 2001 el percentatge del pes de la indústria sobre el total del PIB del total de les regions d’Europa
es situava en el 28,8%, mentre que al 2012 baixà al 24,5%). Una pèrdua especialment greu a Catalunya per la
dinàmica associada al boom de la construcció i al menyspreu cap a la indústria (a Catalunya al 2001 era del
29%, a l’inici de la crisi havia baixat al 22% i arran de la crisi l’aportació de la indústria catalana al total del
PIB al 2012 es situà en el 18,6% ).
6. Estratègia de creixement Europa 2020, disponible a: http://ec.europa.eu/europe2020/index_es.htm
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• El creixement integrador, que suposa generar més i millors llocs de treball, la inversió en les qualificacions i la formació, modernitzar els mercats de treball i els
sistemes de benestar i garantir que els beneficis del creixement arribin a tota la UE.
• La governança econòmica, a través de reforçar l’agenda econòmica amb una supervisió més estreta per part de la UE, salvaguardar l’estabilitat de la zona Euro, i sanejar el sector financer.
No es pot negar l’evidència de la pèrdua de pes de la indústria manufacturera en el PIB
de molts països de la Unió, una pèrdua asimètrica, amb la conseqüent pèrdua de llocs de
treball, però tampoc es pot negar la necessitat de reindustrialitzar l’economia no només
per la seva capacitat de generar llocs de treball, també perquè és l’instrument irreemplaçable per a convertir convertir, mitjançant un procés de disseny, els avenços científics i el
progrés tecnològic en PIB.
És imprescindible acceptar la importància de la indústria, i els processos de
reindustrialització, ja que com, es demostra empíricament, els països amb més pes
industrial creixen més i de forma més estable. Fer-ho exigeix una decidida política
industrial, a tots els nivells, encaminada a aconseguir que aquesta sigui la columna
vertebral de l'economia, a tenor que la indústria disposa d'una enorme capacitat tractora
sobre la resta dels sectors econòmics, i que és l'impulsor clau de les palanques en què es
basa el creixement: la recerca, la innovació, la internacionalització i el treball de qualitat.
Una indústria que pel seu potencial i capacitat innovadora, és capaç d'aportar solucions a
les problemàtiques (oportunitats) dels grans reptes contemporanis, com són el creixement
de la desigualtat, la superpoblació del planeta, el canvi climàtic i el deteriorament del
medi ambient, la sobreexplotació dels recursos naturals, l'expulsió de les persones dels
sistemes de producció pel creixement i capacitat de la robòtica.
Un procés de reindustrialització que no deu, ni pot, ignorar la competència dels països
emergents, ni tampoc la reducció dels llocs de treball de baixa qualificació per l’ús de cadenes de producció que incorporen intel·ligència artificial i sistemes robotitzats. Uns problemes que han de ser considerats en el procés de recerca de la competitivitat industrial
en els mercats internacionals, sense oblidar-se d’aquells associats als costos energètics
que tenen un seriós impacte sobre els processos productius en certs sectors industrials i
que afecten els processos de reindustrialització.7
Els reptes associats a la reindustrialització són múltiples i s'han de considerar conjuntament els relatius a la competitivitat intrínseca a les organitzacions industrials, i els que
7. Les polítiques energètiques europees han tingut conseqüències negatives per a la competitivitat enfront de
països de fora de la UE per la seva afectació en els costos energètics que perjudiquen tant la competitivitat
en el present i frenen el procés de reindustrialització. "El renaixement de la indústria als Estats Units s’atribueix al descobriment i explotació de reserves de gas (fracking) que han permès una reducció considerable
dels costos energètics" (Prof. Sales Fumás; Universitat de Saragossa).
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estan directament associats a la capacitat competitiva dels territoris (regions o països) molt
vinculats a la seva ubicació geogràfica i a les administracions que condicionen l’atracció pel
que fa a inversió procedent d’altres regions. Competitivitat basada en les pròpies organitzacions i en la seva ubicació, i a tenir en el seu punt de mira les oportunitats que sorgeixen,
d’una banda, dels avenços tècnics científics que permeten noves activitats i enfocaments
en els camps associats a mobilitat, nous materials, biotecnologia i ciències de la salut, variació i deteriorament mediambiental, robòtica, envelliment de la població, etc., i de l’altra,
la necessària cooperació competitiva que permet tant augmentar la mida requerida per
millorar la competitivitat en els mercats globals, com per avançar en la integració vertical
que facilita les activitats d’R+D, els processos de traçabilitat, qualitat i logístics, i millora les
activitats de comercialització, distribució, venda i postvenda.
Una reindustrialització és possible, per a Catalunya i molt especialment per a la zona
de la B-30, no només perquè el paradigma d’Àsia, fàbrica del món, comença a trontollar
com a conseqüència dels costos de transport; també als factors associats a la personalització del producte; als serveis de proximitat; al canvi de cultura d’utilitzar i llançar,
passant a la de conservar i reutilitzar; als costos en origen; i la inestabilitat en zones
del planeta, també perquè el Vallès té una significativa xarxa de centres de recerca, de
centres tecnològics, i disposa d’una àmplia i diversificada base industrial, amb un volum
creixent d’exportacions i, a la vegada, té un bon nivell de productivitat, i disposa d’un
adequat sistema de transport i logística.
Augmentar l’aportació de la indústria en el PIB és un objectiu fonamental i requereix
esforços diferents en funció del punt de partida, ara bé, aquest increment requerit de generar ocupació estable i de qualitat ha de ser abordat per totes les regions de tal manera
que aquelles amb millor situació inicial disposen de majors oportunitats de creixement i
millora de la seva capacitat, per això l’oportunitat de generació d’ocupació ha de ser enquadrada en aquest context d’oportunitat asimètrica, però en la qual Valls i en especial
els municipis que configuren la B-30 tenen una especial potencialitat com a conseqüència de la seva aportació al PIB de l’àrea de geogràfica, i la seva capacitat de creixement.
Una potencialitat que es veurà incrementada per les polítiques que sorgiran de la Unió
tant les horitzontal associades al mercat únic, al medi ambient o a la competència, com
aquelles verticals entre les quals destaquen, entre d'altres, les associades a les tecnologies de fabricació.
Reindustrialitzar l’economia, basant-se en l’augment de la competitivitat, és avui dia
l’objectiu de la Unió, i en aquest objectiu Catalunya i el Vallès, deu i pot tenir un paper
molt destacat.
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2.2

La importància de la indústria i de les polítiques industrials
L’aposta per la indústria que vol fer novament la Unió Europea dóna per suposada la
importància de la indústria, cal però recordar els perquès del seu paper cabdal per garantir el progrés econòmic i social a mitjà i llarg termini. En aquesta línia és bo recordar
que les últimes dades disponibles expliquen que per cada euro de PIB generat directament per la indústria, se'n creaven 1,14€ addicionals de forma indirecta en la cadena de
proveïdors i de 0,47€ més de manera induïda: i també que, com explicava fa uns mesos
PwC, per cada lloc de treball generat de forma directa per la indústria es creen 1,03 llocs
de treball indirectes i 0,40 d’induïts. Aquests efectes multiplicadors ens diuen que la indústria és responsable del 25,8% del PIB i del 23,4% de l’ocupació a Espanya.
L’activitat de la indústria és complexa. No només perquè “estira” i “arrossega” altres
sectors, sinó perquè demana un nivell d’organització que no és fàcil d’aconseguir i que es
va adquirint al llarg del temps. És el que s’anomena “corba d’aprenentatge o experiència”,
que és fonamental a les empreses de tasques repetitives –per exemple, una cadena de
muntatge, però no només per a aquestes–. En les activitats de recerca i innovació també
l’organització és més eficient si es té una llarga experiència. Aquests beneficis d’aprenentatge s’escampen a la resta de l’economia de forma natural i són més acusats com més
concentrades estan les activitats industrials. Aquestes externalitats positives constitueixen, a la llarga, les fortaleses d’un sector.
La indústria acumula inputs d’altres sectors, els dota de valor afegit, els organitza i els
distribueix a altres sectors industrials o al consumidor final. La cadena de valor pot ser
més curta o més llarga, depenent de diversos factors, però és indubtable que la transformació té efectes multiplicadors en el conjunt de l’economia.
L’activitat industrial requereix cooperació a l’interior de l’empresa, ja que d’una altra
manera seria impossible organitzar-se correctament, però també en necessita cap a l’exterior establint una relació amb proveïdors i clients com una relació de complicitat per
maximitzar els guanys, és a dir l’establiment d’una relació de partners i no de competidors. Unes relacions que no són noves per la indústria que per garantir la qualitat sempre
ha establert relacions de confiança a llarg termini amb els proveïdors. Una confiança que
comporta que les empreses industrials es regeixin per normes ètiques, que fan honor als
compromisos, que tenen cura del medi ambient i del col·lectiu. Virtuts ètiques que, si bé
són pròpies de la indústria són beneficioses i acaben tenyint la societat.
Un tipus de relacions que genera hàbits de cooperació que impulsen la millora contínua i la innovació permanent. Aquestes actituds i relacions de confiança requereixen,
al llarg de la cadena de producció industrial (amb criteris verticals i transversals), una
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ocupació qualificada i estable. Una ocupació que la indústria ha evidenciat històricament
que és capaç de crear. Empreses que són corretges perfectes de transmissió de l’I+D dins
la mateixa organització i també en l’entorn en què s’ubiquen, convertint-se en tractores
quant a generació d’ocupació i competitivitat. Un clima d’innovació “vessa” en el territori
a la resta de l’economia de forma natural, i que, si bé són consubstancials a l’activitat
manufacturera-industrial, impregna lentament tota la col·lectivitat i el territori on es
desenvolupa.
Una forma d’actuar que no pot ser oblidada en l’establiment de polítiques i plans de
desenvolupament industrial, tot considerant els aspectes associats a la competència en
els mercats globals i la necessària regulació. En aquest aspecte, i fins no fa gaire, la política industrial s’assentava en la recerca d’un model econòmic molt orientat a aconseguir un clima favorable a les inversions, per tal que s’estimulés el creixement econòmic.
La millor manera coneguda fins llavors era mitjançant la liberalització dels mercats de
productes i serveis protegint els drets de propietat. A aquest model anomenat Consens
de Washington es centrà en impulsar la competència, liberalitzar el comerç i cuidar el
quadre macroeconòmic. Un model que, excepte crisis localitzades, va permetre al llarg
del decenni creixements significatius arreu. Es tenia el convenciment que la innovació,
entesa com la simbiosi perfecta entre ciència-tecnologia-disseny havia de ser l’element
impulsor -com anteriorment ho havia estat el progrés tecnològic- que alimentés un model econòmic amb les mínimes intervencions governamentals. Però amb la crisi actual
s’ha constatat que els mercats no són eficients, i que es necessita la intervenció dels
governs.
En aquests necessari compromís i implicació de les Administracions per desenvolupar
la indústria i generar competitivitat8 cal recordar les reflexions del prof. Velasco9 relatives
als desafiaments existents i a les actuacions públiques necessàries. En concret aquelles
associades a la necessitat que té Espanya d’un canvi del seu model productiu que ha de
passar forçosament pel sector industrial, ja que sense una base industrial sòlida l’economia espanyola no podrà prosperar. Velasco alerta també de la petita grandària de les empreses i considera que les ajudes públiques han de prioritzar les empreses amb projectes
de creixement. El professor considera a la vegada la necessitat de millorar el finançament
de les PIMES espanyoles, un finançament més car que el de les seves competidores europees, la necessitat de disminuir el cost de l’energia elèctrica –un 30% més alt per a la
indústria espanyola que a la del seu entorn–. Recorda, a la vegada, la importància de disposar d’un sistema educatiu estable, i la necessitat d’un lideratge compartit del sectors
públic i privat, encaminat a disposar d’una autèntica política industrial en què el sector
públic s’arrisqui en col·laboració amb el privat per crear empreses del futur basades en
el coneixement.
8. Un compromís de cooperació i impuls des de l’Administració és el que evidencia l’associació B-30 amb el
lideratge de les administracions locals que configuren la regió B-30.
9. “SALVAD LA INDUSTRIA ESPAÑOLA: desafíos actuales y reformas pendientes”
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Ara es posa novament en evidència les dues maneres de veure la intervenció de l’Estat.
D’una banda, els més respectuosos amb el mercat, que estimaven que únicament s’haurien d’evitar els famosos errors del mercat. I de l’altra, els partidaris de polítiques industrials actives que fomentin el canvi tecnològic i la innovació, ja que el mercat infravalora
les activitats investigadores arriscades.
Avui, quan amb la crisi, la indústria ha perdut tres milions de llocs de treball des de
2008, ha vist reduir la seva producció en més d’un 10% i el seu pes en el PIB es va desplomar un 12% de mitjana a Europa,10 cada cop es posa més en evidència la necessitat
de regulació i de polítiques industrials decidies en la línia que expressava el professor
Velasco en el seu llibre.
Per tot això, la Comissió Europea no ha tingut més remei que reconèixer que “Europa
necessita una modernització sostenible després de la crisi” i llança, així, un senyal de
compromís amb la reindustrialització, la modernització de la seva base industrial i la
promoció d’un marc competitiu per a la seva indústria. Tota una nova declaració de principis. Alguna cosa està començant a canviar, malauradament el canvi, probablement,
no serà ni ràpid ni radical. S’impulsaran les mesures per aconseguir el sorgiment de
noves indústries, s’impulsarà l’increment de la mida de les empreses per tal que puguin
competir en el mercat internacional, i es potenciarà la inversió en R+D necessària per
continuar en la cursa competitiva. I en aquest camp totes les Administracions han de
jugar-hi a fons.
Incrementar la mida és tan important per al teixit industrial català com ho és de difícil. Treballar en aquest camp potenciant tant les fusions com la cooperació competitiva
esdevé cabdal, com ho és per assolir que les empreses disposin dels recursos financers
necessaris, un aspecte en el qual cal intervenir decididament atès que en aquests anys ha
quedat palès que no es pot deixar el sistema financer al seu lliure albir. És un sector massa crucial per al benestar general perquè no estigui subjecte a una regulació adequada.
La Indústria necessita ser impulsada amb marcs reguladors clars, i amb facilitat per
innovar i arribar als mercats globals. Un desenvolupament que s’ha d’efectuar considerant buscar el creixement a llarg termini. En aquest aspecte cal prestar especial atenció
al progrés tecnològic i científic per assolir la innovació11.

10. El profesor Velasco, abans citat, explica que a España “la davallada arriba fins al 30% des de 2008 fins al 2012
(enfront del 12% de la mitjana europea), i si el 1976 ocupava a gairebé 3,5 milions de persones, el 2013 no
arribava als 2,3 milions”. No obstant això, explica que “el sector continua sent transcendental en l’economia
espanyola, per la seva inigualable capacitat de generar, absorbir i difondre tot tipus d’innovacions, així com
de vertebrar el territori”.
11. Cal recordar a Kenneth Arrow, que al 1962 escrivia que el progrés tecnològic era el factor més rellevant per
assolir alts nivells de productivitat, i a la vegada la necessitat de la formació i l’experiència, atès que “la
productivitat augmenta al aprendre com fer les coses millor”.
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Caldria acordar que la política industrial ha d’enfocar en aquells factors esmentats,
considerant que és imprescindible assumir els reptes existents en una economia oberta i
globalitzada, cosa que exigeix ser altament competitiu. Requereix la recerca permanent
de l’excel·lència, per això la indústria ha d’assumir la necessitat d’operar en els mercats
globals i ser altament competitiva. A més, l’organització ha de basar la seva estratègia en
l’òptim equilibri d’una terna12 configurada per la capacitat innovadora, l’establiment de
sistemes que permetin ser molt productius i utilitzar els avantatges de l’obertura dels
mercats, i la localització òptima dels seus processos de producció gràcies al context globalitzador. Un procés que obliga a incrementar l’aprenentatge a les empreses i les habilitats i els incentius per aprendre, i a fomentar la competència d’“aprendre a aprendre”,
a fi de recuperar l’espai entre les empreses més productives i la resta. Conseqüentment,
un dels objectius principals de la política industrial ha de ser enquadrar-la en el si de la
societat del coneixement13.
En aquest sentit, les empreses, per ser competitives, han d’afrontar dos reptes: d’una
banda, arribar a ser tan eficients com la mitjana del sector, però de l’altra, per després
consolidar-se, han de donar un pas més per aconseguir mostrar una de “les millors pràctiques”. Només així podran competir a llarg termini. Avui, després del desgavell accelerat
per la crisi, assolir-lo requereix una nova política que tingui com a objectiu principal promoure empreses amb gran capacitat d’aprenentatge que “escampin” efectes beneficiosos
cap a altres sectors. Ja no es tracta d’escollir sectors, més o menys tractors, per invertir-hi,
perquè per competir es necessiten habilitats diferents, com que el coneixement resideix
en les empreses, són aquestes les que han de dotar-se d’un ambient i un entorn propici
per crear-ne, la política industrial i els ecosistemes industrials ho han de fer possible.
Quines serien les condicions necessàries per aconseguir que les empreses industrials
avancin en aquesta línia i conseqüentment que incorporin coneixement? Diverses són
les respostes a la pregunta, entre elles destaca la de Joseph Stiglitz14 que les sintetitza
en quatre: en primer lloc, han de ser empreses grans en el seu sector, ja que la innovació
sempre té importants dosis d’incertesa. La possibilitat de fracàs ha d’anar acompanyada
d’una protecció que només les grans corporacions poden assumir. El finançament necessari també és una limitació, ja que els mercats no incentiven per si mateixos les activitats
de recerca i desenvolupament. I tot això sense deixar de reconèixer que una gran empresa
pot emmalaltir de burocratisme i desaprofitar, per falta d’incentius, la posició de mercat
per millorar. En segon lloc, el coneixement es diposita en empreses veteranes, de llarga
vida, on s’ha pogut acumular al llarg dels anys. En tercer lloc, han de ser empreses estables, on es donin unes circumstàncies òptimes per a la difusió del coneixement. No poden
patir crisis periòdiques que generin inestabilitat perquè llavors els programes no troben

12. “La competitividad y sus Claves” A. Garrell.
13. Stiglitz.J i Greenwald.B a Creating a Learning Society (2014).
14. The Industrial Policy Revolution I. The Role of Government Beyond Ideology, December 2013.
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continuïtat. En quart lloc, és millor que estiguin concentrades geogràficament, atès que
la difusió del coneixement és més fàcil. Els clústers són una demostració dels avantatges
d’agrupar empreses d’un mateix sector en un entorn proper.
Al costat de la dimensió mínima, d’acord amb el sector en què es circumscriu l’empresa, el coneixement necessita uns nivells de preparació tècnica mínims (el que anomenem “educació”). Per descomptat, també li convé un desenvolupament institucional, una
manera de comportar-se coneguda. I per acabar, la facilitat de finançament és, sens dubte, també necessària. En un context d’aquest tipus, el coneixement “s’escampa” millor.
Aspectes que sens dubte han de ser considerants en totes les actuacions encaminades a
facilitar el desenvolupament de la necessària reindustrialització.
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2.3

La societat i la indústria en un nou entorn
La societat es mou en un entorn canviant, complex i incert, en el qual alguns elements
són clau, però un dels principals és que l’empresa es converteixi en l’eix sobre el qual girin
les polítiques i els comportaments15, ja que l'empresa industrial en l’actualitat necessita
cooperar, establir complicitats i buscar estabilitat perquè la R+D es pugui retroalimentar.
La indústria –l’industrial– necessita que l’entorn l’acompanyi, que no dificulti i que
ajudi, que la regulació sigui estable i previsible, i que els canvis de govern no comportin
canvis de política. Algunes funcions pertanyen clarament a l’òrbita de responsabilitat de
les administracions o del govern. Cal remarcar la necessitat d’una disminució sensible de
la càrrega administrativa que suporten les empreses, i que és de gran utilitat pública el
reforç de les interconnexions i les infraestructures de comunicació i relació. La planificació pública ha de tenir dosis de flexibilitat; ser sensible a la solució dels colls d’ampolla
que frenen el desenvolupament. Es necessita reformar a fons el funcionament del sistema judicial, com a mínim el mercantil, que s’ha d’adaptar a la realitat del fet empresarial.
Finalment, també es necessita una regulació mediambiental que no sigui més exigent
que l’europea.
Convindria també considerar estímuls a la concentració empresarial, establint mecanismes encaminats a generar un clima social de suport a les empreses que emprenen
processos de consolidació, i que aquestes empreses siguin considerades socialment com
a exemples a seguir i necessàries per millorar la nostra fortalesa industrial. Un aspecte en
el qual cal enquadrar l’increment de dimensió és que les empreses que configuren l’economia catalana en general i l’àmbit de la B-30 en particular, necessiten guanyar mida, especialment a les empreses mitjanes. De fet, hi ha moltes evidències que indiquen que la
dimensió porta a una major productivitat, a una millor incorporació de la innovació, i a la
contractació de treballadors millor formats i de major resistència davant els cicles recessius. Créixer de dimensió hauria de ser un dels objectius de l’ecosistema industrial B-30.
Un aspecte no menor és el relatiu a l’energia, una energia cara en comparació a Europa
i molt més cara respecte als Estats Units d’Amèrica, a pesar de les inversions efectuades en els últims anys. Previsiblement hi ha un problema de regulació i d’estructura de
mercat. I és evident que el cost de l’energia és rellevant per a la competitivitat. A més de
fomentar l’estalvi i l’eficiència energètica amb inversions que redueixin l'impacte, cal que
les administracions es comprometin a millorar el cost d’un recurs tan bàsic pel desenvolupament social i tan important per la competitivitat industrial.

15. Rafael Suñol, “Un entorn favorable per a la indústria”, novembre 2014.
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Cal també considerar la problemàtica del crèdit i del finançament de l’activitat industrial. La societat en general i les empreses pateixen d’insuficiència de fons propis, necessiten d’una banca compromesa amb el teixit industrial... En aquest terreny es podria
millorar substancialment. Les empreses haurien de ser conscients que les relacions amb
la banca s’han d’establir sobre la base de la confiança; i la banca, que no pot deixar sense finançament a l'empresa perquè canviï el cicle. Una regulació procedent del BCE o de
l’Autoritat Bancària Europea hi ajudaria.
Un altre aspecte a considerar és el finançament d’activitats arriscades que el mercat no atén ens porta a la R+D+I. Catalunya ha fet una gran aposta per la recerca en els
últims anys; compta amb uns 25.000 investigadors. Amb l’1,5% de la població europea
elabora el 3% de les publicacions científiques i ha obtingut el 2,4% dels fons en els set
programes marc. Catalunya ocupa la quarta posició en l’Espai Europeu d’Investigació,
amb un nivell semblant al d’Holanda i Suècia. Llavors, si el país és creatiu i genera coneixement, per què no l’explota amb èxit? I quina és la raó per la qual no es trasllada a les
empreses? En aquest camp hi ha un llarg camí a recórrer i els centres de tecnologia hi
tenen un rol a determinar, per possibilitar que els avenços esdevinguin innovacions en el
si de les empreses.
La Generalitat ha fet significatius esforços per millorar l’eficiència agrupant els centres
d'R+D, però hi ha una distància entre el que s’investiga, generalment de primer nivell, i
el que realment es porta a la innovació i que, després, al mercat, es converteix en PIB. La
política industrial dels països avançats s’assenta majorment a donar suport econòmic a
l'R+D industrial a llarg termini. En aquest cas cal prestar molta atenció al programa europeu de suport a les PIMES innovadores, “Horitzó 2020”, ja que pot esdevenir un camí eficaç
per a les empreses de la B-30, atès que la inversió privada en R+D no està al nivell de la
pública, ja que l’estructura de PIMES catalanes no té suficient mida per desenvolupar-la.
En aquest punt resideix un dels handicaps a superar en el marc de la Catalunya en general
i molt especialment en Àmbit B30, ja que si l'R+D+I no arriba a les PIMES, aquestes no
guanyen competitivitat.
La B-30 hauria de configurar-se amb un bon ecosistema per la R+D+I, combinant grans
empreses innovadores amb PIMES àgils que creixin a través de la incorporació de R+D, en
un clima que afavoreixi les start-ups. Òbviament un ecosistema que requereix d’agents
facilitadors, que facin d’intermediaris entre científics, finançadors i mercat.
En aquest nou entorn de caracterització “industrial”, cal concloure que una de les
claus per assolir la competitivitat, en un context internacional, és que les activitats industrials incrementin la productivitat com a objectiu fonamental, acompanyada de processos d’innovació continuada, mercès a la cooperació i l’aprenentatge. I disposant de
polítiques i infraestructures òptimes. Unes actuacions que han d’assumir que el centre
del desenvolupament recau en les empreses, i és en aquestes on es perfeccionen les miDESENVOLUPAMENT DE LA INDÚSTRIA I LA SEVA COMPETITIVITAT A L'ÀMBIT B30
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llors pràctiques i la competitivitat. De fet, és al subjecte “empresa” a qui han d’adreçar-se
les polítiques actives industrials, tot assumint que és en l’empresa on es plasmen les
decisions empresarials en un determinat entorn institucional facilitador. Un entorn que
empeny i dóna suport a les aliances entre empreses, i a la cooperació entre competidors,
amb missatges positius i clars a la societat, tot donant suport tant a les empreses noves i
d’alta complexitat tecnològica (start ups), a les acceleradores i a les incubadores, aquelles
que ja disposen de més avantatges competitius com són les de major grandària i estan
més ben finançades per poder assumir riscos i invertir en R+D; també les que tenen una
llarga experiència i han acumulat coneixements; les que no estan tan sotmeses a cicles
i són més estables; i aquelles que han assumit que la formació ha de donar-se en el si de
les empreses i ha de ser prioritària.
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2.4

Catalunya i la B-30 una regió de l’Europa industrial
A Catalunya, el sector industrial va perdre 300.000 llocs de treball des de 2008 i, tot i que
sembla que recentment es comença a crear ocupació industrial, estem obligats a reflexionar sobre la millor manera de recuperar el protagonisme industrial que, al seu moment,
va significar un gran progrés per al país. Fer-ho comporta, en primer lloc conèixer la realitat i en segon lloc, també és important reconèixer els nostres avantatges competitius
sense oblidar les debilitats que hem de superar com a societat.
No podem oblidar que el dany que ha provocat la crisi al teixit industrial i empresarial
i a l’ocupació és, sens dubte, de gran magnitud. En una breu síntesi es pot constatar que
la reacció a la crisi per part de les empreses ha estat ràpida en l’ajust de la seva capacitat
productiva, audaç per aconseguir nous mercats internacionals que substituïssin la manca de demanda interna, i lúcida a l’hora de ser conscients que el model de negoci havia
de ser substituït per un altre de més competitiu. Aquestes fortaleses són les que ens permeten ser optimistes.
No obstant això, alguns problemes profunds de la nostra economia, i de la nostra manera de comportar-nos com a societat, encara estan molt arrelats. Ens referim a la manca
de dimensió mínima en petites i mitjanes empreses per competir i innovar, havent de
reconèixer que, malgrat el gran esforç en R+D que s'ha fet en els últims anys, la transferència de tecnologia i la transmissió de la innovació cap a l’empresa no són ni suficients
ni eficients. A més, les estructures de balanços de les nostres PIMES no resisteixen les crisis periòdiques ni disposen dels instruments financers adequats, en quantitat i en preu,
per lluitar en igualtat de condicions. Les empreses grans tenen molta més resistència a la
crisi. Però no és aquesta la realitat d’Espanya, no hem d’oblidar-ho, ja que no té la composició d’empreses de més de 250 treballadors que tenen els EUA o Alemanya.
La globalització i la deslocalització són dos fenòmens amb impactes desiguals en el
teixit industrial català. La globalització afecta gairebé per igual totes les empreses, mentre que la deslocalització afecta en major mesura aquelles activitats de baix valor afegit,
que tenen com a component més sensible els salaris.
En la dècada del 2000 el creixement de l’outsourcing i l’offsourcing, i el desenvolupament
de sofisticades supply chains, van permetre que les companyies utilitzessin com a fàbriques la Xina, l’Índia i altres països de baixos salaris. Però les empreses que es van deslocalitzar amb gran entusiasme a principis de segle, són cada vegada més conscients ara que
la indústria és molt més que la manufactura. I progressivament van apareixent factors de
major incidència en el valor afegit, com són el disseny, els intangibles, la distribució, el servei al client, la qualitat i el màrqueting, entre d’altres, que exigeixen major incorporació de
DESENVOLUPAMENT DE LA INDÚSTRIA I LA SEVA COMPETITIVITAT A L'ÀMBIT B30
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coneixements diversificats. Tot això comporta una nova cadena de més valor, amb perfils
professionals de major i més diferent formació, i, en conseqüència, de major retribució.
Aquesta nova cadena de valor, i del cicle de vida associat als productes, obliga les grans
empreses a replantejar-se seriosament la deslocalització sense matisos i tornar enrere,
tornar als “llocs” d’origen industrial, als “països rics”. Això ja s’està donant als EUA i en
altres economies avançades.
Ara bé, el viatge de tornada ja és sensiblement diferent, ja no és el mateix tipus d’indústria. La manufactura té forts components tecnològics i la digitalització és omnipresent: gairebé tot s’ha automatitzat. Els robots i els sensors ocupen llocs clau de l’activitat,
la tecnologia 3D Printers s’obre camí i, per descomptat, han canviat els oficis i les habilitats requerides dels treballadors. Sorgeixen nous llocs de treball que exigeixen actualitzar
els coneixements i adquirir nova formació.
El treballador de manufactura, manufactura avançada, comença a no ser el mateix.
Aquesta nova organització significa millors llocs de treball, més ben pagats i menys economia “bruta”. També és cert que durant aquesta etapa els costos laborals a la Xina han pujat. Aquest canvi, aquesta nova indústria, és, al nostre entendre, una innovació disruptiva.
En l’anterior context de canvi del paradigmes, que han regit el model productiu del
països desenvolupats, cal constatar que les dades quant al deteriorament de la capacitat
industrial de la Unió Europea, en general, i de Catalunya en particular són persistents tal
com es constata en els diversos document publicats, que mostren la pèrdua de posicions
de la indústria catalana16, i certifiquen, no només la pèrdua de llocs de treball i l’aportació de riquesa per part de la indústria, sinó que també evidencien que la crisi encetada
el 2007 ha comportat que Espanya passés de ser l’economia europea que més llocs de
treball creava, encara que fossin de baixa qualificació, a liderar la desocupació. La perplexitat per la ràpida destrucció d’ocupació ha sorprès la majoria dels ciutadans i analistes
que volien ignorar que els indicadors de futur evidenciaven la debilitat d’un model de
creixement que negligia la indústria i es fonamentava en la construcció, l’endeutament
exterior i la facilitat de crèdit incentivada pels baixos tipus d’interès.
La situació actual no ens hauria de sorprendre en excés si ens atenem al fet que a
l’inici de la crisi ja existien senyals que l’evidenciaven. Si analitzem els anys precrisi, cal
recordar els informes que alertaven dels riscos del model espanyol per les seves deficiències estructurals. Així cal recordar l’European Competitiveness Report que el 2007, a les
portes de l’inici de la crisi, explicava que la productivitat per treballador espanyol només
havia augmentat un 0,8% el 2006, un increment llunyà al 7% de Letònia, i al 1,5% de la
16. “La pèrdua de posicions de la indústria catalana en el context europeu: transformacions estructurals de l’expansió (1995-07) i efectes de la crisi (2007-2013)”, col·lecció “Conèixer la Indústria” redactat per Dr. J. Oliver. ,
editada per la ‘Fundació per la Indústria – Sabadell 1559’.
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mitjana de la Unió. Una productivitat que es veu també seriosament afectada pel diferencial d’inflació entre els països i regions17.
Amb aquests antecedents, la situació actual era més que previsible si la conjuntura
internacional variava. A més, que la readaptació de la força laboral cap a nous models
productius esdevindria complexa quedava, i queda palès, per la manca de polítiques i
actuacions decidides per reforçar el capital humà del país. En aquesta línia cal recordar
que el capital humà, directament vinculat a la formació bàsica i molt especialment a la
formació ocupacional d’Espanya, segueix essent baix en comparació amb els països amb
què competim. Espanya continua aplicant un model que ens allunya dels països motors
de la Unió, ja que la formació no s’imparteix massivament a les persones en atur, és a
dir, no s’aprofita aquest període per augmentar la seva ocupabilitat. Se segueix en la línia
explicada a l’inici de la crisi per l’Euroíndex laboral IESE-Adecco, en el qual s’indicava que
mentre la Unió Europea invertia en formació per aturat uns 1.327€ de mitjana, o Alemanya uns 2.033, a Espanya només s’hi dedicaven 479€. Un fet que dificulta seriosament la
reincorporació al mercat laboral dels desocupats18 i no ajuda a millorar la productivitat.
Certament, en el període 2007-2014, el nivell de destrucció de capacitat productiva
ha estat notori: negar-ho fóra ignorar la realitat, com ho fóra no reconèixer que la tendència de menystenir la indústria, tal com s’ha explicitat en apartats anteriors, ha estat
una constant en molts dels països desenvolupats. Les raons varen ser múltiples, entre
les quals no es pot menystenir la globalització, que va facilitar la fragmentació dels processos i la seva localització en els llocs òptims, especialment aquells processos de baixa
complexitat tecnicocientífica o els que usen intensivament recursos humans.
Ara bé, difícilment es pot qüestionar que aquesta pèrdua sistemàtica de capacitat productiva no hagi anat acompanyada d’un procés de millora de la competitivitat per part
de les empreses industrials que, amb independència del seu volum, han afrontat amb
determinació el repte de la competitivitat. Aquestes empreses han entomat processos
significatius d’innovació, especialment en producte, gràcies a esforços en recerca, i han
utilitzat de forma intensiva la tecnologia més avançada, la qual cosa els ha permès significatius avenços en productivitat. Aquells que han sabut avaluar els seus avantatges com-

17. Quant a la pèrdua de productivitat, cal prestar especial atenció a la d’aquells aspectes associats al diferencial d’inflació, una variable que sovint pot anul·lar tots els esforços efectuats per les empreses. En aquest
context, cal recordar que la inflació espanyola en el període 2000-2007 arriba al 27,116% (la catalana al
29,330%) mentre que la inflació de l’Eurozona assolia un 18,658%, el que representa una pèrdua de productivitat de 8,458 punts percentuals. Aquest diferencial s’ha capgirat en el període de crisi, atès que la inflació
espanyola en el període 2008-2014 s’ha situat en el 10,639% (un 12,3% la catalana) mentre que a l’Eurozona
la inflació ha arribat al 10,936%, cosa que ha comportat un diferencial d’Espanya respecte de l’Eurozona de
-0,297 punts (el diferencial català s’ha situat en +1,364 puts respecte de l’Eurozona).
18. Millorar l’ocupabilitat dels aturats, considerant els perfils professionals requerits, esdevé fonamental per disminuir les taxes d’atur. En aquesta línia caldria avançar en actuacions encaminades a establir polítiques
d’incentius retributius als aturats que segueixin amb “èxit i profit” cursos de formació per millorar la seva
ocupabilitat, un incentiu que s’hauria de graduar en funció de la complexitat dels estudis. (Jornades de debat:
Indústria motor de progrés, Fundació per la Indústria, tardor 2012).
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petitius, tot identificant-ne les debilitats, han pogut experimentar un procés de millora
de competitivitat; fet que els ha permès ajustar les seves capacitats i emprendre els nous
desafiaments que la situació els presentava. Desafiaments que implicaven actuar en una
triple vessant: internacionalitzar-se, innovar especialment en producte i invertir tant en
tecnologia com en talent. Avui en dia, més enllà de visions pessimistes, cal reconèixer que
una part significativa de les empreses industrials han sabut afrontar amb èxit el triple
desafiament.
La indústria ha sabut internacionalitzar-se, el volum d’exportacions ho acredita. També ha progressat pel que fa a la innovació i R+D, ja sigui pròpia, col·laborativa o amb externalitat. El fet que la indústria executi per sobre del 50% del total d’R+D+I del país ho
certifica.
Finalment, les seves inversions en tecnologia, si bé insuficients, han estat notòries
malgrat la manca de finançament: uns increments en inversió en infraestructures productives que han anat acompanyats de la potenciació de la dotació de capital humà,
com certifica l’anàlisi dels canvis en la composició de les plantilles. De ben segur que és
aquest esforç el que explica les dades aportades aquest 2014 per PwC quan indica que
“per cada lloc de treball generat directament per la indústria, se’n creen 1,03 d’indirectes
i 0,40 d’induïts, la qual cosa comporta que la indústria sigui la responsable del 25,8 % del
PIB espanyol i aporti el 23,4% del total de l’ocupació”. Una activitat significativa que no
ha assolit encara millors resultats, possiblement perquè, donada la seva fragmentació i
mida, no aprofita plenament les tecnologies a l’abast, el saber de les persones, les capacitats de les universitats19, el disseny o els centres de recerca, i tampoc les oportunitats dels
mercats globals amb prou plenitud i promptitud.
Tenim un entorn propi destacable i, tot i el deteriorament sofert, Catalunya especialment disposa d’una base industrial prou significativa i amb moltes possibilitats per
seguir incrementant la seva competitivitat i convertir-se novament en autèntic motor de
progrés i generació d’ocupació. Una transformació encaminada a aconseguir que sigui
més eficient, més innovadora, més productiva i ràpida a l’hora d’incorporar els avenços
tècnics i científics. L’objectiu, a mitjà termini, és, tot mantenint i potenciant la indústria
manufacturera, incrementar també la capacitat de desenvolupar, fabricar i comercialitzar productes complexos d’alt contingut innovador a fi i efecte de competir per valor, i
alhora diversificar els mercats seguint la tendència de trencar una dependència europea
excessiva. Una dependència que a l’inici de la crisi se situava en el 77,3%, ja que aquest
era el percentatge del total de les exportacions que s’adreçava a països europeus.
19. “El teixit productiu català, configurat per un entramat d’empreses petites i mitjanes, no coneix l’enorme potencial que poden aportar les universitats en aspectes com millora de processos i desenvolupament de productes.
A la vegada el món universitari veu a una part important de la indústria poc atractiva pel seus treballs de
recerca i desenvolupament. Establir mecanismes per trencar barreres i assolir un codi de llenguatge comú
esdevé un objectiu imprescindible. En aquest aspectes la participació dels centres tecnològics esdevé cabdal”
(jornades de Debat Indústria Motor de Progrés, desenvolupades per la Fundació per la Indústria, gener 2013)
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Certament, Catalunya necessita emprendre autèntiques polítiques industrials, i en
aquest context les àrees geogràfiques amb més potencial, com es el Vallès, tenen molt
a fer i a aportar. Catalunya necessita actuacions que permetin i incentivin l’existència
d’empreses amb capacitat de desenvolupar i fabricar productes referents i de qualitat,
amb un alt contingut tecnològic i un disseny adequat, i un elevat nivell d’internacionalització; és a dir disposar d’un sector industrial robust amb capacitat d’aplicar polítiques
decidides d’innovació, eficient en els aspectes mediambientals i en el control dels costos,
per disposar de la dimensió adequada per internacionalitzar-se, tant en l’àmbit comercial
com en els processos productius. Tot i el greu deteriorament sofert el Vallès segueixen
disposant d’una base sòlida per efectuar aquesta transformació.
Una transformació que ha de fonamentar-se en una indústria altament competitiva
i arrelada en el territori, o el que és el mateix, els seus productes han de ser acceptats i
reconeguts en els mercats internacionals, una competència fonamentada en el valor en
contraposició al preu que va caracteritzar l’últim tram del segle passat.
Actuar per millorar la competitivitat, suposa un desafiament urgent i prioritari, ja que
només amb una indústria competitiva es pot garantir el progrés social i assegurar-se la
capacitat de participar en els mercats globals mantenint, o augmentant, la quota de negoci tot obtenint les plusvàlues que garanteixin tant la rendibilitat de les inversions, com
les actuacions en recerca, desenvolupament i innovació. En conseqüència, la sortida de
la crisi i el camí del creixement sostenible a mitjà i llarg termini necessiten una clara i
decidida aposta en política industrial i d’internacionalització.
En aquesta estratègia de creixement europeu, el Vallès i el municipis de la B-30 són
claus i tenen enormes potencialitats, atès que és una de les regions europees amb una
llarga tradició industrial, que es vertebra en un teixit important de PIMES i grans empreses, autòctones i multinacionals. Aquesta tradició industrial que al llarg de decennis s’ha
concretat amb una important aportació al PIB i encapçalant els rànquing de generació
d’ocupació, ha vist com perdia força en els últims anys com a conseqüència del procés
de deslocalització sorgit arran de la mundialització i del creixement dels productes manufacturats en països de baixos costos laborals i escasses regles de protecció ambiental i
urbanístiques. Una pèrdua de capacitat industrial que ha comportat la pèrdua de centenars de milers de llocs de treball.
Generar ocupació esdevé fonamental per sortir de la crisi, però aquesta generació
d’ocupació obliga a disposar d’empreses capaces de competir en un món global. Exportar
esdevé una necessitat per la reactivació econòmica i una nova raó que certifica a la vegada la necessitat d’un potent sector industrial, o millor dit, la necessitat d’anar més lluny
en les actuals xifres exportadores de la indústria. Competir en un món global i generar
ocupació són dos requeriments que sols esdevindran possibles amb un sector industrial
fort, innovador, productiu i compromès amb el país.
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Reindustrialitzar l’economia esdevé un objectiu bàsic, un procés que cal enquadrar-lo
en el corrent de relocalització20 que es produeix arreu del països desenvolupats mercès a
la capacitat aportada pels centres de recerca i tecnològics, i en aquelles àrees on a pesar
de la caiguda progressiva del pes del sector industrial en el PIB segueix essent important.
Al llarg de la B-30, el sector industrial i la manufactura han tingut un paper central
en les dinàmiques de creixement econòmic des del segle XIX21, i ha estat la base que ha
permès el desenvolupament d’altres activitats econòmiques arrelades a les empreses de
serveis avançats, als transport i a la logística, a la recerca i desenvolupament, a la innovació i disseny, etc.; aquest paper central de la indústria, cal enquadrar-lo en el fet que avui
a nivell global l’augment de la competitivitat i la creació d’ocupació es relaciona, en els
països del nostre entorn, amb una sòlida base industrial i manufacturera que és el cor de
les dinàmiques de creixement econòmic. Així, si l’objectiu és augmentar la competitivitat
de l’economia aquest ha de comptar amb una sòlida base d’indústria i manufactura amb
possibilitats de creixement.
Per tant, a pesar de les dades negatives la indústria segueix sent un motor de productivitat i creixement econòmic. El suport públic apareix com a necessari per enfortir-la i
promocionar una base industrial i manufacturera en l’economia que redunda en importants beneficis per la societat i economia dels països. Així, la indústria en general aporta
competitivitat i creixement a l’economia en base a:22
• Ser un sector que genera ocupació amb salaris comparativament més elevats que
en altres sectors, i en especial amb perfils de treballadors que, si no treballessin a la
indústria, obtindrien salaris més baixos. Aquests elements es vinculen a una forta
productivitat del sector lligada a una intensitat en l’ús de tecnologies i el reclutament de manera creixent d’un capital humà amb qualificacions mitges i superiors
(formacions professionals, estudis superiors, etc.) i una rellevància central de la
formació contínua a l’empresa.
• Ser el principal sector d’innovació comercial i productiva i ser essencial per la innovació en el sector serveis. La manufactura té una major tendència a incloure nous
productes i nous processos productius i de negoci. Les empreses mostren uns majors índexs d’inversió en R+D+I, una major inversió en recerca i desenvolupament
que té un reflex directe en activitats del sector serveis.
20. Un procés de relocalització que es produeix després de l’enorme deslocalització de parts, o de la totalitat,
del procés productiu que s’engega a partir de la dècada de 1980 en la majoria de països europeus, originada
pels avantatges comparatius, essencialment en termes de costos laborals, que possibilitava la liberalització
comercial promoguda des d’institucions internacionals.
21. La important aportació del sector industrial dels municipis que configuren la B-30, tant a nivell de Catalunya com d’Espanya certifiquen la seva capacitat quant a futur a pesar de l’enorme davallada soferta en els
últims 20 anys.
22. Helper, S.; Krueger, T. i Wial, H. (2012): Why does manufacturing matter? Which Manufacturing Matters? A policy
framework, Brookings, Febrer 2012.
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Tot i la crisi econòmica, l’any 2009 el 58,4% de la inversió en R+D recau en les empreses23. I si considerem el sector privat podem identificar que aquelles que realitzen
activitats d'R+D són majoritàriament les del sector industrial (a Espanya el 12,2% de les
empreses industrials enfront del 5,1% del total d’empreses, d’acord amb les dades de
l’Encuesta sobre Innovación a las Empresas 2010 de l’INE).
• La manufactura és essencial per reduir els dèficits comercials. Un elevat dèficit comercial redueix els ingressos i l'ocupació.
• La manufactura és clau per un creixement sostenible, al ser un sector que està fent
forts esforços cap a un ús més sostenible dels recursos, cap al desenvolupament de
formes de producció més respectuoses amb l’entorn, i on es generen més llocs de
treball relacionats amb “l’ocupació verda”.
• La manufactura i la indústria d’alt valor afegit són rellevants pel futur, i la B-30
requereix seguir apostant per ella. Una aposta que necessita de la cooperació intersectorial, de cooperació pública - privada, i possibilitar la continuïtat del treball dels
centres de recerca i universitats amb la indústria, una continuïtat en la qual és imprescindible l’esforç i complicitats dels centres tecnològics i d’innovació. Uns fets
que adquireix més rellevància quan diversos factors mostren un cert esgotament
del model de la deslocalització generalitzada, i que es poden concretar en:
• Costos d’adaptació del personal. Les exigències de la realitat productiva de la manufactura indiquen la necessitat de desenvolupar tant una cultura del treball com
unes habilitats productives que costen temps i esforç econòmic aconseguir. Aquests
elements generen sovint problemes en termes de qualitat, o en retards en les entregues, qüestions que erosionen la competitivitat empresarial.
• Inversions associades als processos d’innovació. Aquests són difícils de fer a distància, així com d’implantar-los als països tercers on es produeix. Igualment, és
també costós i complex efectuar en les fàbriques deslocalitzades les sèries curtes
de producció que impliquen canvis continus en el procés i en la programació de les
màquines que s’utilitzen, així com en l’aprenentatge que necessiten continuadament els treballadors.
Junt amb aquests elements, és necessari assenyalar altres factors, com el constant
augment dels costos de l’energia i el transport, que duen a un augment de costos molt rellevants per aquelles empreses amb una producció molt deslocalitzada. En segon lloc, els
països del sud-est asiàtic, que havien rebut bona part de les deslocalitzacions, es troben

23 Idescat, Despesa interna en R+D sobre el PIB, per sectors. Catalunya 2009. Disponible a: http://www.idescat.
cat/economia/inec?tc=3&id=6110
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ara en un constant procés d’augment de costos salarials que va reduint els seus avantatges competitius. En tercer lloc, és previsible que tard o d’hora es produeixi una revalorització del yuan xinès, actualment artificialment infravalorat per mantenir els avantatges
competitius. I finalment, un darrer element es vincula a les dificultats de finançament
del capital-treball en molts dels països on s’ha deslocalitzat la producció, ja que aquests
requereixen capital en efectiu.
Aquests elements ressalten la importància de la manufactura i la indústria d’alt valor
i les oportunitats que aquestes suposen per Catalunya. En aquesta línia les actuacions a
efectuar cal que s’enquadrin, en les definicions pel que fa a la Política Industrial de Catalunya, elaborades a principis del 2014 per la Generalitat de Catalunya i les associades
al Pla de Política Industrial 2010-2020 el qual va establir cinc eixos bàsics per la política
industrial catalana24:
• Innovació, que estableix com a prioritat la incentivació de nous projectes que es
vinculin a la creació de llocs de treball d’alta tecnologia.
• Internacionalització, on la prioritat és l’increment del nombre d’empreses catalanes multinacionals i de la seva dimensió.
• Estructura empresarial, que estableix com a objectiu augmentar la massa crítica,
bé mitjançant la cooperació o bé per mitjà d’un increment de la dimensió.
• Entorn, sostenibilitat i factors de producció, on la prioritat és proveir un entorn adequat perquè les empreses siguin més productives, competitives i sostenibles. Aquí
els elements essencials són millorar la qualitat de l’estoc de capital humà i reduir
les externalitats sobre el medi ambient.
• Política de clústers, on l’objectiu és facilitar el canvi estratègic cap a activitats amb
capacitat de creixement.
La potencial relocalització de part de determinades activitats industrials demana
d’una nova i proactiva política industrial per part de les diferents administracions, que
acompanyi, faciliti i doni suport al competitiu teixit industrial i manufacturer. El Vallès i
Catalunya es troben en una situació estratègica clau davant del procés de relocalització
industrial i en la cadena de valor de la producció industrial i manufacturera. Es troben
situades geogràficament en el punt d’entrada de les mercaderies a Europa, i un adequat
sistema de transport i logística és clau per rellançar Catalunya com a punt geogràfic estratègic.

24 Generalitat de Catalunya (2010): Pla de política industrial 2010-2020 (Catalunya), Servei de Publicacions de
la Generalitat de Catalunya.
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Com assolir aquesta competitivitat en general i en el territori que engloba la B-30, és
el que vol donar resposta el present document. Una competitivitat que permeti afrontar
els desafiaments a llarg termini i que canviï la tendència de menysvalorar la indústria i la
seva importància estratègica, sense eludir les problemàtiques actuals i, en especial, aquelles arrelades a la crisi. Actuacions al llarg de la B-30 que han de donar suport a l’emprenedoria industrial, i tenir especial cura d’aquelles empreses indústries amb capacitat de
generar valor i afrontar els condicionants de la internacionalització. Es tracta de disposar
d’una amplia zona geogràfica que preservi i potenciï les eines de creixement i de generació d’ocupació, i a la vegada afronti el problema de la balança comercial, tot considerant
les indústries amb una bona base exportadora i aquelles amb productes susceptibles de
ser reconeguts i acceptats pels mercats mundials, facilitant-ne l’expansió, prestant una
especial atenció als mercats asiàtics que mostren un major nivell de dinamisme i fortalesa per l’increment de la seva demanda interna.
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2.5

Requisits per un ecosistema industrial i de manufactura
avançada
El procés competitiu resideix en molts factors, tal com es detalla en apartats posteriors,
ara bé, un d’ells i de cabdal importància per tota indústria que vol competir per valor, resideix en la seva localització òptima. La localització entesa com un espai on els elements
i agents que la configuren són esperonadors del procés d’innovació i d’eficiència quant a
costos. Un espai, un ecosistema, en el qual la indústria es retroalimenta i creix i a la vegada un lloc on la reindustrialització de grans regions esdevé possible. Conèixer les característiques que han de tenir aquests ecosistemes esdevé clau, tant per complementar-les
en aquells aspectes requerits, com per divulgar-les per estar present en els processos de
reindustrialització que es produeixen el si de les economies avançades.
Avui no hi ha cap dubte que hi ha una relació directa entre el desenvolupament econòmic i l'alta concentració de desenvolupament científic i tecnològic de forma simbiòtica
amb un teixit productiu capaç de convertir els avenços tècnics i científics en PIB. El camí
iniciat per Silicon Valley fa uns 50 anys és una iniciativa de referència i fou seguit en diverses ciutats i àrees del món,25 unes iniciatives que es van veure esperonades mercès a
la complicitat i el treball conjunt de les administracions, les empreses especialment les
industrials i les universitats i els centres de recerca. Aquests pols avui estan plenament
consolidats26 i les dades han evidenciat que han suportant amb menys danys les diverses
crisis que, en major o menor escala, s’han vist sotmeses.
Aquestes zones geogràfiques han consolidat un cicle virtuós en el qual treballen simbiòticament universitats, centres de recerca, centres tecnològics, empreses de referència mundial en àrees específiques del coneixement, instal·lacions d’acollida d’iniciatives
emergents i emprenedores, i recursos financers, en general, i de capital risc, en particular.
Tot un conjunt d’elements articulats en una àrea territorial on es disposa d’instal·laci-

25. Entre ells: Montreal, Ottawa, Boston, Ulu, Estocolm, Munic, Cambridge, Glasgow, Dublín, Tel Aviv, Hsintxu,
Zong-Hsintxu,
26. Segons dades aportades pel Cercle del Coneixements, abans de l'inici de la crisi, entre les àrees destacades
quant a impuls de la innovació amb forta base industrials, destaquen: al Canadà: Montreal i Otawa (gairebé
2.000 societats i 140.000 llocs de treball en el cap de l’animació, 3d, vídeo i e.learning). A USA: Boston, Austin
i San Francisco (19.000 societats amb més d’1,5 milions de persones en el camp de la informàtica, la multimèdia, les telecomunicacions i l’e-learning, 235 mil a Boston, 120 mil a Austin i 1.25 milions a San Francisco).
A Europa: Ulu a Finlàndia (amb 1.600 societats i 70.000 llocs de treball centrats bàsicament en l’electrònica
i telecomunicacions), Estocolm a Suècia (uns 30.000 treballadors en el camp de les telecomunicacions agrupats en quasi 700 empreses), Munich a Alemanya (amb 14.000 societats centrades en electrònica i informàtica amb una mitjana de 12 professionals), Cambridge i Glasgow a Anglaterra i Escòcia dedicades a electrònica
i biotecnologia (amb unes 1.500 empreses i 5.400 empreses respectivament i uns 150.000 llocs de treball),
Dublín a Irlanda (amb unes 1.000 empreses dedicades a software i uns 27.000 llocs de treball). Al Orient
mitjà a Israel el triangle tecnològic Tel Aviv-Haifa-Jerusalem (centrat en telecomunicacions dóna ocupació
a més de 60.000 persones). A l’Àsia a Taiwam: Hsintxu, amb uns 90.000 llocs de treball i 300 empreses en el
camp dels circuits integrats. A Xina: Zong-Hsinchu (amb un miler de societats en el camp de la informàtica)
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ons per acollir les persones, processos que faciliten la innovació i les infraestructures
que garanteixen la comunicació i la cooperació entre les empreses que s’instal·len en el
territori. Un conjunt d’elements que tenen com a objectiu el desenvolupament econòmic
basant-se en el foment a la innovació i del procés creatiu, planificat i configurat de forma
simbiòtica amb el progrés social i la qualitat de vida. Aspectes que produeixen un efecte
catalitzador que permet assolir les més altes cotes de progrés.
Aquests ecosistemes industrials esdevenen, conseqüentment, un instrument imprescindible per les societats avançades i que volen centrar el seu procés productiu, en un
model robust capaç d’afrontar les turbulències dels cicles econòmics, tot generant ocupació, augmentat la capacitat de generació de coneixement i dotant-se de nous instruments
per afrontar amb èxit els reptes de la globalització econòmica. Uns fets que a la vegada
avancen garantint la generació de les plusvàlues que possibiliten el desenvolupament de
les polítiques socials i la qualitat de vida.
L’anàlisi d’aquestes àrees industrials avançades constata que es configuren un àmbit
metropolità dinàmic, amb una ciutat vertebradora de referència quant a dinamisme econòmic i capacitat d’atracció global; que en el territori hi desenvolupen activitats significatives centres de recerca i disseny; que disposen de bones universitats interconnectades
internacionalment; que hi ha una massa crítica significativa quant a coneixement i la
seva aplicació mitjançant un teixit industrial ampli i amb capacitat i presència en els
mercats internacionals; que disposen de polítiques i infraestructures d’acolliment de les
persones que doten de contingut i vitalitat les empreses i organitzacions instal·lades;
àmplies i eficients xarxes de transport internes i amb els territoris propers tan pel que fa
referència al transport de persones i productes com pel que fa a xarxes telemàtiques. Una
anàlisi detallada de cadascun dels aspectes anteriors permeten definir aquells requisits
que ha de complir, a mig termini, tota àrea geogràfica que vulgui esdevenir un ecosistema industrial innovador, tractor quant a ocupació i competitivitat i captador d’inversions
pròpies de tot procés reindustrialitzador. De l’anàlisi es dedueix que hi ha tot un conjunt
d’elements que ja han d’existir abans d’articular el territori com un ecosistema industrial
avançat, dit en altres paraules, tan sols es pot construir un ecosistema de progrés industrial si el territori ha fet els deures i ha assumit amb plenitud la importància del binomi
indústria i generació i aplicació dels avenços del saber.
Aquests aspectes clau per generar un territori capaç de ser motor de futur es concreten en:
1. Àmbit metropolità dinàmic, amb una ciutat integrada o simbiòticament coordinada
de referència global quant a dinamisme econòmic i capacitat d’atracció. Els nivells més
alts de progrés econòmic es produeixen, des de la irrupció de la societat i l’economia
del coneixement, en grans àrees metropolitanes per la seva potencialitat econòmica, demogràfica, intel·lectual i de coneixement, element cabdal o matèria primera, quant a la
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indústria d’alt valor afegit i la intensiva en mà d’obra, és el talent. El que atorga carta
d’identitat pel que fa a innovació són els sabers plurals, especialitzats i complementaris
de les persones aplicats a la recerca, l’experimentació, i la transformació dels seus avenços en productes i serveis innovadors quant a les problemàtiques que afronta humanitat
i l’ecosistema on es desenvolupa el procés industrial. És per aquesta raó que el progrés es
produeix bàsicament en àrees metropolitanes, o agrupacions urbanes, riques en coneixement i infraestructures (centres de recerca i formació, empreses, etc.) que l’acullen i el
fomenten.
També el dinamisme queda palès tant en la capacitat de vertebrar iniciatives com en
la d’atreure recursos econòmics i inversions foranes. Quan es donen aquests fets la capacitat del territori creix exponencialment i a la vegada es produeix un efecte d’assumpció
de nous reptes.
Pel que fa a la potencialitat demogràfica, indicar que en les zones referents, quant a
desenvolupament industrial avançat, la concentració d’alts nivells de dotació de capital humà, en concret de persones amb formació professional, persones amb formació
universitària i persones amb àmplia experiència industrial, distribuïdes regularment en
un tram generacional comprès entre els 30 i els 50 anys. Quant a les habilitats i coneixements caldrà una significativa dotació en disciplines com la física, les matemàtiques, les
ciències de la salut, la tecnologia, la sociologia i el disseny d'humanitats.
2. Existència de capacitat de generar i transferir coneixement, mercès a l’existència de
centres de recerca, d'innovació i formació universitària prèviament interconnectats amb
centres homòlegs internacionals. La indústria innovadora es caracteritza, entre altres aspectes, per la seva capacitat de canvi i adaptació als entorns canviats i la competència
global, un fet que obliga a acceptar l'obsolescència dels avenços, científics i tecnològics,
i la necessitat d’interioritzar i incorporar en els seus productes els nous avenços. Aquest
fet ocasiona que les capacitats d’afrontar nous reptes creixin per les zones amb un grau
elevat de coneixement i infraestructures, i disminueixin per aquelles que són deficitàries
amb els elements possibilitadors de la invenció, la generació de valor i la innovació.
En l’anterior context s’evidencia la necessitat d’existència de capacitat de formació
d’alt nivell, plantejada simbiòticament amb les instal·lacions necessàries per possibilitar
l’experimentació i assimilació dels coneixements, i alhora la recerca associada. Formació que només es pot plantejar en universitats plurals, compromeses amb el territori i
l’entramat productiu, i que disposin d’un excel·lent equip de professors i investigadors
concretats en centres integrats en les xarxes de recerca i innovació mundial.
3. Existència de massa crítica inicial quant a persones, avenç i domini aplicat de la ciència i la tecnologia mitjançant un teixit industrial ampli de titularitat local o multinacional, amb capacitat d’actuació internacional. Un col·lectiu que treballa en xarxa que
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possibilita que els avenços arribin amb rapidesa a les empreses, i a la societat mitjançant
productes avançats, un fet que obliga l’existència de centres tecnològics o d’innovació la
transferència dels resultats de recerca, ja que la màxima eficiència sols s’assoleix si es
garanteix aquesta transferència.
La confluència en una àrea de centres universitaris, instituts de recerca, centres tecnològics, i un ampli teixit industrial és requisit condicionant que possibilita l’èxit pel que fa
a la vertebració d’un ecosistema industrial avançat i capaç.
4. Espai geogràfic delimitat amb identitat i identificable. Anàlisis empíriques de les zones industrials o d’innovació industrial, evidencien que la interacció d’empreses en un
territori (Clúster) és un requisit necessari per assolir elevats graus de competitivitat. Un
territori en el qual s’han d’ubicar, amb una cultura transversal comuna, un conjunt de 3
elements:
• Centres de recerca i universitats, els quals permeten la generació, avenç científic i
tècnic, i divulgació de coneixement.
• Empreses industrials que amb els seus processos generen productes i serveis d’alt
valor.
• Infraestructures per facilitar la qualitat de vida i el progrés sociocultural de les persones que viuen i desenvolupen la seva activitat professional.
Aquest fet comporta que l’àrea geogràfica cal que no sols disposi dels elements bàsics
constituents, és imprescindible la disponibilitat d'ubicar a les noves iniciatives industrials, a les dels emprenedors, i aquelles resultat de la captació d’indústries fruit del procés
de reindustrialització. Un territori amb plans de desenvolupament integrals que ultrapassin els límits de les diverses administracions locals que l’integrin, i imatge única. Aspectes com finestreta única multilocalització (independent de la demarcació administrativa),
i senyalística que prioritza l’ecosistema (B-30), esdevenen elements cabdals.
5. Capacitat d’adequar espais d’acolliment de les persones que doten de vitalitat l'ecosistema industrial avançat: habitatge permanent i temporal, espais d’interrelació i lleure,
i serveis complementaris que atorguen qualitat de vida. Tot el conjunt d’infraestructures
que possibilita la simbiosi entre treballar i viure. Que els projectes de desenvolupament
professional esdevinguin, amb harmonia, els projectes de desenvolupament personal.
Un territori industrial amb capacitat de competir és un lloc on es desenvolupa una activitat productiva i alhora social. Només el binomi, possibilitat de treball, i existència d’instal·lacions lúdiques i possibilitat de disposar d’habitatge permanent o temporal, és un
reclam per la reindustrialització, per cridar el talent emprenedor i els recursos financers
DESENVOLUPAMENT DE LA INDÚSTRIA I LA SEVA COMPETITIVITAT A L'ÀMBIT B30

38 ÀMBIT B30

necessaris. Persones altament preparades i els recursos actuen com a element impulsor
l’un de l’altre, l’existència de talent fa de reclam dels recursos que el necessiten i, alhora,
la disponibilitat de recursos i talent atreu noves persones, empreses i institucions.
En conseqüència, el desenvolupament d’una àrea industrial potent obliga a actuar a
la vegada en:
• Facilitar l’accessibilitat i disponibilitat temporal o permanent d’habitatge a preus
escaients amb els diversos perfils salarials i capacitats econòmiques dels treballadors i professionals.
• Dotar el territori de la resta d’elements requerits sobre la base del binomi “viure i
treballar”. Zones de lleure, escoles, infraestructura hotelera, espais per a la tercera
edat, etc.
6. Hipercomunicat en el transport de persones i productes amb el món: aeroports, comunicacions terrestres d’alta velocitat, port marítim, etc. Una zona industrial capdavantera, amb capacitat d’atraure inversions i eix central quant a reindustrialització dels
territoris, requereix existir en un context mundial, tant pel que fa a exportar els seus
serveis i productes, com a importar talent, persones altament preparades i qualificades,
i recursos financers que actuïn com a impulsors del creixement. Aquest fet comporta la
necessitat:
• Enllaços terrestres d’alta velocitat i capacitat: autopistes i ferrocarrils.
• Connexió aèria: almenys un aeroport transoceànic amb connexions amb els principals llocs de desenvolupament econòmic i d’innovació, a distàncies inferiors a
una hora mitjançant transport públic o privat. La necessitat de vols directes amb
els centres de “poder” i “innovació” mundial té una doble finalitat: facilitar la mobilitat de les persones i, en segon lloc, col·labora eficaçment en “l’existència” de la
zona geogràfica en la consciència dels humans en els seus desplaçaments.
• Connexió naval, port marítim, a distàncies inferiors a una hora i amb àmplia zona
de serveis portuaris de tot tipus.
7. Àmplia i eficient xarxa de transport interna de l'ecosistema i amb els altres territoris
propers. Una àrea industrial referent sorgeix de la integració, de dotar d’identitat comuna, a diverses realitats existents (persones, empreses nacionals i multinacionals, universitats i centres de recerca i innovació), a les quals es facilita la seva actuació sinèrgica i el
treball simbiòtic amb les iniciatives emprenedores sorgides a l’ombra de les universitats
i centres d’R+D. Tot un conjunt de realitats que es complementen amb els elements que
faciliten la consolidació del “saber” i l’existència a nivell mundial, tant com a proveïdor
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de coneixement i valor com a receptor. La seva extensió i densitat demogràfica requereixen una fàcil mobilitat interna tant en el si de l’àrea com en l’àmbit metropolità que
l’acull per garantir el dinamisme i la interrelació.
Una xarxa de transport en què simbiòticament actuïn el transport de persones i productes i que potenciï, per la seva eficiència i eficàcia, el transport col·lectiu basat en el
ferrocarril, operat amb criteris de metro interurbà, que l’interconnecti esdevé crucial,
però sense descurar l’ajust als requeriments individuals. Un bon sistema de carreteres
amb estructura en xarxa nodal que cobreixi la totalitat del territori. En conseqüència
una xarxa, que minimitzant els transbordaments, possibiliti desplaçar-se al llarg i ample
amb recorreguts mitjans no superiors a 60 minuts.
8. Una potent xarxa telemàtica per a la comunicació interna i externa de les indústries
i organitzacions que configuren l’ecosistema industrial, possibilitant alhora estendre’l
més enllà de l’espai físic, tant per possibilitar la interactuació amb els players mundials,
com per posar sota l’impuls i el segell a totes les entitats, tot acceptant que el treball cooperatiu implica compartir coneixement, recursos, capacitats, informacions de tot tipus.
Cal una bona xarxa de telecomunicació, considerat com un recurs indispensable, que
disposi d’un cost que no ocasioni pèrdua de competitivitat. El cost de les comunicacions,
veu i dades multimèdia no pot ser en cap cas superior al d’altres àrees o zones d’innovació amb les quals el territori vol interactuar i competir.
9. L’existència d’una àrea d’especialització industrial amb capacitat de desenvolupament. La necessitat d’esdevenir una àrea referent quant a desenvolupament industrial,
exigeix d’una massa crítica inicial en almenys un sector industrial. Sectors que permeten evidenciar els guanys del treball sinèrgic entre els diversos agents que potenciïn la
innovació i la cooperació, i actuen com a tractors de la resta.
10. L’impuls polític de les administracions que conflueixen en el territori. Un impuls imprescindible per afrontar les actuacions amb voluntat integradora, heterogènia i avançada, tot permetent la superació de les dificultats associades a la interacció del conjunt
de realitats heterogènies disperses al llarg del territori, les quals inicialment tenen finalitats, motivacions, objectius i horitzons diferents, no exemptes d’aquelles associades als
personalismes i complicitats.
Una complexitat que obliga també a les diverses administracions locals, a actuar com
una sola, a redissenyar les polítiques d’ordenació territorial, a unificar les normes i procediments, i anteposar els objectius col·lectius de l'ecosistema fugint de protagonismes
a curt termini, i establint projectes, a mitjà i llarg termini, que permetin desplegar el
potencial que la indústria, actuant sinèrgicament amb tots els organismes del territori,
pot arrencar.
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Sintèticament els 10 requisits que s’agrupen en tres blocs:
• D’ordenació o planificació del territori con una unitat.
• De generació i aplicació del coneixement per potenciar la innovació i la competència.
• De referència específica en sectors indsutrials per atreure inversió i talent, els quals
han de ser planificats, dirigits i gestionats per un òrgan col·legiat, que té per missió
posar en marxa i consolidar l’ecosistema industrial que integra simbòlicament indústria intensiva en mà d’obra i intensiva en coneixement
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2.6

La competitivitat de la indústria en els mercats globals
Les organitzacions industrials afronten els desafiaments de la competitivitat sabedors que
només aconseguint-hi l’èxit podran créixer, prolongar la seva existència al llarg del temps,
afrontar problemes complexos, i convertir-se en marques de referència augmentant la
seva rendibilitat. Tot un conjunt d’aspectes que exigeixen buscar l’excel·lència en les activitats pròpies, hi ha no ignorar les fortaleses i debilitats dels competidors.
La competitivitat és un procés que s’ha d’abordar de forma contínua i permanent,
superant tant els factors endògens com els exògens tot assumint en plenitud els paradigmes associats als mercat i la competència global en un entorn incert, complex i canviant.
Aquest fet obliga que per accedir als mercats globals esdevé imprescindible fabricar productes diferencials i que aportin valor.
Assumir els reptes en què s’enquadra el procés competitiu exigeix la recerca permanent de l’excel·lència, un fet que ha d’impregnar totes les activitats empresarials i processos industrials. Cal doncs estar amatent i considerar els avenços tècnic científics, que es
produeixen de forma continuada i que obren noves formes de plantejar-se les activitats
i els processos productius, les capacitacions professionals dels treballadors i les pautes
socials que condicionen o fixen exigències. Tot això obliga a innovar per fer més, fer-ho
millor i de forma diferencial, i així possibiliten alhora increments de productivitat per
assolir rendibilitats òptimes, assumint els desafiaments i els riscos derivats del procés de
mundialització i vertebració d’un mercat únic.
En conseqüència, estar present en un mercat mundial únic exigeix ser altament competitiu, cosa que obliga a les indústries a identificar i posar en marxa la seva estratègia en
l’òptim equilibri entre una terna configurada en primer lloc per la capacitat innovadora,
en segon lloc a l’establiment de sistemes per ser altament productiu i, en tercer lloc, utilitzar els avantatges de l'obertura dels mercats i ubicar-se en localitzacions òptimes.

Entorn socioeconòmic i competitivitat
L’entorn socioeconòmic descrit anteriorment, que caracteritza la primera dècada del segle XXI, genera una dinàmica de canvi permanent en les activitats humanes, ja siguin
d’aprenentatge, productives, relacionals o lúdiques, que, accelerant l’obsolescència, obliga a la seva permanent revisió buscant l'eficiència en els esforços i recursos dedicats a
elles amb l’ànim d’aconseguir l’eficàcia en els resultats. Mínim esforç, costos, i recursos
emprats, i màxims resultats és el binomi perseguit en tota activitat humana, especialment en aquelles de caràcter econòmic on el seu desenvolupament es produeix en un
marc de competència entre organitzacions que, actuant sobre un mateix mercat i oferint
productes i serveis similars, busquen obtenir els beneficis que en garanteixin la contiDESENVOLUPAMENT DE LA INDÚSTRIA I LA SEVA COMPETITIVITAT A L'ÀMBIT B30
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nuïtat i desenvolupament. En conseqüència les empreses afronten la batalla de competitivitat sabedores que només aconseguint-hi l’èxit podran créixer, prolongar la seva
existència al llarg de temps, afrontar problemes complexos i convertir-se en marques de
referència augmentant la seva rendibilitat. Una competitivitat que obliga a ser plantejada davant de tercers i davant un mateix, buscant l’excel·lència en les activitats pròpies,
aprofitant les oportunitats que sorgeixen dia a dia, i no ignorant les fortaleses i debilitats
dels competidors.
Aquest procés constant de la competitivitat va estretament lligat als paradigmes que
mouen i regeixen a les societats, als marcs jurídics que regulen les activitats, a les capacitats de lideratge, l’accés a la informació i als avenços tècnics científics, en definitiva un
conjunt de fets canviants que obliguen a abordar la competitivitat de forma contínua i
permanent, entenent que està condicionada per un conjunt de requisits i es basa en un
ampli ventall de tècniques i eines, que únicament si es tracten conjuntament, íntegrament, es pot aconseguir els màxims resultats. Per tant, en la conjuntura actual no hauria
de parlar de forma aïllada dels conceptes que conflueixen en la competitivitat, han de
ser considerats i gestionats com una unitat, entenent a més que la competitivitat de tota
organització està condicionada per factors endògens, responsabilitat de l’organització, i
de forma creixent per factors exògens que condicionen o possibiliten en gran part la competitivitat de l’empresa, la qual acaba estretament vinculada als escenaris potenciadors
de la competitivitat en cada un dels territoris on s’ubica i desenvolupa la seva activitat.
En aquest context, la consolidació de bons nivells de competitivitat passa per assumir
en plenitud els paradigmes de la societat actual. Una societat en què “la generació, el
processament i la transmissió de la informació es converteixen en les fonts fonamentals
de la productivitat i el poder, a causa de les noves condicions tecnològiques”, cosa que
comporta afrontar interioritzant els hàbits, els procediments i els models organitzatius i
culturals que la tecnologia computacional i telemàtica permeten, en un món global liberalitzat, intercomunicat, competitiu i molt desequilibrat quant a costos i possibilitats de
futur, només d’aquesta manera és possible generar la riquesa per progressar. Per fer-ho
es necessita que les organitzacions tinguin la capacitat i la voluntat d’afrontar els nous
reptes, però cal que la societat en la seva totalitat afronti els desafiaments i les transformacions necessàries. Conseqüentment les administracions, les empreses i la societat
civil han d’acceptar el repte posant en marxa, de forma complementària, en un marc de
cooperació, totes aquelles iniciatives que garanteixin, a mitjà termini, que la seva societat ocupi els primers llocs en el rànquing de països que han assolit els nivells òptims de
competitivitat i benestar en el context d’un procés de reindustrialització de les economies
avançades en el marc de l’economia del Coneixement.
Per fer possible que tota societat avançada, i que gràcies a una potent activitat industrial basada en l’ús intensiu del coneixement, disposi d’altes cotes de benestar, cal
disposar d’un entorn facilitador i d’un estat d’opinió favorable en el que representa i
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possibilita la indústria i l’economia del Coneixement. Per això, cal entendre que invertir
en tecnologia no és suficient. La inversió és només un pas ineludible, l’èxit es troba en la
manera en què s’utilitza i com s’apliquen les noves tecnologies, els nous coneixements
i les possibilitats derivades de l’obertura de mercats. La disponibilitat d’un entorn facilitador comporta assumir un triple desafiament, en primer lloc s’ha de possibilitar que
les empreses, les universitats, els centres de recerca i els centres tecnològics i de disseny
actuïn de forma sinèrgica, treballant en xarxa de forma coordinada aconseguint els beneficis de la cooperació, la interrelació, la informació i la proximitat física i telemàtica, possibilitant que l’avenç científic s’incorpori de forma accelerada als processos industrials.
En segon lloc, s’ha de facilitar el sorgiment de noves iniciatives en àmbits de coneixement
emergent i facilitar la seva interrelació amb les empreses consolidades i amb capacitat
productiva contrastada. Finalment és necessari projectar el territori a escala mundial, dotant-se de capacitat de presència i actuació global, convertint-se alhora en pol d’atracció
de recursos humans i econòmics pel fet de concentrar capacitats i potencialitats: treball,
indústria consolidades, sol, formació, coneixement, infraestructures, habitatge, qualitat
de vida, progrés, etc.
Quant a generació d’un estat d’opinió favorable cal prendre com a base una sèrie d’elements clau com ara: la disponibilitat d’accés ràpid a informació i l’existència de missatges, prioritats i actuacions dels responsables públics envers l’economia productiva en
general i la indústria en particular. La posició de protagonisme o de referència del territori
quant a empreses, els centres de formació i recerca que acull; la disponibilitat de recursos econòmics i humans, d’una cultura de valoració de l’activitat científica i d’innovació
contínua en les empreses, i de la percepció per part dels ciutadans de “retorns” tangibles
en una situació de canvi global.
Pel que fa al repte de la competitivitat industrial, en les economies avançades, s’ha
de contemplar tots els aspectes anteriors i afrontar profundes modificacions pel que fa
a la formació i reciclatge dels seus treballadors, abordar la investigació i la innovació de
forma sistemàtica, involucrar-se en la seva responsabilitat social, i els compromís en la
sostenibilitat dels seus processos.

Els reptes associats als nous desafiaments
Aprofitar les oportunitats derivades dels nous reptes depèn en l’actual context de poder
assumir i afrontar, -a nivell del territori on les iniciatives empresarials neixen i des d’on
es prenen les decisions amb independència de la localització dels seus processos productius-. En particular els 4 reptes bàsics són els següents: el primer és el relatiu a entendre
la formació dels treballadors actius, i no actius, com una missió estratègica que comporta
adquirir la capacitat intel·lectual, que possibilita aprendre a aprendre al llarg de tota la
vida. El segon comporta que les empreses adquireixin la grandària necessària, ja sigui per
creixement propi o amb models de col·laboració competitiva, per adquirir la capacitat
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d’arribar als mercats globals amb productes diferencials i d’alt valor. Especial atenció
s’ha de prestar a les infraestructures que faciliten la ràpida comunicació, tant del saber
com de la mobilitat de les persones i els productes en el si del propi territori i en aquelles
altres zones de producció i als mercats receptors dels productes, per per tant necessita
les màximes facilitats d’accés al territori per via terrestre, marítima i aèria, aquesta és
una de la claus per afrontar els beneficis derivats de la globalització i el progrés tècnic i
científic.
El tercer repte fa referència a la necessitat de convertir el territori, en el nostre cas els
municipis de la B-30, en node de progrés, gràcies al treball sincrònic entre la universitat/
recerca i l’empresa, en àrees específiques del saber, de manera que el posicionin i s’integrin
en les xarxes de generació de coneixement amb les d’aplicació (fabricació) i innovació.
En quart lloc no es pot descuidar les polítiques encaminades a preservar la qualitat
de vida i el benestar dels ciutadans, tenint especial cura de la salut, el foment de la cultura, la llibertat d’elecció, l’equilibri mediambiental de l’ecosistema, i les actuacions que
impedeixin la fractura social i l’exclusió del progrés per motius generacionals, culturals
o geogràfics.
Les indústries coneixen en quina mesura la seva ubicació potencia o frena la seva
competitivitat. Per aquest motiu s'han d’involucrar, directament o indirectament, en què
s’afrontin els quatre reptes, sabedors que el que específicament els correspon és el relatiu
a l’ajust dels seus models productius als nous models exigits, i que la competència global
obre immenses oportunitats a aquells territoris dinàmics i altament capacitats, alhora
que redueix dramàticament les possibilitats a aquells territoris que no estan en condicions d’afrontar a curt i mitjà termini els reptes exigits.
En aquest context les indústries s’han de dotar dels mecanismes que permetin adquirir la capacitat de diferenciació dels seus productes i el volum suficient de producció
i l’oferta per afrontar els reptes de la mundialització i la competència entre zones econòmicament i socialment desequilibrades. La via per fer-ho continua sent la ja iniciada:
continuar en la recerca de la millora de la competitivitat de les empreses sobre la base
de la productivitat, centrar-se i potenciar el desenvolupament en aquelles àrees de més
valor afegit i amb una sòlida base on suportar-se.

Competitivitat: Innovació, productivitat i globalització
Conseqüentment, la forma de plantejar-se la competitivitat en l’escenari anterior i amb
una dinàmica de mercats caracteritzats per la súper oferta existent i l’alta competència
varia en funció de mercats en expansió o consolidats, del tipus de productes, de la capacitat adquisitiva del segment al qual es dirigeixen, i del diferencial entre el cost i el preu
que el consumidor està disposat a pagar en funció del valor objectiu o subjectiu que li
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aporta o ell percep. No obstant això, la finalitat última del procés competitiu ha de ser
incrementar quotes de mercat, disminuir costos i augmentar els marges, enfortir l’organització incrementant les seves capacitats transformadores i de posicionament en els
mercats. Tot això obliga a assolir els majors resultats, que no és altra cosa que guanyar
clients, ofertes i mercats a la competència conscients que l’activitat humana es mou en
mercats de recursos i demandes finites.
Aquesta necessària recerca de l’excel·lència, que ha d’impregnar les activitats empresarials obliga a la millora permanent considerant els avenços tècnics i científics, que
es produeixen de forma continuada i que obren noves formes de plantejar-se les activitats i els processos productius, les capacitacions professionals dels treballadors i les
pautes socials que condicionen o fixen exigències. Per a això ha d’assumir la recerca permanent de la innovació diferencial, com el camí requerit per fer més, fer-ho millor i fer
de nou, actuant sabedors que l’eficiència d’avui no és la del matí, però que la del present
condiciona la del futur, ja sigui pels temps requerits en l’amortització de les inversions
efectuades i recursos disponibles, o per les capacitats específiques dels equips humans
que configuren les organitzacions tant a nivell d’execució, com de la seva gestió i planificació. Amb aquestes premisses, la finalitat de la innovació és obtenir els millors resultats
de l’activitat desenvolupada sabedors que les empreses poden introduir millores en totes
les seves activitats, per això tots els seus processos, sense excepció, han de ser analitzats
conjuntament tant pels que els executen, sense dubte els que coneixen millor les seves
problemàtiques i punts febles, i per aquells que coneixent els avenços i disponibilitats
dels nous coneixements i útils tecnològics, articulen el procés innovador de l’organització. Una innovació que no només s’ha d’aplicar a “com es fan les coses”, cosa que ha
estat efectuat de forma habitual al llarg de decennis i que es focalitzava estrictament en
els processos i en la inclusió de maquinària i útils tecnològics. El procés d’innovació ha
d’actuar també sobre els productes, ja que ells marquen la diferenciació entre empreses
i determinen la seva acceptació en el mercat, i fer-ho, igualment, d’una manera especial
i intensiva, sobre l’eix central de les organitzacions que són les persones que aportant el
seu talent i capacitats, permeten el desenvolupament de les activitats, la seva adaptació
als entorns plurals, la seva evolució i progrés. Innovar en productes i innovar en organització aporta la majoria de vegades millors taxes de competitivitat que l’estricta innovació
en processos fonamentats en els avenços tecnològics, que si bé aporten millores productives, conseqüentment en costos, evidencien la seva incapacitat per incrementar els
tangibles i intangibles que incorpora el producte que, en definitiva, determinen el valor
que el mercat els atorga.
Un procés d’innovació que ha de possibilitar increments de la productivitat, entesa
com la relació entre la quantitat de recursos utilitzats per produir una determinada
quantitat de productes o serveis d’acord a unes especificacions concretes i a una qualitat
establerta. Productivitat que exigeix ser considerada de forma constant ja que si bé, el
camí que condueix a la solvència i al creixement industrial són els beneficis de l’activitat,
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no es pot ignorar que del conjunt de productes i serveis que caracteritzen l’organització,
la seva aportació o contribució al marge és divers, contribuint alguns per volum i altres
per preu. Productes diversos amb rendibilitats diferents i si bé tots han de ser subjectes a
revisió sistemàtica els que presenten marges més ajustats, com a conseqüència del valor
que el mercat els concedeix, són els que més necessiten ser analitzats per assolir les majors cotes de productivitat ja que sense valors òptims de productivitat les organitzacions
no són competitives a llarg i mitjà termini.
En aquest context d’innovació, com a procés de millora permanent, i de productivitat
per assolir rendibilitats òptimes, les empreses han d’assumir els riscos i incorporar les
possibilitats que aporta el procés de mundialització i vertebració d’un comprant únic,
ajustant-se a les realitats asimètriques de les regions i mercats mundials pel que fa a
costos de producció i nivells de renda. Han de considerar així mateix la capacitat de telecontrol, i els moderats costos del transport de mercaderies en un entorn d’eficiència
logística, circumstàncies que conformen un nou escenari on la revisió de la localització
no pot ser ignorada, tant pel que representa de millora de costos, conseqüentment d’increment de la competitivitat, com per frenar el deteriorament dels marges o el manteniment de la rendibilitat de l’activitat empresarial. Processos de localització que no afecten
només a la producció de productes i serveis ho fan també, des de fa molt més temps, al
capital i als fluxos monetaris que es dirigeixen als mercats amb més capacitat d’aportar
plusvàlues, o aquells llocs on els avantatges fiscals permeten un plus addicional pel que
fa a la rendibilitat.
Així doncs, en l’actual conjuntura de competència en un mercat mundial, que tendeix
a esdevenir únic, es requereix disposar d’una elevada competitivitat, fonamentada en la
innovació en contrapunt a reduccions dels salaris, una alta qualitat de vida per atreure
i retenir el talent capaç de generar i aplicar nou coneixement, un alt nivell de cohesió
social que possibilita l’absència de tensions socials que poden frenar del progrés. L’establiment de mecanismes per a ser altament productiu portant al màxim les capacitats de
les infraestructures sobre la base de la formació, el compromís i els coneixements de les
persones, i en tercer lloc, entendre i gaudir dels avantatges de l’obertura dels mercats i
les potencialitats de cada territori utilitzant el recurs de la globalització en tant a localització. Es pot concloure que la competitivitat en l’economia globalitzada actual ha de ser
enfocada com el valor d’un vector en un espai determinat per tres components: innovació, productivitat i localització.
Així doncs l’objectiu en cada moment és aconseguir el màxim valor quant a productivitat, innovació, i potencialitats de la localització. Una terna variant en funció del producte o servei produït, del sector en què s’enquadra la seva activitat, de les estratègies, objectius i tàctiques de la indústria i fonamentalment de les capacitats, actituds i recursos
materials i immaterials que es posen a disposició de l’activitat productiva. Entenent-se
que en un procés continuat de liberalització i mundialització de l’activitat econòmica,
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social, informativa i cultural, les distàncies entre els diversos col·lectius s’incrementen en
funció de la capacitat d'aprofitar les oportunitats arrelades en elles, i alhora es segmenten
i caracteritzen els col·lectius en funció de les seves capacitats i tipologia dels productes i
serveis capaços de generar.
En aquest línia, i molt sintèticament, les organitzacions es caracteritzen en aquelles
capaces de generar productes amb valor, normalment associats als processos innovadors,
els productors de gran volum, caracteritzats per treball de baix cost, els productors de
matèries primeres, caracteritzats per disposar de significatives quantitats de recursos naturals, i els productors redundants. La recerca de la competitivitat no ha d’ignorar aquestes realitats, i haurà de fixar les seves estratègies, tot tenint present que només ajustant
adequadament, localitzant òptimament i assumint la sostenibilitat, el progrés industrial
és possible.
És important comprendre que un mateix nivell de competitivitat en els mercats globals
es pot aconseguir de diverses maneres, (funció del pes de cadascun dels elements de la
terna, innovació, productivitat. Potencialitats de la localització), però els components que
s'usen per aconseguir-la no són els mateixos, la qual cosa implica que la composició de
la competitivitat en un determinat període pot condicionar la del període següent, al no
disposar de les bases que permeten afrontar els ajustos necessaris en els temps requerits,
fent les empreses extremadament sensibles a conjuntures socials i econòmiques o a
l'evolució de la competència.
Gestionar la competitivitat implica conèixer les composició de cada un dels tres pilars
que la sostenen per a això és necessari disposar d’estratègies per al seu desenvolupament
buscant la simbiosis entre les actuacions especifiques de les empreses i aquelles altres
vinculades a polítiques públiques impulsades des de les administracions.
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2.7

Propostes per potenciar la indústria en el marc de la B-30
L’anàlisi de les dades i l’evolució econòmica justifiquen la necessitat de considerar la
indústria com un sector clau per la reactivació de l’economia i la creació d’ocupació.
Un aspecte que obliga a disposar de polítiques industrials decidides que facilitin la base
econòmica per crear creixement i ocupació. El sector industrial necessita suport institucional per créixer, generant ocupació, i assentant les bases d’un model de competitivitat
sòlid i sostingut. La posició geoestratègica de Catalunya, i el potencial de la B-30 és una
oportunitat. Però desenvolupar-lo obliga a disposar de mesures de política industrial que
siguin el resultat d’una major presència del sector industrial i manufacturer català en el
disseny de les polítiques industrials (les de nivell local, comarcal o nacional) i en la seva
aplicació i seguiment. En la mateixa línia cal rellançar la figura d’empresari-industrial i
revaloritzar socialment la seva imatge, com a creador de riquesa i ocupació. Unes actuacions que cal enquadrar-les en el fet que la indústria manufacturera ha fet esforços per
augmentar la seva competitivitat abans de la crisi i durant la crisi. Els actuals problemes
vénen derivats de la crisi financera i la dràstica reducció de la demanda interna, mentre
que el potencial exportador ha millorat. Per mantenir i augmentar la competitivitat els
projectes d’inversió industrial no poden quedar limitats per l’accés a un finançament que
darrerament s’ha encarit i fins i tot s’ha reduït.
Per fer possible que tota societat avançada sigui capaç de generar riquesa i ocupació de
forma significativa es necessita una potent activitat industrial fonamentada tant en l’ús
intensiu del coneixement, com de la indústria manufacturera. Fer-ho possible en un entorn de costos energètics elevats, inestabilitat creixent, dificultats financeres i increment
de costos de transport, necessita un entorn facilitador i un estat d’opinió favorable a tot
allò que representa i possibilita la indústria. Per això cal assumir un triple desafiament:
• En primer lloc cal possibilitar i impulsar que les empreses, les universitats, els centres de recerca i els centres d’innovació i disseny actuïn de forma sinèrgica, amb
la finalitat que l’avenç científic s’incorpori de forma accelerada als processos empresarials.
• En segon lloc, s’ha de facilitar i impulsar el sorgiment de noves iniciatives en àmbits
de coneixement emergent i facilitar la seva interrelació amb les empreses consolidades i amb capacitat productiva contrastada.
• En tercer lloc es requereix que el procés industrialitzador ultrapassi les delimitacions administratives de les administracions locals, tot aprofitant les potencialitats
del territori, i generi un clima favorable en favor de la cooperació transmunicipal.
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Un triple desafiament que ha de considerar a la vegada la potencialitat del procés de
reindustrialització, tot considerant la necessitat de generar ocupació tant per personal qualificat com per persones amb baix nivell de formació, possibilitant la millora de la seva
qualificació i reequilibrant el territori. Aquest fet comporta a la vegada actuar en 3 eixos:
• Potenciar la indústria tant en l’àmbit d’alt valor afegit, com en la intensiva en mà
d’obra (indústria manufacturera amb baixa inversió per lloc de treball).
• Entendre la B-30 con un territori únic quant a gestió industrial, en el qual es dóna
simbòlicament la cooperació transsectorial i la cooperació competitiva.
• Orientar la política i activitat de recerca a les potencialitats industrials del territori
i viceversa.
Conseqüentment la competitivitat industrial, o el que és el mateix, els seus productes
en els mercats internacionals, necessita actuacions decidides, atès que només amb una
indústria competitiva es pot garantir el progrés social i assegurar la rendibilitat de les
inversions, les actuacions en recerca, desenvolupament i innovació. En conseqüència, la
sortida de la generació d’ocupació i la sortida de la crisi requereixen d’una clara i decidida
aposta per la indústria, en un marc facilitador que afronti els desafiaments a llarg termini
i que afronti les problemàtiques arrelades a la crisi actual. Es tracta de preservar tant les
eines de creixement i de generació d’ocupació existents, com d’afrontar el sorgiment de
noves iniciatives prestant especialment atenció a aquelles associades a la manufactura
avançada, i a les de sectors emergents.
En concret, i pel que fa a propostes específiques, per incrementar la competitivitat de
les indústries de la B-30, i potenciar-ne el sorgiment i arrelament de noves, caldria efectuar simbòlicament en els 3 eixos comentats i que configuren la competitivitat industrial:

Quant a la productivitat:
1. Generalitzar la finestreta única a la B-30 i l’apropament de l’administració a les empreses.
2. Coordinar polítiques financeres per facilitar l’accés al crèdit adreçat a la renovació
dels equipaments tecnològics i cadenes de producció.
3. Articular polítiques per disminuir els costos de l’energia, a nivell de la B-30 establint
una agència B30 de l’energia.
4. Establir normatives comunes a tots els municipis de la B-30, i incentivar la contractació i la cooperació intermunicipal amb reducció de taxes municipals.
DESENVOLUPAMENT DE LA INDÚSTRIA I LA SEVA COMPETITIVITAT A L'ÀMBIT B30
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5. Reduir dràsticament els processos administratius en tots els tràmits en la relació de
les empreses amb l’administració pública.
6. Garantir la disponibilitat de banda ampla amb fibra òptica en totes les àrees industrials del Municipi.
7. Reorganitzar la dotació de transport públic amb la finalitat de connectar els pols
industrials amb les estacions de Renfe, Ferrocarrils de la Generalitat i parades de
Bus interurbà.
8. Desenvolupar plans i liderar-los per assolir recursos europeus encaminats a la innovació de les empreses dels Municipis de la B-30.
9. Fomentar l’increment del volum de les empreses i la cooperació entre elles amb
criteris de complementarietat vertical o transversal.
10. Fomentar la dotació de capital humà de les empreses i generar ocupació:
• Determinar les necessitats pel que fa a coneixements de les empreses de la B-30.
Elaborar els plans de formació escaients i acordar la seva execució a centres de
Formació professional o universitaris dels Municipis.
• Fomentar les pràctiques d’estudiants en les empreses: les empreses que acullin
estudiants en pràctiques per un mínim de 3 mesos podran sol·licitar al següent
exercici la devolució d’un percentatge dels impostos Municipals per cada EeDP
(Estudiant equivalent a Dedicació Plena) que han acollit (percentatge entre el 5
i el 15%).
• Establir acords de col·laboració i participació dels centres universitaris i/o de formació professional del municipi en els plans de formació als aturats de la ciutat,
d’acord als requeriments/necessitats de les empreses.
• Fomentar els convenis entre universitats i empreses per tal que als candidats a
Màster l’activitat presencial a l’empresa els computi com a crèdit docent, i les
empreses millorin el seu know-how.
• Creació d’una Taula local de Formació Professional amb tots els agents implicats.
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Quant a capacitat innovadora:
Millorar la capacitat d’innovació esdevé imprescindible per assolir altes cotes en els mercats. Aquest procés requereix que les empreses tinguin facilitat per incorporar en els seus
productes, mitjançant processos de disseny, els avenços tècnics i científics que sorgeixen
dels centres de recerca i universitats. En conseqüència, caldria:
1. Incentivar la cooperació universitat-empresa. Modificar les normatives de promoció de professorat i incorporar-hi, de forma rellevant i obligatòria, la transferència
de coneixement empresarial amb projectes d’innovació.
2. Implantar de forma extensiva màsters i doctorats en el si de les empreses amb l’estreta cooperació de les universitats.
3. Incentivar i primar la cooperació entre les indústries i els centres tecnològics.
4. Fomentar l’emprenedoria híbrida: emprenedors amb partenariat amb empreses
consolidades.

Quant al territori (localització) B30:
La competitivitat requereix, no només actuacions internes, sinó també molts factors exògens arrelats a la legislació, els impostos i les infraestructures dels territoris. En aquesta
línia, i de forma urgent, seria imprescindible:
1. Ajustar la senyalística de tots els municipis, incloent en tota ella el Logotip i marca B30.
2. Assolir que tota la B-30 disposi de xarxa de banda ampla en porta de totes les empreses industrials.
3. Redefinir els transports públics a nivell d’administracions locals, i comarcals, perquè es garanteixi l’arribada als polígons industrials estructuralment bàsics, amb els
criteris de reequilibri territorial del país.
4. Ajustar les normes municipals a un estàndard B30.
5. Accelerar la creació d’empreses en els municipis de la B-30 i l’increment de l’activitat de les ja existents:
• Obertura de noves empreses: es lliura un document de fi d’obres (arquitecte), si
escau, i certificat de l’enginyer pel que fa al compliment de normatives quant
a locals públics a la finestreta de l’Ajuntament i es poden iniciar les activitats.
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• Obres d’adequació/ampliació d’empreses existents: es lliura la documentació
requerida al registre d’entrada municipal i es poden iniciar les obres.
• Si al darrer exercici una empresa PIME de menys de 125 treballadors crea llocs
de treball (increment net en valor absolut dels darrers 12 mesos), pot sol·licitar
la devolució del 35% del IAE de l’any anterior.
• Per tota empresa nova, que en el moment de la seva creació generi com a mínim
2 llocs de treball estable (de persones no socis de l’empresa): primer any d’activitat 100% d’exempció d’impostos municipals i 33% pel segon i tercer any.
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3

Col·laborar per innovar: convertir els resultats científics i
el coneixement en solucions tecnològiques d’aplicació a la
indústria

“Aconseguir que els resultats científics, convertits en innovació, i el coneixement desenvolupat
pels recercadors i existent en les universitats i centres de recerca, contribueixin al desenvolupament
de la indústria d’alta tecnologia en l’entorn de la B-30.”
Punt de partida: El que s’indica al paràgraf anterior no es produeix, amb prou intensitat, de
manera espontània.

3.1

Introducció. Conceptes bàsics
a) “Innovació Oberta”
El títol d’aquest àmbit (“col·laborar per innovar”) implica per a les empreses un camí cap
al concepte d’innovació oberta, definit per H. Chesbrough en 2003 (“Open Innovation: The
New Imperative for Creating and Profiting from Technology”), i que podem resumir en la figura
següent:
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Figura 1

El concepte es resumeix en dues idees molt simples d’explicitar, però bastant més difícils d’implementar:
• Aprofitar el coneixement allà on es trobi.
• Aplicar la innovació derivada del coneixement allà a on hi hagi un mercat adequat.

b) Dualitat “Transferència – Innovació”. L’ecosistema “Investigació –
Transferència – Innovació – Retroalimentació”
Hi ha una certa confusió entre els termes “Transferència” i “Innovació”. “Transferència” és
allò que fan els “generadors de nous coneixements” en comunicar, traspassar o vendre
aquest coneixement als “agents generadors d’innovació”, normalment empreses o institucions en contacte directe amb les aplicacions del coneixement. Un nou coneixement no
es converteix en innovació fins que no té una aplicació pràctica ben definida.
En el següent esquema (J. Marquet, Parc de Recerca UAB, 2012) es mostra l’ecosistema
ideal de generació del coneixement, transferència, innovació i retroalimentació per tornar a generar nou coneixement:
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Figura 2

c) Elements de la transferència que contribueixen a la innovació:
Formació i transferència de personal
La conversió de la transferència de coneixements i tecnologia en innovació exigeix ineludiblement personal adequadament preparat en els dos extrems del procés (i en les
etapes intermèdies). És imprescindible l’alineament en objectius comuns i la utilització i
la comprensió d’un llenguatge tecnològic adequat. Per tant, la transferència de personal
qualificat des de la universitat a l’empresa (i idealment a centres tecnològics) acostuma a
ser el primer element de la transferència i sovint un element imprescindible.
Un element complementari i sovint oblidat quan es parla d’elements formatius en les
activitats de transferència és la formació del personal investigador de la universitat o dels
organismes públics d’investigació. No podem oblidar que un investigador té com a objectiu primari la difusió dels seus descobriments mitjançant publicacions i la seva reorientació, encara que sigui parcial, cap a la transferència i eventualment la innovació (protecció
de resultats, llicències, emprenedoria, etc.) no acostuma a ser espontània i exigeix també
un període de formació actualment molt poc cobert en els ensenyaments reglats oficials.
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Consultoria científicotecnològica
Una percepció errònia, però molt estesa, en el món de la transferència i la innovació a
partir del coneixement és pensar que la innovació provindrà directament dels nous coneixements de recerca generats per les universitats i centres de recerca. L’experiència demostra que és molt difícil que els interessos estratègics d’una empresa coincideixin amb
els resultats de recerca d’un determinat grup d’investigació, que d’altra banda normalment necessiten un llarg procés de desenvolupament per poder arribar a un estat proper
a l’aplicació (innovació). La prova d’això és la molt baixa activitat de transferència directa
de resultats d’investigació de les universitats a les empreses. Fóra bo remarcar aquí que
la transferència i la innovació no consisteix a fer patents per part dels agents públics de
recerca ja que aquestes patents si no troben l’aplicació pràctica, normalment en el sector
privat, no són més que recursos malbaratats.
Tanmateix, l’experiència també demostra que el sector innovador (principalment l’empresa) està normalment molt interessat en els coneixements dels investigadors dels organismes públics, ja que amb la seva contribució es poden abordar innovacions que l'empresa
no podria plantejar-se per si sola. Això és el que es coneix com “consultoria cinetíficotecnològica” i que més endavant veurem que és un dels elements clau de la transferència en els
models que discutirem en apartats posteriors (veure el model ISIS d’Òxford).
D’altra banda, la interacció entre elements privats (empreses) i elements públics (universitats i centres de recerca) per produir transferència de coneixements i eventualment
innovació (mitjançant les diferents aproximacions descrites en els següents apartats) és
delicada a causa dels diferents interessos dels dos agents. L’objectiu de l'empresa són els
beneficis, però l’objectiu primari de la recerca pública és la difusió general dels nous coneixements obtinguts. La transferència exigeix per tant una adaptació i una convergència
dels dos agents en objectius comuns. Un element fonamental en l’esmentada convergència és la confiança mútua i el reconeixement per part dels dos agents de les capacitats de
l’altre. És aquí on la “consultoria” juga un rol fonamental.
Creiem que la “consultoria” ha de constituir el primer pas, en molts casos necessari, per
després poder-se plantejar aproximacions de col·laboració públic-privada més elaborades.
Com a mostra del mal enfocament d’aquest tema en el nostre ordenament jurídic,
comentar que mentre la LOU (llei orgànica d’universitats) fa possible l’activitat de consultoria pels professors universitaris:
El model “LOU” (art. 83)
“Los grupos de investigación reconocidos por la Universidad, los Departamentos y los Institutos
Universitarios de Investigación, y su profesorado a través de los mismos o de los órganos, centros, fundaciones o estructuras organizativas similares de la Universidad dedicados a la canalización de las iniciativas investigadoras del profesorado y a la transferencia de los resultados de
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la investigación, podrán celebrar contratos con personas, Universidades o entidades públicas
y privadas para la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, así como
para el desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación.”
La llei de la ciència que aplica als centres públics de recerca que no són la universitat
la fa molt més difícil:
El model “Ley de la Ciencia” (art.34)
“Los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación…….., podrán
suscribir convenios de colaboración sujetos al derecho administrativo. …………para la
realización conjunta de las siguientes actividades……………….”
És destacable el canvi de l’expressió “contratos” per “convenios de colaboración” que
jurídicament tenen significats molt diferents (el primer inclou “prestació de serveis”
i el segon és obligatòriament una “col·laboració”). Estrictament, aquest petit detall
deixa fora del món de la “consultoria científicotecnològica” a tots els investigadors
dels centres públics de recerca que es regeixen per la Llei de la Ciència, i atès que
aquesta és posterior a la LOU, ens trobem enfront d'una regressió.

Contractes de recerca – desenvolupament (prestació de serveis de recerca i
desenvolupament per part d’un organisme públic de recerca a una empresa)
Com acabem de comentar, aquesta activitat està regulada pels professors i grups de recerca universitaris i és el que es coneix popularment com “recerca per encàrrec” (costos
totals). En el nostre punt de vista pot constituir la tercera etapa en el desenvolupament
d’una relació estratègica de recerca-transferència-innovació entre l'empresa i la universitat, però no és imprescindible. En aquests casos la propietat intel·lectual i industrial
pertany a l'empresa que contracta el servei.

Partenariat públic-privat (convenis de col·laboració)
En aquest apartat s’inclourien els “convenis de col·laboració” entre les empreses i les
universitats i centres de recerca. En aquesta figura s’inclouen les col·laboracions de recerca en les quals l’empresa normalment suggereix el tema a desenvolupar i contribueix
econòmicament al desenvolupament del projecte mentre que la universitat normalment
es fa càrrec dels salaris del personal permanent implicat en el projecte. Hi ha una gran
quantitat d'exemples i aquest és probablement la manera més habitual de col·laboració
públic-privada en recerca. Pel que fa a la propietat intel·lectual i industrial, existeixen diverses situacions, normalment pertany a l’empresa, però amb reconeixement de l’autoria
als investigadors que han realitzat la recerca en les patents o documents que es puguin
produir. En alguns casos minoritaris, quan les idees que han donat lloc a la investigació
provenen dels investigadors públics, el conveni recull clàusules de propietat compartida,
amb llicència exclusiva, on es tenen en compte les contribucions dels partenaire.
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Projectes públics-privats parcialment finançats per les administracions
Els diferents governs i la Comunitat Europea promouen la col·laboració públic-privada en recerca i investigació mitjançant diferents programes. És aquesta una molt bona
manera d’aconseguir recursos per activitats de recerca orientades a la transferència
i a la innovació. Actualment poden ser destacats els programes “Retos-Colaboración”
del MNECO i els diferents programes de la Comissió Europea sota el paraigua del programa Horizon2020.

“Matching funds” (model Fraunhofer, vegeu-lo més endavant)
Aquesta és probablement l’aproximació més eficient per promoure la transferència
de coneixements i tecnologia. És el model dels Instituts Fraunhofer a Alemanya i serà
discutit amb certa profunditat més endavant. Resumidament, consisteix a igualar amb
fons públics (“matching funds”) els fons aconseguits mitjançant contractes o convenis amb indústries. Aquests fons no poden ser dedicats als contractes o convenis si
no a recerca independent. Tot i haver-se demostrat com extraordinàriament eficient
(en l’actualitat s’està estenent a Gran Bretanya i als EUA), aquest sistema, per ser acceptat, té en societats extremadament burocratitzades com la nostra (o la Comunitat
Europea) la dificultat de no basar-se en la dualitat “convocatòria-resolució”, sinó en un
automatisme de finançament de la recerca directament lligat a l’activitat de transferència. L’adopció parcial d’un sistema d’aquest tipus faria probablement innecessària
una bona part de la molt complexa “gestió de la recerca” existent en aquests moments
tant en els governs català, espanyol i de la comunitat europea, amb centenars de convocatòries, avaluacions, discussions, resolucions, etc. i milers de persones implicades
en tots aquests processos.

Valorització de resultats de la recerca pública
Una de les grans dificultats dels nous resultats de recerca per esdevenir innovació és el
molt llarg camí que han de recórrer per arribar a l’estat d’aplicació, i això no és gratis.
Aquí ens trobem amb la dificultat de detectar resultats de recerca amb potencial per
esdevenir innovacions i després amb la dificultat de trobar el finançament suficient per
aconseguir-ho. Actualment només hi ha tres vies per aconseguir-ho:
• Ajuts públics a la valorització.
• Desenvolupament mitjançant un conveni amb una empresa.
• Generació d’una empresa spin-off que pugui accedir als diferents fons de finançament per empreses (veure següent apartat).
Tristament, les dues primeres possibilitats són avui dia minoritàries, la primera per
l’efecte terrible que la crisi ha tingut en tots els aspectes relacionats amb la recerca,
incidint especialment a Catalunya en els àmbits relacionats amb la transferència i la
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innovació, i la segona, per la falta d’interacció entre el sector públic i el privat que es
tradueix, d’una banda, en un desconeixement quasi total de les oportunitats existents
per part de les empreses, i d’altra banda, en la poca disponibilitat dels investigadors del
sector públic a col·laborar amb empreses.

Generació d'empreses spin-off basades en el coneixement
Les dificultats existents en la valorització de nous resultats de recerca en l’entorn que els
ha generat, conjuntament amb l’efecte d’estímul que representa la crisi i la perspectiva
de l’atur, ha portat a l’aparició del fenomen de les empreses spin-off. Aquestes empreses
normalment són en el seu inici microempreses basades en el coneixement i molt lligades
al grup de recerca que les ha generat. Els avantatges de generar una empresa d’aquest
tipus són la possibilitat d’accedir a finançament públic i privat per aconseguir la valorització dels resultats de recerca objecte de la generació de l’empresa, i l’autoocupació que
representa per investigadors, tecnòlegs i gestors sense altres perspectives.
Idealment una empresa spin-off ha d’experimentar un procés d’acceleració per poder
arribar a competir en un mercat global, tanmateix són molt poques les que ho aconsegueixen quedant moltes d’elles en estats latents intermedis amb l’únic objectiu i benefici
de l’autoocupació.
Observat l’ecosistema de recerca-innovació de manera àmplia, aquest tipus d’empreses haurien de representar el vehicle ideal per portar els nous resultats de recerca cap a
la innovació ja que disposen del personal qualificat i l’orientació adequada. Idealment
s’hauria d’anar produint una gradual substitució de les empreses poc competitives i madures per empreses d’origen spin-off. De fet, hi ha al món diversos exemples en què això
ha estat i és així. Un seria l’entorn del “Massachusets Institute of Technology (MIT)” que
ha creat més d'11.000 empreses i ha generat més de 2 milions de llocs de treball (200
empleats per empresa aprox.) segons un estudi de la fundació Kauffmann (http://www.
kauffman.org/). Com a comparació, la UAB ha generat unes 60 empreses amb uns 500
llocs de treball directes (menys de 10 empleats per empresa).
Hi ha diverses raons per les diferències acabades d’esmentar, una òbviament de les
quals és el significatiu més gran nivell científicotecnològic del MIT. Però això només no
justifica aquesta gran diferència. Altres raons serien:
• El molt baix esperit emprenedor dels nostres joves, a causa d’una formació esbiaixada des de l’ensenyament primari. Aquest biaix segueix molt present a la formació universitària on fins fa ben poc, conceptes com competitivitat, emprenedoria,
empresa i benefici eren pràcticament ignorats fora de les disciplines específiques
d’economia i administració d’empreses. De fet és molt difícil trobar un alumne que
mentre està cursant un grau científicotecnològic tingui com objectiu en la seva
vida crear una empresa.
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• La molt baixa capacitat d’inversió de l’entorn. De manera simplificada, el recorregut financer d’una empresa spin-off comença amb l’accés a “capital llavor” i a
crèdits tous o participatius (tipus NEOTEC), segueix amb l’entrada d’inversors particulars tipus “business angels” per passar finalment a inversors de tipus “capital
risc” quan el projecte ha assolit un volum suficient. En el nostre entorn, aquesta
trajectòria és molt difícil ja que hi ha poc accés a capital llavor, i no existeix pràcticament el “business angel” disposat no només a invertir sinó també a participar en
el desenvolupament de l’empresa. Potser ara que la inversió immobiliària ha perdut
parcialment el seu atractiu, podria existir una escletxa per impulsar decididament
xarxes de “business angels” en el nostre entorn.

“Recerca d’excel·lència” vs. “recerca d’impacte”
Per concloure aquest apartat sobre els elements bàsics que incideixen en la transferència
i la innovació, un petit comentari respecte als conceptes “recerca d’excel·lència” i “recerca
d’impacte” i el com aquests conceptes incideixen el que seria el leitmotiv del present informe, la “competitivitat” de les empreses, les institucions i en definitiva el país.
Tradicionalment als investigadors se’ls ha demanat recerca d’excel·lència, amb la hipòtesi, demostrada falsa, que la recerca d’excel·lència es traduiria espontàniament en
innovació en el seu entorn. Només s’ha de veure que la recerca realitzada a l’estat espanyol es troba entre les 10 primeres del món, però la innovació va molt més endarrerida.
Un índex parcial és el nombre de patents que es generen a Espanya, dada que indica que
ens trobem a la cua de la Comunitat Europea. A aquest fenomen se l’ha fins i tot anomenat la “Paradoxa Espanyola”. La raó de la Paradoxa Espanyola és que durant els últims 30
anys s’ha anat desenvolupat recerca d’excel·lència, però a aquesta excel·lència no se li ha
exigit impacte i en conseqüència n’ha tingut molt poc.
Un altre exemple de la no connexió espontània entre “excel·lència” i “impacte” seria
el sistema de ciència i tecnologia de Catalunya amb més de 40 centres CERCA de recerca
d’excel·lència però d' “impacte” relativament baix en la societat, i només uns quants centres tecnològics, cap d’ells creat per impuls directe del govern.
La raó de tot aquest desajust la podem trobar en el sistema de finançament (tant
competitiu com no competitiu) de la recerca a Espanya i Catalunya (i en el sistema de
promoció dels investigadors) i al fet que aquest sistema està totalment dominat pel que
podríem anomenar el “lobby dels científics”, sense que existeixi com a contrapartida un
“lobby de la innovació”. El “lobby dels científics” ha dissenyat el sistema segons els seus
legítims interessos, prioritzant l’excel·lència en la recerca i sense que s’hagi introduït en
el sistema cap incentiu corrector que promogui l’impacte de la recerca, la transferència
i la innovació.
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En la nostra opinió, el sector privat, bàsicament les empreses, s’haurien de constituir
en un (o diversos) grup de pressió davant de les administracions (“lobby de la innovació”)
per tal d’equilibrar la situació actual. Existeix la temptació de pensar que l’organització
dels sistemes de ciència i tecnologia no té res a veure amb els interessos de les empreses,
però es demostra que aquesta aproximació és equivocada, i de fet la Comissió Europea
en el seu Programa Horizon2020 prioritza absolutament l’impacte i la innovació de la
recerca (recerca orientada), deixant, això sí, uns fons significatius per a la recerca d’excel·
lència no orientada en el “European Research Council”.
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3.2

Benchmarking. Anàlisi de tres models diferents d’impuls a
la innovació des del coneixement
a) El model ISIS d’Oxford (Gran Bretanya): un model universitari
“ISIS Innovation” és una empresa, propietat de la Universitat d’Oxford al 100%, dedicada
a l’impuls i la gestió de la transferència de tecnologia i de la consultoria acadèmica per
part dels membres de la Universitat d’Oxford.
El model d’empresa és especialment interessant ja que com a empresa ha de desenvolupar un pla de negoci i fer beneficis amb la seva activitat.
Figura 3

Divideix les seves activitats en tres divisions:
• “ISIS Technology Transfer”. És la part de l'empresa dedicada a la gestió de la propietat intel·lectual, llicències, spin-outs, venda de materials, fons llavor i la xarxa
pròpia de “business angels”.
Alguns aspectes interessants a destacar és que gestiona un fons de capital llavor
de uns 6 milions de lliures que ja han atret més de 80 milions de lliures d’inversió.
Un altre aspecte és que gestiona una xarxa de “business angels” amb més de 100
membres.
També gestiona part de les donacions que es fan a la Universitat d’Oxford amb el
mandat d’invertir en noves tecnologies i innovació.
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• “Oxford University Consulting”. Promou i gestiona l’accés, per part de l'empresa i
altres elements externs, a la consultoria acadèmica i als serveis científics i tecnològics de la Universitat d’Oxford.
Figura 4

Com es descriu a la figura, l’empresa, en aquesta divisió té tres missions:
• Proporcionar a les organitzacions externes accés a l’experiència i recursos de la
Universitat.
• Ajudar els acadèmics a identificar i gestionar les oportunitats de “consultoria”.
• Donar suport als departaments universitaris en l’organització d’activitats de servei
extern.
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Figura 5

Tal com es recull a la figura, ISIS fa un esment molt específic dels beneficis de la consultoria. Concretament esmenta:
• Desenvolupa relacions de confiança que permeten abordar oportunitats conjuntes de recerca en etapes més avançades.
• Ofereix beneficis econòmics directes pel acadèmics (incentius per a participar-hi).
• Ofereix evidències per poder mostrar l’impacte de la recerca i poder justificar-la
davant de la societat.
• Ajuda les organitzacions dels clients i la societat en general.
• Millora la investigació i la docència aportant coneixement directe a partir de l’experiència.
Són especialment destacables els punts primer i últim. El primer deriva del fet que
difícilment es poden abordar reptes de col·laboració públic-privada de certa envergadura
sense una relació de confiança entre els participants. Per tant la “consultoria” es converteix, segons ISIS, en un primer pas quasi imprescindible per aconseguir alinear interessos
i aconseguir el coneixement mutu necessari per atrevir-se amb reptes superiors.
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Pel que fa a l’últim punt, que també és molt destacable, ressalta un fet moltes vegades
oblidat en el nostre entorn, l’aportació de coneixement i experiència que la col·laboració
amb l’àmbit privat ofereix a la Universitat, pel que fa a l’orientació de línies de recerca,
no només cap a l’excel·lència (la “paraula màgica” durant molt anys) sinó també cap a
l’impacte (el “concepte obligat” avui dia i en el futur), així com en la millora de la docència
a través de la incorporació en els ensenyaments d’experiències reals dels professors en el
camp de l’aplicació i dels coneixements derivats.
• “ISIS Enterprise”. Consultoria pròpia a companyies, governs i organitzacions de
transferència de tecnologia.
Aquesta divisió de la companyia utilitza l’èxit de ISIS en els altres àmbits per oferir
serveis d'acompanyament i consultoria en els àmbits de “transferència de tecnologia” i “gestió de la innovació”.
Alguns dels clients i dels serveis oferts:
• Governs: estudis de benchmarking per la definició de polítiques.
• Companyies: gestió de la innovació.
• Universitats i Instituts de Recerca: partenariat en transferència de tecnologia.
• Agents de Finançament de la Recerca: intermediació, informes d’impacte.
• Inversors: auditories preventives (“due diligences”), tecnològiques i de mercat.
• Parcs Científics i Tecnològics: estudis de viabilitat, desenvolupament d’ecosistemes d’innovació.
És interessant conèixer que per desenvolupar totes les seves activitats ISIS disposa
d’unes 70 persones, de les quals 30 són doctors i 20, màsters.

b) El model Östergöland - Linköping (Suècia). Un model territorial
És aquest un model territorial (regió d'Östergoland, Suècia) basat en la col·laboració dels
diferents agents presents en el territori i amb la Universitat de Linköping com a element
central. Hem elegit aquest territori per les seves similituds amb el territori de la B-30.
La regió d'Östergotland és una de les 21 regions de Suècia. Consta de 20 municipis,
amb un total d’uns 450.000 habitants, dues ciutats que superen els 100.000 habitants
(Linköping i Norrköping, anomenades les ciutats bessones) i 40.000 companyies (1.200
tecnològiques). La meitat de la població de Suècia i el 30% de la seva producció industrial
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es troba en un radi de menys de 200 km (aquí cal tenir en compte les distàncies quan
parlem de Suècia).
La regió està ben comunicada per terra, mar i aire, i situada propera a Estocolm, una
àrea de considerable importància cultural i comercial.
Les ciutats bessones de Suècia han aconseguit un lideratge internacional tant en investigació i desenvolupament, així com en producció, en deu àrees del coneixement:
• Control automàtic, autonomia i presa de decisions.
• Migracions, economia i societat.
• Tecnologia de les comunicacions.
• Ciències auditives cognitives.
• Desenvolupament de programari.
• Bioelectrònica orgànica.
• Enginyeria aeroespacial.
• Genètica funcional.
• Ciència dels materials.
• Visió per computador.
La regió té una universitat de prestigi, la Universitat de Linkoping amb 28.000 estudiants i vora de 4.000 empleats.
La universitat té una forta tradició a focalitzar la recerca en temes de rellevància científica, però també social, amb una gran capacitat per la cooperació interdisciplinària i
amb una política de clar impuls dels graus avançats professionals (medicina, enginyeria,
màsters en ciències, etc.), de manera que el 95% dels seus estudiants aconsegueix una
feina adequada al seu nivell de qualificació.
La regió disposa també de dos parcs científicotecnològics:
• “Mjardevi Science Park” amb 250 empreses i 6.000 empleats.
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• “Norrköping Science Park” amb 110 empreses i 1.000 empleats.
Aquesta regió ha establert un ecosistema d’innovació mitjançant un “Regional Innovation System” amb dues potes ben coordinades:
• El “GrowLink Network”.
• La “LiU Innovation Office”.

“GrowLink Network”
És una xarxa, amb la forma d'una organització sense ànim de lucre, pensada per aconseguir l’aparició, el desenvolupament i el creixement d’empreses intensives en coneixement. Treballa en l’àmbit regional aconseguint posar en contacte idees i emprenedors
(existeix un banc d’idees i un banc d’emprenedors), guiant-los en el seu desenvolupament mitjançant una utilització efectiva dels recursos comuns.
Són membres, pràcticament tots el actors relacionats amb la innovació presents en el
territori i la coordinació recau en la Universitat de Linköping (veure figura). Cal destacar
la presència dels elements de “govern” (“regional councils”), elements de producció de
coneixement (universitat), parcs científics, incubadores i associacions d’inversors, tots en
la mateixa xarxa.
Figura 5
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GrowLink, a través d'una cooperació efectiva, assisteix al desenvolupament i creixement d’empreses intensives en coneixement mitjançant acompanyament i cerca d’inversors, utilitzant tots el recursos de la xarxa. D’altra banda, GrowLink pot ser utilitzat per
tots els membres i els seus grups objectiu.
Figura 6

“LiU Innovation Office”
Aquesta és la segona pota que forma el sistema d’innovació regional d'Östergötland. És
un element de la universitat pensat per connectar el mon acadèmic i la societat. En part
funciona seguint l'esquema habitual de les oficines de transferència, però amb algunes
característiques que la fan especial.
S’estructura en tres àrees:
• “LiU Innovation”, dirigida als investigadors per ajudar-los a identificar, desenvolupar i comercialitzar resultat de recerca mitjançant acompanyament i consell sense
cost econòmic per a ells.
• “Venture Zone”, dirigida als estudiants per incentivar-los a desenvolupar les seves
idees i convertir-les en negoci i start-ups. Ofereix formació, acompanyament i consell sense cost econòmic.
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• “LiU Liaison”, promou projectes capaços de crear noves capacitats i habilitats en
la regió, contribuint així al creixement econòmic i al benestar de la societat. Una
característica diferencial d’aquesta aproximació és l’existència de les anomenades
“Liaison Offices” que són oficines de contacte distribuïdes pel territori. Aquestes
“Liaison Offices” són l’accés natural al nou coneixement generat a la universitat i
en altres centres de recerca i desenvolupament per a les petites i mitjanes empreses de la regió.
Figura 7

c) El model Fraunhofer (Alemanya). Un model nacional – global
El model més admirat a nivell internacional de connexió entre la recerca i la indústria és
el model alemany. Aquest model es basa principalment en l’existència de la Fraunhofer
Geselleschaft, establerta en 1949. Actualment és la més important organització per la recerca aplicada a Europa, amb 60 instituts només a Alemanya (existeixen 20 centres més
en altres països), 20.000 treballadors i un pressupost anual al voltant de 1.800 milions
d’euros.
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En la següent figura es descriu el “paisatge” de la recerca a Alemanya
Figura 8

De les dades de la figura destaquen l’equilibri entre la recerca bàsica (MPG, 1.73%) i
l'aplicada (Fraunhofer, 1.8%), i el molt potent rol de la indústria (58.4% del total de despeses). També la solidesa de les universitats (9.2%).
En les següents dues figures es recull la distribució geogràfica dels instituts Fraunhofer
a Alemanya i fora d’Alemanya. A destacar l’expansió del model que ha tingut lloc en els
últims anys, amb els Estats Units liderant l’adopció del model Fraunhofer.

DR. JORDI MARQUET CORTÉS

ESTRATÈGIES PER A UNA MILLORA EN LA COMPETITIVITAT DE LA INDÚSTRIA A L’ÀMBIT B30

73

Figura 9

Figura 10
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El model:
Els Instituts i Centres Fraunhofer s’estableixen associats a una Universitat, facilitant i
millorant les activitats comercialitzadores de la universitat mitjançant el desenvolupament de recerca aplicada (desenvolupament de proves concepte), prototipat, i producció
a petita escala. Pertanyen a una organització global, la Fraunhofer Geselleschaft, però
tenen molta autonomia. La universitat s’associa a l’institut Fraunhofer perquè troben
clars beneficis en fer-ho. Com exemple, fins i tot el MIT, paradigma de la transferència
tecnològica a Estats Units, s’ha associat amb la institució Fraunhofer.
El model Fraunhofer és força adaptable, però hi ha alguns elements clau en el model
que són inamovibles, sent el més important la necessitat que existeixi un finançament de
base estable provinent del sector públic. L’element principal del model és la proporció
directa entre el finançament públic i el finançament aconseguit del sector privat per
l’institut o centre en qüestió (“Matching Funds”).
Segons xifres publicades, el Fraunhofer rep 30-40% dels seus ingressos de contractes
directes amb la indústria. Un 20-30% prové de finançament públic de la recerca. La peculiaritat del model, i l’element que li dóna la força, és la resta del pressupost que prové
dels anomenats “matching funds”. Aquest finançament és aportat pel govern alemany
en proporció directa (per) als ingressos obtinguts de la indústria. Un punt important
és que aquests “matching funds” no es poden dedicar a subvencionar els contractes
industrials, s’han de dedicar obligatòriament a recerca independent, personal científic
estable, equipament, etc. Això és així, ja que Fraunhofer considera que el seu personal
i equips han d’estar molt ben preparats i han de ser capaços de traslladar els avanços
científics més recents a aplicacions industrials.
Evidentment el sistema de “matching funds” aporta un incentiu immillorable per establir i desenvolupar contractes industrials.
Un aspecte important, relacionat amb el tema anterior és que els instituts han de
mantenir els seus ingressos provinents de la indústria entre un 25% i un 55% del total.
Estar per sota del 25% implica que l’institut no té prou demanda industrial, i en aquest
cas no sobreviurà en la seva forma actual ja que l’objectiu final és donar servei a la indústria. D’altra banda, es considera que si es troba per sobre del 55%, l’institut corre el
risc de concentrar-se massa en contractes industrials, perdent així la seva capacitat de
mantenir-se a la “punta de llança” de la recerca i el coneixement, que és el que es pretén
aconseguir amb els fons públics en el model de “matching funds”.
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En la figura es descriu la distribució de l’origen del pressupost del Fraunhofer en el
període 2007-2011:

Figura 11

Per tant, la “força conductora” dels instituts Fraunhofer és la demanda de la indústria
i la seva supervivència depèn del seu èxit en aquest àmbit. L’altra tasca que fan (recerca
bàsica orientada) es pot entendre com “anticipació de les demandes futures de la indústria”. Evidentment, les prioritats estan focalitzades en la indústria, tanmateix el finançament públic a llarg termini és absolutament necessari per proporcionar a la indústria
experts fiables i amb coneixements de les últimes novetats científiques i tecnològiques.
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La figura següent recull les diferents maneres de treballar amb un institut Fraunhofer:
Figura 12

Aquest model de funcionament es va establir en els anys 70 i ha demostrat la seva
vàlua per la indústria alemanya. En les següents figures es descriu com Fraunhofer ajuda
als seus clients:
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Figura 13

Figura 14
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3.3

Àmbit B30 com a territori innovador?
Les possibilitats de desenvolupament econòmic de l’eix B30 i la seva contribució a la recuperació econòmica de Catalunya, prenent com a base un veritable desenvolupament
de l’economia del coneixement, són molt apreciables, ja que hi conflueixen una sèrie de
circumstàncies força singulars, que poden arribar a configurar el que es coneix internacionalment com una “regió innovadora”. En primer lloc, aquesta zona és l’àrea d’activitat
industrial més important d’Espanya, amb un nombre significatiu d’activitats empresarials molt lligades a la innovació. Per altra banda, al llarg de la B-30 s’aplega una molt destacable activitat de recerca, amb dues grans universitats públiques, la UAB i la UPC, que,
a més dels seus departaments, en els seus campus acullen instituts i centres de recerca
del CSIC, de l’IRTA o del programa CERCA de la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit
hem de destacar el Sincrotró Alba, la infraestructura científica més important que s’hagi
construït mai a l’Estat espanyol, un tipus d’infraestructura que hauria de comportar un
efecte crida per activitats econòmiques d’alt nivell tecnològic. Finalment, aquesta àrea
disposa de potents agents de transferència de tecnologia i coneixements, així com agents
dedicats directament a promoure la innovació. Entre ells destacaríem ESADE-Creapolis,
Parc Tecnològic del Vallès, Parc de Recerca UAB, Orbital.40, Ascamm, Leitat, Institut Universitari de Ciència i Tecnologia (IUCT), etc.
Una menció especial mereixen els Centres TECNIO presents al territori B-30. Aquests
Centres són grups de recerca reconeguts per ACC10 amb capacitat provada de proveir
solucions tecnològiques per empreses:
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Acrònim

Ciutat

Nom

ASCAMM

Cerdanyola

Ascamm Centre Tecnològic

BIO-GLS

Cerdanyola

Centre Tecnològic pel Tractament Integral de les
Emissions Gasoses, Efluents Líquids i Residus Sòlids

BIOMEMS

Cerdanyola

Grup de Biosistemes i Bioenginyeria

CCP

Terrassa

Centre Català del Plàstic

CD6

Terrassa

Centre de Desenvolupament de Sensors,
Instrumentació i Sistemes

CEPHIS

Cerdanyola

Centre de Prototips i Solucions Hardware Software

CERPTA

Cerdanyola

Centre Especial de Recerca Planta de Tecnologia dels
Aliments

CIMITEC

Cerdanyola

Centre d’Investigació en Metamaterials per a
la Innovació en Tecnologies Electrònica i de
Comunicacions

CRESCA

Terrassa

Centre de Recerca en Seguretat i Control Alimentari

CTTC

Terrassa

Centre Tecnològic de Transferència de Calor

CVC

Cerdanyola

Centre de Visió per Computador

FCI

Terrassa

Fundació Cecot Innovació

GTQ

Cerdanyola

Grup de Transductors Químics

GTS

Cerdanyola

Grup Tècniques de Separació

IIIA

Cerdanyola

Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial

INNOTEXCENTER

Terrassa

Centre d’Innovació Tèxtil

LABSON

Terrassa

Laboratori de Sistemes Oleohidràulics i Pneumàtics

LEAM

Terrassa

Laboratori d’Enginyeria Acústica i Mecànica

LEITAT

Terrassa

Leitat Technological Center

MCIA

Terrassa

Grup d’Accionaments Elèctrics i Aplicacions
Industrials

NANOMOL

Cerdanyola

Centre de Nanotecnologia i Materials Moleculars

PPF

Cerdanyola

Planta Pilot de Fermentació

SAF

Cerdanyola

Servei d’Anàlisi de Fàrmacs

SEER

Terrassa

Sistemes Elèctrics d’Energia Renovable

SEPBIO

Cerdanyola

Servei Proteòmica i Bioinformàtica

SNIBA

Cerdanyola

Servei de Nutrició i Benestar Animal

SVGM

Cerdanyola

Servei Veterinari de Genètica Molecular
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Des del punt de vista del sector públic tecnològic hi ha clarament unes certes “especialitzacions” que poden resumir-se en 12:
• Àmbit Biomèdic i Farmacèutic
• Àmbit de Nous Materials i Nanotecnologia
• Àmbit dels Plàstics i els Polímers
• Àmbit del Paper i els Tèxtils
• Àmbit d'Electrònica, Microelectrònica i Nanoelectrònica
• Àmbit de Seguretat Alimentària i de Tecnologia d’Aliments
• Àmbit d'Intel·ligència Artificial i Visió per Computador
• Àmbits d’Anàlisi Química, Genètica, etc.
• Àmbits dels Sensors, Biosensors, Instrumentació i Sistemes
• Àmbit de l'“Economia Baixa en Carboni”
• Àmbit de l’Energia
• Àmbit del Medi Ambient i la Sostenibilitat
A tall d’exemple i per aconseguir una imatge de “l’esforç” que la universitat fa en les
relacions amb empreses, dir que l’any 2011, el 25% del pressupost total de recerca de la
UAB va correspondre a contractes i convenis amb empreses i institucions (no existeixen
dades desagregades entre aquests dos apartats). Potser es pot considerar poc, però és un
interessant punt de partida, ja que fins i tot es complirien les estrictes condicions del
Fraunhofer abans comentades. Un detall que no es pot ignorar pel que fa al desenvolupament del territori B30 és que en el cas de la UAB que ens serveix d’exemple, les empreses
que col·laboren amb la Universitat tenen un determinat perfil, o són multinacionals o són
empreses, principalment de l’àmbit farmacèutic amb una provada vocació i trajectòria
innovadora i prou massa crítica en recerca.
A la banda “empresa” diríem que en el territori B30 existeix una activitat industrial específica altament especialitzada que és la “Fabricació de Productes Farmacèutics”. D’altra
banda, està augmentant l’especialització relativa en “Fabricació de Materials Electrònics”
i Fabricació d’Equips i Aparells de Ràdio, Televisió i Comunicacions” i està disminuint
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la corresponent a “Indústries Tèxtils”. Tanmateix, la dimensió mitjana dels establiments
industrials es manté baixa, al voltant d’uns 17 treballadors (Joan Trullen, “Anàlisi econòmica dels municipis de l’Àmbit B30”, IERMB, 2012)
Figura 15. Centres de treball per intensitat de coneixement, municipis B-30

Figura 16. Centres de treball per grup d’intensitat de Coneixement Alt, municipis B-30
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En els gràfics anteriors, extrets de l’informe Joan Trullen, s’observa que tot i que el
nombre de centres de treball en el territori supera els 23.000, només vora dels 6.500 (28%)
es poden considerar d’intensitat en coneixement alta.
Si s’analitza la informació per grups d’activitat veiem en el segon gràfic que considerant “Manufactures d’Alta Tecnologia”, “Manufactures de Mitjana-Alta Tecnologia” i “Serveis d’Alta Tecnologia”, el nombre total és només 1.580 (número que es redueix a 589 si
considerem només les activitats d’alta tecnologia), i s’observa en els últims anys una
situació força estable per les manufactures i un cert augment en els serveis.
Aquestes dades agregades no permeten dir que ens trobem en una “regió innovadora”
tal com s’entén internacionalment. Probablement podem dir que el territori B30 té el
potencial, però encara un llarg camí per recórrer. Valgui com a simple comparació les
dades de la regió d'Östergötland (Suècia), comentades més amunt, que amb una població
aproximada la meitat de la B-30 (menys de 500.000 habitants) té en el seu territori 40.000
empreses totals (el doble de les existents en la B-30) i d’elles unes 1.200 d’alta tecnologia
(més del doble de les existents al territori de la B-30). Evidentment una comparació amb
l’entorn MIT o Standford en els EUA seria encara molt més sagnant, però aquests casos
no crec que s’hagin de prendre com a model, ja que es troben massa lluny en tots els
sentits.
A més del que s'ha indicat, les possibilitats de desenvolupament del territori B30 es
troben també enfosquides per una certa falta de vertebració del territori, conseqüència
de la falta de coordinació i de polítiques conjuntes per part dels municipis implicats, la
indefinició respecte a la relació amb la “marca Barcelona” i la seva àrea metropolitana, i
la falta de visibilitat del seu potencial per part de la Generalitat, que es tradueix en limitacions d’aspectes pràctics significatius com ara l’establiment de sinergies, la visibilitat
conjunta des del exterior, o la mobilitat.
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3.4

Formació i transferència de personal en l’entorn B30.
Alguns exemples
Tal com hem comentat, la transferència de coneixements comença en molts casos per la
transferència de personal qualificat. Comentarem tres modalitats de col·laboració entre
l'empresa i la universitat en aquest àmbit, ja en marxa, i que pensem que podria ser d’interès difondre i estendre en una aproximació holística a la transferència de coneixements
i a la innovació.

a)“Doctorats Industrials”
La Generalitat de Catalunya va iniciar el 2013 el programa de “Doctorats Industrials”. Resumint, el programa es basa en convenis de recerca entre una empresa i una universitat
per desenvolupar investigació conjunta en el marc d’una tesi doctoral. La tesi és cofinançada per l’empresa i la Generalitat.
Figura 17
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Figura 17

Aquesta és una interessant eina que també està desenvolupant la Comunitat Europea
(“European Industrial Doctorates, EID”) en el marc del Programa Horizon2020. Es basa
també en una supervisió compartida entre membres de l’acadèmia i de la indústria (de
països diferents) i el doctorand ha de desenvolupar la seva activitat distribuïda entre les
dues institucions, però com a mínim un 50% en la indústria. En aquest cas, el model és de
“costos totals” assumits pel Programa.
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Figura 18

b) Màsters d’Iniciació Professional dissenyats i coordinats conjuntament
per una (o diverses) empresa i la universitat
En el nostre entorn existeixen pocs exemples de Màsters d’Iniciació Professional dissenyats i coordinats conjuntament per una empresa i la universitat i subvencionats per
l'empresa que hi participa. Aquesta pot ser també una manera d’iniciar una aproximació
entre l'empresa i la universitat.
Un bon exemple a analitzar seria el “Màster en Experimentació en Química Fina”, una
iniciativa conjunta entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l’empresa Esteve Química S. A.
Aquest Màster s’estructura en un primer curs de classes teòriques impartides per professors de la universitat, professionals de l’empresa i experts independents i un segon
curs de pràctiques dels estudiants en l’empresa a temps complet. L'empresa finança als
alumnes amb una beca equiparable a les beques oficials de “formació del personal investigador” durant el temps en què desenvolupen les seves activitats en les instal·lacions de
l’empresa (el segon any del Màster).
Els objectius perseguits són bàsicament:
1. Concedir la possibilitat als nous titulats de conèixer el funcionament d’una important empresa de química fina.
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2. Ajudar els nous titulats a integrar-se en el mercat laboral i arribar a ocupar llocs de
responsabilitat relacionats, tothora, amb la seva formació universitària.
Tanmateix, el Màster aporta evidents avantatges a l'empresa entre els quals podem
remarcar el valuós capital humà que acull amb l’oportunitat de formar-lo perquè pugui
desenvolupar una activitat en un dels seus departaments. A més, en tot moment col·laboren amb titulats universitaris disposats a lliurar a l’empresa EQ Esteve valors crucials
per al creixement i la prosperitat de la mateixa, com ara l’entusiasme i l’esforç diari d’uns
joves que es veuen en el punt de partida d’una nova etapa.

c)“Màsters oficials”
Últimament han aparegut exemples (encara molt limitats) d'itineraris “industrials” en
alguns “Màsters oficials”. Aquests Màsters acostumen a incloure la realització d’un projecte en una empresa durant un període d'un semestre supervisat per un professional de
l’empresa. Aquesta és també una bona oportunitat per establir relacions de confiança
entre la universitat i l'empresa, i per l’empresa també una bona oportunitat d’aconseguir
professionals preparats i amb el “capital relacional universitari” adequat per desenvolupar posteriorment activitats conjuntes de transferència i innovació amb les universitats.

DR. JORDI MARQUET CORTÉS

ESTRATÈGIES PER A UNA MILLORA EN LA COMPETITIVITAT DE LA INDÚSTRIA A L’ÀMBIT B30

87

3.5

Debilitats de l’Àmbit B30 en el seu desenvolupament com a
territori innovador

a) Elements productors de coneixement
Universitats i centres públics de recerca
Les universitats en general presenten una debilitat conceptual pel que fa a la transferència de coneixements i la innovació i aquesta deriva de la idea ben establerta al llarg dels
anys que la recerca s’ha de fer principalment amb fons públics, ha de ser lliure i s’ha de
fer una difusió global dels resultats obtinguts. Evidentment aquest concepte xoca amb
la protecció del nou coneixement inherent a l’activitat de l'empresa. En els últims anys
s’han fet avanços importants per superar aquest inconvenient, però aquest problema
conceptual està encara molt present en les direccions i claustres de les universitats del
nostre entorn i es tradueix, amb honroses excepcions, en un baix interès polític-universitari en la transferència i la innovació que ocupa normalment un lloc endarrerit en les
seves prioritats.
El que s’ha indicat en el paràgraf anterior es reflecteix en aspectes com la promoció
dels investigadors, en què pràcticament només es té en compte el currículum investigador públic, de manera que difícilment es podrà promocionar (o accedir a un lloc de treball
estable) un investigador que es dediqui a la transferència i a la innovació en col·laboració
amb el sector privat.
Això comporta una falta greu d’incentius per col·laborar o participar en activitats de
transferència i innovació ja que tot i que l’investigador pot aconseguir recursos i una remuneració extra, aquesta activitat no li compensa en la seva carrera professional.
Pel que fa als Centres Públics de Recerca, el Sistema de Recerca Català ha creat el programa CERCA, una mica a la imatge del Max Plank alemany i amb una inversió considerable. Tanmateix, no existeix res comparable al Fraunhofer, i en general, la part d’aquests
centres dedicada a transferència i innovació és mínima així com els incentius als seus
investigadors per aquesta activitat. Sembla que en crear el CERCA s’hagi pensat que amb
recerca de molta qualitat era suficient, i és ben conegut que els resultats purs de recerca
es troben en general a molta distància de l’aplicació i que es necessita un gran esforç, econòmic i de dedicació per desenvolupar les proves concepte, els prototips, etc. necessaris
per portar els nous coneixements a aplicació. El resultat del programa és de moment d'alta
qualitat científica, però de molt baix impacte social. Quelcom semblant passa en els centres del CSIC, i en conjunt aquesta situació creiem que mereix una reflexió en profunditat.
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Empreses
Tal com hem vist anteriorment, el teixit empresarial del territori B30 està constituït principalment per petites empreses amb poca vocació i capacitat innovadora. Poques empreses disposen de departament d'R+D i per tant poques es poden considerar “generadores
de coneixement”. Existeixen algunes excepcions, i són les que permeten una relació amb
la universitat en termes d’igualtat de manera que es puguin abordar projectes de certa envergadura. Evidentment un dels objectius pel futur ha de ser augmentar el número
d’aquestes empreses.

b) Elements d’intermediació i de suport en la transmissió de coneixement
Les OTRIS
Les OTRIS (“Oficines de Transferència de Resultats d’Investigació) en el nostre entorn són
marcadament dèbils. El seu finançament és pràcticament en la seva totalitat públic i la
mancança de recursos defineix les seves limitades possibilitats d’actuació. El model d'ISIS
(empresa autofinançada per les seves activitats) que hem presentat més amunt és molt
lluny de la realitat del nostre entorn.
En la meva opinió, fins i tot el nom “OTRI” és erroni, ja que la possibilitat que un resultat
de recerca pugui ser transferit en cru és molt remota com demostra el molt reduït nombre
de casos en què això ha ocorregut i el baix preu en què s’ha valorat la transferència en
aquests casos. Seria molt més correcte anomenar-les “oficines de transferència de coneixements i tecnologia”, que és el que poden fer amb un cert èxit i que inclouria evidentment la “consultoria” (veure model ISIS).

Parcs científics i tecnològics
En l’entorn B30 existeixen quatre parcs que poden considerar-se Parcs Tecnològics (Parc Tecnològic del Vallès, Parc de Recerca UAB, Parc de l’Alba, Orbital.40), tot i que són molt diferents, i un Parc Empresarial (ESADE-Creapolis). En principi, tant el Parc Tecnològic del Vallès
com el Parc de l’Alba són “contenidors” d’empreses amb serveis de certa qualitat. En el cas
del Parc Tecnològic del Vallès, s’intenta una certa promoció de la innovació, en molts casos
en col·laboració amb el Parc de Recerca UAB, amb resultats discrets. Pel que fa al Parc de
Recerca UAB, ubica empreses d’alta tecnologia i ofereix serveis avançats de promoció de la
transferència i la innovació (està molt lligat a la UAB). Tanmateix, la seva petita grandària,
el limitat pressupost, i una certa indefinició de la universitat mare (la UAB) respecte als seus
objectius limiten molt el seu impacte en la regió. ESADE-Creapolis és bàsicament un parc
empresarial amb uns certs serveis de promoció de la innovació en l’àmbit del “negoci”.
El Parc Orbital.40, situat a Terrassa i promogut per l’ajuntament, el centre tecnològic
Leitat i la UPC té en principi totes les condicions per convertir-se en un element molt valuós per l’activitat de transferència i innovació del territori, però la seva evolució vindria
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llastrada de moment per la relativa baixa activitat de creació de noves empreses tecnològiques en el seu entorn.
Menció a part mereix el Parc de l’Alba, seu del sincrotró Alba. En el seu moment es
van dipositar moltes esperances en l’efecte crida del sincrotró respecte a la indústria
internacional d’alta capacitat tecnològica, i tot i que en alguns escassos casos ha estat
així, de moment el conjunt no ofereix una visió gaire optimista. Diferents factors poden
haver-hi influït, però en la meva opinió, dos són claus. Per una banda la falta d’adequació dels espais oferts a la especificitat de la demanda i l’extraordinària lentitud de les
administracions en reparar aquest fet. D’altra banda, la falta de visió dels responsables
polítics al no lligar el parc a la UAB, la gran universitat a l’altra banda de l'autopista, amb
el resultat que el Parc de l’Alba està totalment orfe de serveis relacionats amb la recerca,
la transferència i la innovació. El que havia de ser el gran pol de referència científica i
tecnològica a Catalunya corre un perill cert de convertir-se en una càrrega inassolible per
l’administració i acabar com un parc empresarial no gaire diferent a un polígon.
Diferents estudis han demostrat a escala europea que les empreses tecnològiques situades en Parcs Científicotecnològics obtenen millors resultats que les que no hi són.
Tanmateix, en el territori B30 encara no existeixen les condicions adequades per que això
es doni de manera general.

Centres Tecnològics
Aquesta és una de les grans mancances del territori B30 (i en general del sistema de recerca de Catalunya) i només dos centres mereixen aquest qualificatiu en el territori B30,
Ascamm i Leitat (amb l'IUCT a un nivell inferior). És molt simptomàtic de la importància
que els nostres governants han donat a la transferència i a la innovació que els únics
centres tecnològics que mereixen aquest nom no hagin estat creats per iniciativa pública, sinó que provenen d’antics centres lligats a les indústries del motllos i matrius, i del
tèxtil (model “bottom-up”). Evidentment, dos centres i amb aquestes característiques és
molt poc si es vol generar una “regió innovadora”. A més, en general, presenten algunes
debilitats intrínseques significatives per poder actuar com veritables dinamitzadors de la
innovació en el territori. Algunes serien:
• Model de negoci amb molt poca subvenció pública a llarg termini (que podria estar
lligada a l’activitat de suport a les empreses). Això comporta una “lliure adaptació a
les condicions de l’entorn” que sumat a la necessitat de ser autosuficients comporta una exagerada activitat de cerca de finançament públic en convocatòries competitives de recerca, debilitant l’activitat “core” de suport a les empreses.
• Una certa falta d’especialització i de cobertura dels diferents àmbits d’interès industrial proper. Aquesta “lliure adaptació” comporta una evolució marcada per la
cerca de finançament i no per polítiques proactives de suport a l’entorn.
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Idealment, hi hauria d’haver un centre tecnològic (lligat a una universitat, model Fraunhofer) per cada una de les àrees prioritàries que dintre del concepte genèric d'“Advanced
Manufacturing” es considerin pel territori, probablement amb una governança comuna.

Incubadores tecnològiques i inversors
L’activitat d’emprenedoria tecnològica és dèbil en el territori. Existeixen incubadores en
alguns parcs, però els serveis oferts no passen dels bàsics. Hi ha una clara mancança
de formació dels nostres estudiants, de “coaching” i d’oportunitats de finançament.
Aquest últim punt és especialment greu ja que limita molt el creixement de les empreses.
En aquest sentit, en el nostre entorn no existeix la tradició dels “business angels” (hi ha
alguna associació, però d’activitat molt limitada), ni tampoc estem familiaritzats amb el
“corporate venture capital” en què una empresa consolidada tutela el creixement d'una
start-up derivada del coneixement.

c) Elements receptors de coneixement i generadors d’innovació
Empreses en activitats de producció i de serveis
La debilitat principal en aquest apartat és la grandària de les nostres empreses i el seu
limitat nivell tecnològic en molts casos. Per poder accedir a la transferència de tecnologia bàsicament es necessita voluntat i personal amb la preparació adequada. És aquí on
entren en joc els doctors o els màsters professionals i on la universitat poc jugar un altre
rol, també fonamental per l’èxit de la transferència de tecnologia. En aquest moment
la transferència de coneixements i tecnologia es dirigeix principalment a les empreses
multinacionals o amb provada capacitat innovadora (farmacèutiques) per una banda, i
per l’altra a les microempreses spin-off derivades directament de resultats d’investigació.
Queda al mig una franja que engloba probablement més d’un 80% de les 6.500 empreses
intensives en coneixement del territori. Un objectiu hauria de ser la mobilització d’una
part important d’aquest capital cap a la innovació i evidentment la incorporació a aquest
grup d’algunes de les altres empreses (fins a 23.000) que actualment no es consideren
implicades en el coneixement.
Un punt especial a considerar el constitueixen les empreses spin-off, ja que la transferència i la innovació hi són intrínseques. Aquí la debilitat es troba en la dificultat primer
per crear-les i després per fer-les créixer. Si s’aconseguís un número significatiu d’aquestes empreses de grandària mitjana segur que el territori B30 podria ser considerat sense
cap mena de dubte una “regió innovadora”.
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d) Govern: la Política d'R+D+I a Catalunya
Finalment, el territori B30, amb les seves característiques específiques d'alta activitat industrial, es veu afectat negativament per la política general d'R+D+I que s’ha dut a terme
a Catalunya en els últims anys. En el següent gràfic es recull la distribució del finançament d’activitats d'R+D+I al 2013 par part de la Generalitat de Catalunya [Elaboració Sergi
Artigues (Leitat), fonts: Observatori de la Recerca (OR-IEC), Idescat].
Figura 19

Destaquen, pel cantó negatiu, que del total del pressupost només un 4.66% es destina
a activitats d'innovació i que pel que fa a departaments, només un 3.24% correspon al
Departament d’Empresa i Ocupació (al 2011 va ser un 10.07%)
Especialment feridora és la consideració de l’evolució de Catalunya en el “Regional
Innovation Scoreboard (RIS)”. En les següents figures es descriu l’evolució de les diferents
regions europees entre els anys 2012 i 2014, i s’observa un clar retrocés de la posició de
Catalunya (de “Innovation Follower” a “Moderated Innovator”), que es troba ara al mateix
nivell que altres regions de l’Estat espanyol com Andalusia que ha passat de “Modest Innovator” a “Moderated Innovator”.
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Figura 20 - Figura 21

Catalunya cau de “innovation foll
RIS 2012: Innovation followers

RIS 2012
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lower” a “moderated innovator”
RIS 2014: Moderated innovators

RIS 2014
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Aquesta evolució negativa es deu parcialment a factors externs, però també a factors
interns (manca d’estabilitat en les polítiques d’innovació, reducció de recursos disponibles per innovació, manca de cultura de la innovació en les PIMES).
Pel que fa referència als recursos, la següent taula recull algunes dades a l’Estat espanyol que no necessiten de cap comentari.
• Recursos públics destinats a l’R+D empresarial (pressupost per empresa innovadora i pressupost per cada 1.000€ de despesa empresarial en R+D).

Pressupost de fons públic /
empresa innovadora (€/emp)
Pressupost públic per cada
1.000 € de despesa empresarial
en R+D
[Elaboració Sergi Artigas (Leitat). Font: ACC1Ó ]
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Andalusia

País Basc

Catalunya

De 140.000 €
a 150.000 €

De 90.000 €
a 100.000 €

De 20.000 €
a 30.000 €

1.388 €

265 €

124 €
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3.6

Conclusions i proposta d’accions per dinamitzar i impulsar
la innovació en l’Àmbit B30
El territori B30 té unes especificitats (una que no podem ignorar és que és el territori més
industrialitzat d’Espanya) que suggereixen la conveniència de generar un “sistema regional d’innovació” per impulsar la innovació i aconseguir millorar la competitivitat de les
nostres empreses a partir del nou coneixement tal com indicàvem en el primer apartat
d’aquesta part del document:
“Aconseguir que els resultats científics, convertits en innovació, i el coneixement desenvolupat pels recercadors i existent en les universitats i centres de recerca, contribueixin
al desenvolupament de la indústria d’alta tecnologia en l’entorn de la B-30.”
En l’anàlisi descrita s’observa que la part pública de la recerca i la transferència està
relativament organitzada i, tot i que en alguns casos poden ser poc eficients, disposa d'elements dedicats a promoure la transferència de coneixements i tecnologia (OTRIS, Parcs Científicotecnològics, etc.). Tanmateix, no passa el mateix amb la part privada. Les empreses
no estan organitzades i tenen moltes dificultats per acostar-se a la recerca i als recercadors
de la part pública en busca de coneixement que permeti la innovació. El mateix es podria
dir dels potencials inversors (que evidentment també poden ser les pròpies empreses quan
inverteixen en el desenvolupament d’un resultat de recerca), la tercera pota imprescindible
de l’ecosistema de recerca – innovació. Entre els diferents elements d’intermediació existents es troba a faltar el que cobriria aquesta part i que d’alguna manera portaria al conjunt la visió de les empreses. Existeixen una gran quantitat d’organitzacions empresarials,
però en general no tenen com a objectiu la innovació a partir del coneixement.
Curiosament, sempre s’ha plantejat la recerca, la transferència i la innovació en
aquesta direcció i, per tant, només les universitats, i només recentment, han establert
elements per promoure aquesta activitat. Creiem que ja és hora que l’impuls organitzat
vingui també des de l’altra part (la part privada, amb l’administració local). Al cap i a la fi
no seria més que traslladar el model del “Technology Push” i “Market Pull” a l’ecosistema
concret “universitats – empreses”. L’Associació B30 presenta una bona oportunitat per
completar l’ecosistema.
Pensem que des de l’Associació B30, i amb la voluntat decidida de tots els seus membres, s’hauria de generar un instrument per pal·liar les mancances indicades, seguint,
encara que sigui parcialment, els models descrits en el present document.

COL·LABORAR PER INNOVAR: CONVERTIR ELS RESULTATS CIENTÍFICS I EL CONEIXEMENT EN SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES D'APLICACIÓ A LA INDÚSTRIA

96 ÀMBIT B30

Proposta:
Creació de l’Àmbit de Transferència i Innovació de l’Associació Àmbit B30
Aquest “àmbit” hauria de treballar en dos plans paral·lels, un més tècnic i un altre més
polític, en què probablement elements de l’Administració haurien d'estar-hi involucrats.
Aquest àmbit hauria de començar a treballar probablement sota el paraigües de l’Associació Àmbit B30, però el seu objectiu a mitjà termini hauria de ser autofinançar-se i
passar a tenir una estructura d’empresa semblant a ISIS d’Oxford. Tanmateix, per algunes de les seves actuacions convé disposar del paraigües polític que li ofereix l’Associació.
L’objectiu principal de l’Àmbit hauria de ser aportar a l’ecosistema de [recerca – innovació] la visió, les necessitats i les oportunitats generades des de la part industrial principalment, sense perdre de vista evidentment que els nous coneixements es troben en gran
mesura a les universitats i als centres de recerca públics. La situació ideal a llarg termini
seria una organització “tipus ISIS”, amb una implantació territorial “tipus Östergöland”
i amb la implantació d’un model de finançament de las activitats de transferència de
coneixements i innovació “tipus Fraunhofer” (“matching funds”). Aquest “Àmbit de Transferència i Innovació” hauria de ser una part essencial del Hub de Fabricació Avançada B30
que es proposa en el següent capítol del present document.
Alguns dels objectius i línies d’acció per l'Àmbit en la vesant tècnica:
• Promoure màsters professionals a les universitats del territori amb participació
d’empreses.
• Promoure la participació de les empreses del territori en els programes de Doctorat
Industrial.
• Promoure les relacions entre les empreses i la universitat i la confiança mútua.
• Promoure que les empreses participin en activitats universitàries formatives (treballs finals de màster, treballs finals de grau, etc.), aportant la seva experiència i
coneixements.
• Detectar necessitats de consultoria científicotecnològica per les empreses i aconseguir cobrir aquestes necessitats
• Detectar oportunitats de partenariat privat-públic per part de les empreses en recerca i innovació. Conjuntament amb els agents d’innovació de les universitat i centres de recerca desenvolupar aquests partenariats en totes les seves possibilitats.
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• Construir una xarxa d’inversors privats (business angels) per activitats de transferència i innovació des del coneixement.
• Desenvolupar el concepte de “corporate venture capital” amb les empreses del
territori per aconseguir finançament pel llarg recorregut existent entre els resultats
de recerca i l’aplicació (proves concepte i prototips).

Alguns dels objectius i línies d’acció per l'Àmbit en la vesant política:
• Constituir-se com a lobby representatiu del territori més industrialitzat d’Espanya
(aquí és on més es necessitaria la participació de l’àmbit de l’Administració).
• Estudiar les possibilitats existents d’establir un sistema de “Matching Funds” en el
territori i pressionar al respecte.
• Exercir pressió per canviar l’actual model de “molts centres de recerca” i “pocs
centres tecnològics” a un model més equilibrat, definint l’espai de cadascú en
l’ecosistema d’innovació.
• Exercir pressió pel canvi de legislació pel que fa referència a:
• Finançament de la recerca pública que impulsi aquella recerca amb impacte a
la societat.
• Promoció dels investigadors que tingui en compte les seves relacions amb l'empresa, la transferència i la innovació.
• Facilitar les activitats de consultoria i altres activitats conjuntes públic-privades
en recerca.
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4

Dinamització de la fabricació avançada a l’Àmbit B30

Aquest treball, l’ha realitzat un equip format per Myriam García-Berro i Laura Arribas, sota la
coordinació de Xavier López Luján.

Introducció
El concepte de producció avançada s’ha d’entendre en un sentit ampli que inclou totes
les activitats que es realitzen en relació amb la integració de solucions pel desenvolupament i posada a punt de productes, processos i serveis, millorats o completament nous,
que permetin satisfer d’una manera eficient i sostenible, tant des del punt de vista econòmic, social com ambiental, les necessitats d’una societat cada cop més globalitzada, però
que al mateix temps accentua la seva identitat local. Tenint en compte aquesta definició,
la fabricació avançada inclouria tota la indústria manufacturera (CNAEs del 10 al 33).
A Catalunya, i especialment als municipis que conformen l’Àmbit B30, es conjuga una
àmplia tradició industrial manufacturera amb unes capacitats científicotecnològiques
excepcionals, però hi ha un important gap estructural i cultural que impedeix la creació
de sinergies entre els dos mons. Per aquesta raó, les capacitats existents no són explotades de manera eficient per la indústria i el resultat és que no es genera la riquesa que
correspondria al potencial d’aquest territori.
Cal unir esforços amb visió de conjunt, amb la finalitat de tenir capacitat per fabricar
productes d’alta tecnologia, introduir tècniques innovadores en la producció i desenvolupar nous processos i tecnologies de fabricació.
La gran oportunitat passa per la creació d’un Node d’Excel·lència en Producció, que,
gràcies al domini de diferents tecnologies facilitadores, com la robòtica, la mecatrònica,
la mecànica de precisió, les micro i nanotecnologies i les tecnologies de programari i
comunicació, aconsegueixi incrementar les capacitats de les empreses del territori i, a

100 ÀMBIT B30

més, un reconeixement i prestigi internacional associat a l’alta tecnologia. Alhora, s’han
de convertir en pols de captació de talent i formació especialitzada amb clara orientació
industrial.
Aquest node d’excel·lència ha de permetre no només retenir i impulsar la indústria, que
migrarà cap al concepte de fabricació avançada, sinó que també es convertirà en un pol
d’atracció d’inversió estrangera, cosa que permetrà l’emplaçament i creació de noves
empreses innovadores amb capacitats de fabricació singulars.
Per arribar a aconseguir aquesta fita, es fa necessari definir un Pla Operatiu que estableixi
les bases i els passos a seguir per tal d’impulsar fabricació avançada dins l’Àmbit B30.
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4.1

Anàlisi de les regions capdavanteres: Hubs intensius en fabricació avançada
4.1.1 Objectius i metodologia
L’objectiu és cercar i analitzar iniciatives semblants a la proposta de futur Hub de Fabricació Avançada de l’Àmbit B30. La finalitat és conèixer les característiques de diferents hubs
que destaquen per ser casos d’èxit internacionals, de manera que se'n puguin extreure
idees que puguin ser implementades a la iniciativa que es pretén dur a terme a l’Àmbit B30.
La metodologia que s’ha seguit per a la realització d’aquest paquet de treball ha estat la
següent. Inicialment, s’ha contactat amb els experts en l’àmbit de la fabricació avançada
a fi d’obtenir els seus coneixements respecte les iniciatives existents, tant a escala estatal
com internacional. Els experts han proveït dades interessants sobre els hubs existents,
que han servit de punt de partida per a la cerca d’altres centres i iniciatives a Espanya i a
Europa mitjançant la xarxa web.
La cerca s’ha centrat en hubs que tinguin com a finalitat el desenvolupament de la fabricació avançada a la zona, i s’han analitzat les diferents tipologies de serveis, experteses
i funcionament d’aquests, tot i que la gran majoria tenen com a punt comú l’existència
d’un organisme central que coordina el hub.
Un cop realitzat el treball de cerca, s’han seleccionat un grup de 6 iniciatives, segons les
especificacions descrites anteriorment. De totes se n'ha extret la informació principal, i
s’ha introduït en fitxes individuals. Aquestes fitxes s’han ordenat alfabèticament en nom
del país on es troben.
Posteriorment, s’ha introduït la informació rellevant extreta en una taula resum, a fi de
facilitar la lectura i establir un marc general dels hubs existents. L’elecció dels tipus d’informació a mostrar s’explicarà a l’apartat de la taula resum, així com el significat de
cadascuna de les entrades.
Finalment, a partir de tota la informació recollida, s’han obtingut unes conclusions relacionades amb cada aspecte o característica analitzada, que serviran de punt de partida
per definir el Pla Operatiu.

4.1.2 Hubs de fabricació avançada internacionals
La cerca realitzada en relació amb els hubs de fabricació avançada ha conclòs en un total
de 6 iniciatives, de les quals 5 són europees i 1 nord-americana. Aquestes iniciatives han
estat seleccionades tenint en compte els següents aspectes:
DINAMITZACIÓ DE LA FABRICACIÓ AVANÇADA A L'ÀMBIT B30
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• Existència d’un organisme o entitat centralitzadora del hub, ja sigui de forma virtual o física, amb seu i/o instal·lacions pròpies.
• Creixement del teixit industrial i/o empresarial de la zona on es troba. El hub
ha de tenir per objectiu principal l’atracció d’empreses i organitzacions, esdeveniments i reunions a la regió on es situa i ha de permetre el desenvolupament econòmic de la zona.
• Regionalitat del hub, a fi que sigui replicable a l’Àmbit B30. S’analitzarà la interacció entre membres situats a diferents municipis així com el seu funcionament en
una zona concreta.
• Funcionament com a hub, és a dir, establint un espai geogràfic i econòmic on s’ubiquen empreses, principalment de base tecnològica, centres de recerca i organismes
de formació, dins d’un conjunt de xarxes institucionals, de manera que s’uneixi
l’alta tecnologia amb les PIMES, les universitats i el suport financer i empresarial
necessari.
Les principals característiques de cada iniciativa estan recollides en fitxes que mostren
la informació següent:
• Dades de la iniciativa: Dades principals de la iniciativa
• Localització: Zona i país on es situa el hub
• Tipus d’agents implicats: Tipologia d’entitats que estan involucrades al hub, tan
associades com participants en les activitats i serveis duts a terme
• Any d’inici: Any en què el hub s’ha posat en marxa
• Web: URL del hub o de les fonts d’informació del hub
• Característiques: Informació concreta del hub
• Objectius: Finalitat del hub
• Organitzacions participants: Organitzacions concretes implicades en el funcionament del hub
• Àrees d’expertesa: Temàtiques de treball o de referència al hub
• Serveis: Activitats que es realitzen o que s’ofereixen des del hub
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• Beneficis: Avantatges i guanys d’una entitat per estar vinculada al hub
• Recursos: Instal·lacions pròpies que el hub té i/o que posa a disposició de les
entitats vinculades al hub
S’han ordenat els diferents hubs en funció de la naturalesa de les activitats realitzades.
En aquest sentit s’han classificat de la següent manera:
• Hub horitzontal: Hub que té com a objectiu donar serveis a un col·lectiu d’empreses (relacionades amb la fabricació avançada) que estan emplaçades en una zona
determinada, sense definir cap línia tecnològica concreta a treballar.
• Hub vertical: Hub que té com a objectiu el desenvolupament d’unes línies tecnològiques concretes dintre de l’àmbit de la fabricació avançada, en una zona concreta,
a partir, per exemple, del treball en grups d’empreses o el desenvolupament de projectes d'R+D entre empreses i centres tecnològics o universitats.
• Hub mixt: Hub que té com a objectiu donar serveis a empreses relacionades amb
la fabricació, en una zona concreta, definint unes línies tecnològiques específiques
i uns serveis en els quals es treballarà de manera prioritària.
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Hubs horitzontals

THE MANUFACTURING CLUSTER IN THE TAMPERE REGION
Dades del Hub
Localització

Tampere, Finlàndia

Agents implicats

Invest in Tampere (Agència pel Desenvolupament Econòmic de Tampere
(TRADEA)) i les organitzacions participants en menor mesura

Any d’inici

2010

Web

http://www.investtampere.fi/what/business-clusters/manufacturing-cluster/

Característiques
Objectius

Habilitar un entorn diversificat per totes les indústries de fabricació. La recerca,
l’educació i la cooperació entre companyies i universitats és l’objectiu per
mantenir i desenvolupar la competitivitat de la regió.

Organitzacions
participants

Proveïdores de coneixement (Tampere University Of Technology, Tampere
University Of Applied Sciences, Tampere Vocational College Tredu, Tampere Adult
Education Centre Takk, Technical Research Centre Of Finland), la incubadora The
New Factory, les plataformes Demola, Protomo i Suuntaamo, i l’espai FIMECC.

Àrees d’expertesa

El clúster de fabricació de Tampere no concreta cap línia d’expertesa. Un dels
seus objectius és poder cobrir tots els sectors industrials que tenen cabuda a
aquesta zona, que són: Mineria, Maquinària mòbil, Indústria alimentària, Materials
d’envasatge, Plàstics i cautxú, Polpa i paper, Indústria de la construcció, Enginyeria
mecànica, Energia i tecnologies netes, vehicles i altres.
No obstant això, el Know-How s’obté les coneixement dels centres tecnològics,
educatius i universitats, que són els següents amb les seves capacitats:
•

Tampere University of Technology: Enginyeria de producció, hidràulica i
automatització intel·ligent, gestió industrial, disseny industrial, ciència dels
materials, enginyeria electrònica i de comunicacions, i processament de
senyal.

•

Tampere University of Applied Sciences: Enginyeria mecànica i de producció,
màquines intel·ligents, tecnologia del paper, tèxtil i química, tecnologia
d’automatització, i tecnologia energètica i medi ambiental.

•

Tampere Vocational College Tredu: Instal·lacions mecàniques, conducció de
màquines, soldadura de placa, fabricació d’instruments, tecnologia de fosa,
fabricació tèxtil, i fabricació alimentària.

•

Tampere Adult Education Centre Takk: Automoció, productes de construcció
de ciment, metall-mecànica, refrigeració, electricitat i automatització, TICs,
manteniment industrial, i logística.

•

Technical Research Centre of Finland: Fabricació intel·ligent, solucions
ecològiques per màquines i vehicles, màquines intel·ligents, Additive
Manufacturing, i enginyeria assistida per computadora.

XAVIER LÓPEZ, MYRIAM GARCÍA-BERRO I LAURA ARRIBAS

ESTRATÈGIES PER A UNA MILLORA EN LA COMPETITIVITAT DE LA INDÚSTRIA A L’ÀMBIT B30

Serveis

Beneficis

Recursos

105

Els serveis per a les empreses establertes a la regió de Tampere relacionats amb
la fabricació són els següents:
•

The New Factory: Incubadora de negoci per la producció de noves idees,
prototips, projectes pilot, productes, serveis, nous negocis i nous llocs de
treball. No es focalitza únicament en fabricació avançada.

•

Demola: Espai on els estudiants universitaris desenvolupen demostradors de
productes i serveis juntament amb empreses i organitzacions públiques per
solucionar problemes reals. Aquest espai està ubicat a la New Factory.

•

Protomo: Comunitat de desenvolupament on persones amb idees,
professionals avançats i joves talents es troben per crear nous productes i
serveis. La seu a Tampere és a la New Factory.

•

Suuntaamo: Suuntaamo connecta persones ordinàries en el desenvolupament
de productes i serveis nous i innovadors.

La situació d’una companyia a Tampere proveeix dels següents beneficis:
•

Accés a recerca internacional i col·laboració universitat-indústria.

•

Tecnologia d’alt nivell, integració de sistemes i serveis industrials amb
una orientació a negoci permetent una millor coneixença dels processos i
necessitats del client.

•

Fàcil accés. Bones connexions i accés directe a aeroports i vies principals de
transport.

•

Personal talentós i experimentat que proveeix un alt valor afegit

•

Zona amb un alt grau de desenvolupament que té encara un gran potencial
per créixer.

Les instal·lacions on es centralitzen totes les activitats és la incubadora New
Factory.
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BADEN-WÜRTEMBERG HUB
Dades del Hub
Localització

Baden-Württemberg, Alemanya

Agents implicats

Administració pública, centres tecnològics, universitats, i empreses

Any d’inici

-

Web

Industrie 4.0
http://www.clusterportal-bw.de/en/

Característiques
Objectius

Desenvolupar i potenciar la fabricació avançada a la zona de Baden-Württemberg
per mitjà de les diferents iniciatives, clústers i agents relacionats amb aquesta
àrea.

Organitzacions
participants

El Govern de Baden-Württemberg, l’Associació de Constructors de Maquinària i
Equipament (VDMA), la Cambra de Comerç i Indústria, Fraunhofer, la Universitat
de Stuttgart, el Karlsruhe Institute of Technology (KIT) i l’Aliança per la
Innovació Baden-Württemberg són alguns dels membres més implicats en el
desenvolupament del Hub de Fabricació Avançada a Baden-Württemberg.

Àrees d’expertesa

Baden-Württemberg Hub no és una iniciativa concreta, sinó que inclou una
gran quantitat de clústers i iniciatives particulars que fan de la zona un hub
especialitzat en fabricació avançada.
D’una banda, a escala estatal el Ministeri de Finances i Afers Econòmics ha definit
una línia d’actuació dins l’àmbit de la fabricació avançada anomenada “Industrie
4.0”. Aquesta línia de treball es focalitza en la convergència de l’enginyeria
mecànica i elèctrica amb les TIC per obtenir la millor forma de fabricació en el
marc de les factories de futur. En aquesta línia de treball està molt vinculat el
centre Fraunhofer IPA.
D’altra banda, hi ha una organització, ClusterPortal, que aglutina tots els clústers
existents a Baden-Württemberg. Dins aquest clúster existeix un camp tecnològic
anomenat “Tecnologies de producció incloent enginyeria mecànica” que inclou
les indústries relacionades amb la construcció de vehicles, enginyeria de màquina
i planta, així com enginyeria elèctrica i electrònica. Aquest camp tecnològic
aglutina 51 iniciatives en forma de clústers, de les quals 17 són de caire regional,
concretament de Baden-Württemberg, i la resta són de caràcter més local.
Finalment destacar els treballs en forma de projecte aprovats pel govern en els
quals participen actors tan públics com privats Spitzencluster microTEC Südwest i
ARENA 2036. En el cas del projecte ARENA 2036, la col·laboració público-privada,
consistent entre altres amb el govern de Baden-Württemberg, Daimler, Bosch,
BASF, Fraunhofer o la Universitat de Stuttgart, té com a objectiu promoure les
tecnologies lleugeres en la fabricació de cotxes, on aspectes com la demanda de
nous conceptes de producció per complir amb les especificacions desenvolupades
dins el projecte es fan necessaris.
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De les àrees d’expertesa mencionades en el punt anterior, els serveis oferts en
cadascuna d’elles són els següents:
•

Industrie 4.0: Fins ara els treballs realitzats són un estudi ja publicat, fet per
Fraunhofer IPA, en el qual es detecten i expliquen les principals competències
de Baden-Württemberg en fabricació avançada. Les properes passes són la
realització d’activitats de networking entre els actors més rellevants d’aquest
àmbit.

•

ClusterPortal: Aquesta organització ofereix únicament informació genèrica
sobre el funcionament dels clústers. A part, cada clúster ofereix uns serveis
propis per als membres associats. Atès que s’han comptabilitzat 17 clústers
vinculats a la producció avançada, no s’han inclòs tots els serveis que cada
clúster individualment ofereix.

Les companyies que han participat activament en les iniciatives del clúster
mencionen els següents beneficis:
•

Millora de la cooperació amb les universitats i instituts de recerca en relació
amb la resolució de problemes o en el desenvolupament de nous serveis i
productes.

•

Possibilitat d’establir acords de col·laboració més focalitzats i d’una millor
manera sobretot amb altres membres de la xarxa.

•

Millor repartiment del risc d’innovació entre els socis gràcies a les aliances
de cooperació i recerca, derivant en una minimització dels riscos a un nivell
acceptable.

•

Ús més eficient dels recursos propis.

•

Inici de treballs conjunts en relacions públiques, activitats de màrqueting o
mesures per contractar personal capacitat.

•

Desenvolupament i implementació d’estratègies d’internacionalització gràcies
a la col·laboració amb altres participants del clúster.

El Baden-Württemberg Hub no disposa de cap zona pròpia per al
desenvolupament de les seves activitats.
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Hubs verticals

ADVANCED MANUFACTURING PARK (AMP)
Dades del Hub
Localització

Sheffield, Regne Unit

Agents implicats

Empreses (Harworth Estates, propietari de les terres on se situa el hub), centres
de recerca i universitats

Any d’inici

2004

Web

http://www.attheamp.com

Característiques
Objectius

Capitalitzar l’expertesa en la fabricació i enginyeria avançada dins la regió de
Sheffied, i a més enfortir aquesta capacitat de manera que les empreses d’aquesta
regió siguin competitives globalment al segle XXI.

Organitzacions
participants

El Centre de Recerca de Fabricació Avançada de la Universitat de Sheffield
juntament amb Boeing (AMRC), Rolls-Royce, Castings Technology International
(CTi), el Centre Tecnològic TWI (Yorkshire) i el AMRC Nuclear, entre altres.

Àrees d’expertesa

•

Tecnologies d’Unió de Material: de l'AMP acull el centre TWI, una de les
organitzacions internacionals amb més renom en els camps de la unió i les
seves tecnologies associades, com els acabats superficials, els recobriments i
el tall. D’altra banda, la Nuclear AMRC realitza activitats de R+D en el camp de
la soldadura focalitzades en desenvolupar tècniques innovadores i avançades
d’unió i revestiment a mida segons les necessitats de la indústria nuclear.

•

Rapid Prototyping & Manufacture: Les companyies de l'AMP estan altament
involucrades amb aquests processos. Materialise ofereix un ventall de
tecnologies de Rapid Prototyping per dissenyar un producte en 3D, Cti
produeix foses de prototipat i preproducció ràpides per la indústria, i Fripp
Design utilitza els últims mètodes de Rapid Prototyping en el desenvolupament
de la producció.

•

Tecnologies de mecanitzat: AMRC defineix el mecanitzat d’alt rendiment com
la producció de peces en el mínim temps possible, maximitzant l’eficiència de
la màquina mantenint la integritat superficial o estructural del component. El
centre d'R+D de Sandvik Coromant ofereix unes bases rellevants per activitats
futures de desenvolupament de perforació d’alt rendiment i aplicacions
especials.

•

Tecnologies d’Additive Manufacturing (AM): Les tecnologies d’AM, incloent
el 3D Printing, cobreixen les tecnologies de fabricació capa a capa. Els
processos d’AM utilitzats per l’AMRC inclouen el Shape Metal Deposition, el
Metal Injection Moulding (MIM) i el Powder Deposition. El centre TWI posseeix
sistemes de Laser Direct Metal Deposition.

•

Testejat i anàlisi: Les empreses dins l’AMP proveeixen d’instal·lacions de
testejat i anàlisi especialitzat de fabricació avançada i materials avançats,
des d’anàlisis d’enginyeria estructural i testejat no destructiu a dinàmica
computacional de fluids i anàlisi per elements finits.

•

Fosa d’alta qualitat: CTi és líder en recerca i tecnologies de fosa. Els seus
processos desenvolupats Patternless® i Repliwax® milloren significativament
l’eficiència del procés de fosa i de la qualitat final dels components produïts.
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Serveis

Aquest centre creat per ser reconegut internacionalment com a centre
d’excel·lència en enginyeria, innovació, recerca i fabricació.
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Tecnologia de Composites: El Centre de Recerca de Composites de l'AMRC
es focalitza en la producció i mecanitzat de components compostos, incloent
peces híbrides que combinen metalls d’altes prestacions i composites en
una mateixa estructura. Performance Engineering Solutions (PES) Ltd té
experiència en composites extreta de la Formula 1 i de MotoGP, i està realitzant
recerca en biocomposites.

L’aparença de gran qualitat del campus amb uns criteris estrictes de disseny i
paisatgisme assegura una imatge consistent tant en l’edificació com en les zones
verdes.
Els serveis de suport al negoci són adequats i professionals. Una xarxa de tutors
especialistes en negoci i amb coneixement i experiència extenses en les indústries
manufactureres i enginyeries donen aquests serveis de suport, consistents en:
•

Selecció d’entrada per assegurar la viabilitat del negoci i el potencial de
creixement.

•

Assessorament de les empreses amb alt creixement en el desenvolupament
d’enfocaments més innovadors i aconseguir un major potencial de creixement
de negoci.

•

Provisió de les eines apropiades dissenyades per ajudar a les empreses de
tecnologia per tal que desenvolupin les seves idees.

•

Assessorament i assistència en relacions públiques, màrqueting i organització
d’esdeveniments.

•

Assistència en la identificació de les fonts de finançament adequades segons
la idea de negoci.

•

Orientació a aconseguir l’”investment ready” per augmentar les possibilitats
d’obtenir finançament extern, incloent-hi oportunitats per obtenir finançament
d’inversors privats.

•

Orientació en la formació i la contractació de personal.

Finalment, els serveis professionals de secretaria i oficines inclouen un servei
de benvinguda dels clients durant les hores d’oficina, consistents en la seva
recepció, servei de centraleta, transmissió de missatges, suport administratiu i de
secretaria, fotocopiadora i correu administratiu.
Beneficis

La situació d’una companyia a l’AMP proveeix dels següents beneficis:
•

La capacitat d’aprofitar la innovació en fabricació a través de la col·laboració
entre la indústria i la recerca.

•

Accés a centres de recerca i universitats de materials i tecnologia de renom
mundial.

•

Per associació, ser considerades companyies dinàmiques, innovadores i
internacionals

•

Gran ventall de solucions desenvolupades i de propietat.

•

Connexions en transport excel·lents.

•

Crear una zona d’altes competències en enginyeria, sent la regió amb més
enginyers del Regne Unit.
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Recursos

El Centre Tecnològic de l'AMP, just al centre del Parc, conté instal·lacions per
reunions i conferències, des de sales de reunions per 6 persones fins a sales de
juntes de 20 persones o sales de conferències de 120 seients. El Centre Tecnològic
també té un bar que proveeix d'snacks calents i freds, així com bufets per
reunions i conferències de les companyies de l'AMP.
D’altra banda, l’AMP ofereix diferents tipus de zones i espais on les companyies
poden instal·lar-se, segons les característiques de les empreses, de manera que
empreses amb les mateixes característiques estiguin més a prop. Les zones
ofertes són les següents:
•

Centre Tecnològic AMP: Entorn ideal per start-ups, petites empreses en
creixement, spin-offs o parts de grans organitzacions que volen desenvolupar
la seva tecnologia. S’ofereix un espai de treball amb tots els serveis,
amb oficines respectuoses amb el medi ambient i tallers per utilitzar les
tecnologies. Aquestes zones són de 60m2. També s’inclouen l’accés a
instal·lacions per reunions i conferències.

•

Evolution @ The AMP: Evolution @ the AMP són zones de desenvolupament
consistents en unitats industrials disenyades per oferir un espai de negoci
flexible i modern ideal per companyies amb oportunitats de creixement en
els àmbits relacionats amb les tecnologies de fabricació. L’espai és ideal per
empreses buscant els beneficis d’instal·lar-se en l'AMP o companyies de l'AMP
en vies d’expansió, Aquestes unitats són de 760m2 a 8.230m2.

•

R-evolution @ The AMP: R-evolution @ The AMP ofereix un espai industrial
flexible i modern entre 3.000m2 i 15.240m2, ideal per companyies que busquen
traslladar-se a l'AMP. Aquest espai és totalment complementari als altres
espais del Parc.

•

Opció de Disseny i Construcció: L'AMP també ofereix opció a les entitats que
necessiten zones més grans. Algunes organitzacions de l'AMP, com Rolls Royce
i l'AMRC de la Universitat de Sheffield han utilitzat aquesta opció i construït les
seves intsal·lacions.
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AFIL LOMBARDIA
Dades del Hub
Localització

Lombardia, Itàlia

Agents implicats

CNR – ITIA, Politecnico of Milano, Innovhub SSI i Consorzio Intellimech

Any d’inici

2012

Web

http://www.afil.it

Característiques
Objectius

Promoure i facilitar la recerca i la innovació en el sector de la fabricació per donar
suport i desenvolupar el lideratge i la competitivitat del sistema productiu a
Llombardia.

Organitzacions
participants

Les organitzacions vinculades a aquest hub es classifiquen en 3 tipus:

Àrees d’expertesa

•

Empreses industrials (manufactureres, fabricants de maquinària i sistemes,
serveis industrials): més de 70 empreses

•

Entitats de recerca i universitats: Alta Lab Srl; CNR – ITIA (Istituto Di
Tecnologie, Industriali Ed Automazione); Consorzio Interuniversitario
Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali (INSTM); CSMT Gestione
Scarl; Material Connexion Italia Srl; Politecnico di Milano; Università Cattolica
Del Sacro Cuore; Università Degli Studi Di Bergamo; Università Degli Studi Di
Brescia; Università Degli Studi Milano-Bicocca)

•

Altres membres associats: Asso.Mec.; Associazione Italiana Di Automazione
Meccatronica (AIDAM); Associazione Poliefun; Assocomaplast; Confindustria
Bergamo; Confindustria Lecco; Confindustria Lombardia; Image S Srl; UcimuSistemi Per Produrre; Unindustria Como; Unione Degli Industriali Della
Provincia Di Varese

Dins del clúster hi ha formats uns grups de treball, basats en les tecnologies,
materials i mètodes facilitadors, que permetran definir el Roadmap de Llombardia.
Aquests grups de treball i els temes que es treballen en cadascun d’ells són els
següents:
•

Estratègia i gestió de la fabricació:
•

De la deslocalització a la globalització 2.0.

•

De la visió centrada en el producte (sistemes per serveis i producte) a la
visió orientada a la solució (serveis a través del producte).

•

Del disseny centrat en l’usuari al disseny òptim per l’usuari.

•

Virtualització i digitalització de la interrelació entre la fabricació i els nous
models de negoci.

•

Innovació.

•

Certificació dels nous processos de fabricació.

•

Cadena d’aprovisionament.

•

Accions sobre polítiques.

•

Disseny i gestió de les estratègies de fabricació.
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Àrees d’expertesa

•

•

•

•

•

Materials nous i avançats:
•

Materials per entorns extrems.

•

Materials per aplicacions d’emmagatzemament energètic avançat.

•

Materials per pantalles.

•

Materials en base bio.

•

Materials multifuncionals.

•

Materials micro-nano.

•

Materials renovables d’altes prestacions.

Fabricació sostenible:
•

Processos de fabricació sostenibles.

•

Fàbriques de desfabricació.

•

TICs més “verdes”.

Fabricació basada en la persona:
•

Noves maneres educatives, tècniques i organitzatives per incrementar
l’atractiu de treballar en una fàbrica.

•

Nous enfocaments per incrementar la competitivitat.

•

Noves maneres d’organitzar i compensar els treballadors de fàbrica amb
coneixements.

•

Nous entorns de treball a la fàbrica basats en les persones que promoguin
el confort i la seguretat.

•

Noves tecnologies que valoritzin els coneixements i capacitats de les
persones.

Processos de fabricació avançada:
•

Additive Manufacturing.

•

Processos multifuncionals híbrids que integrin múltiples tecnologies de
procés.

•

Processos de fabricació superficials.

•

Processos i sistemes fotònics.

•

Tecnologies de replicació per processos flexibles i escalables.

•

Alt rendiment (alta precisió, alta velocitat, zero defectes).

•

Processos micro-nano.

•

Processos rendibles per nous materials i components.

•

Fabricació d’estructures flexibles d’altes prestacions.

•

Tecnologies de conformat per materials difícils de conformar.

•

Síntesi de nous materials.

•

Producció automatitzada de productes i estructures de composites
termoestables i de termoplàstics ceràmics.

Mecatrònica per sistemes de fabricació avançats:
•

Tecnologies, mètodes i eines de monitoratge (continu).

•

Tecnologies, mètodes i eines de control.

•

Sistemes intel·ligents basats en el coneixement en maquinària i robots.
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•

Interacció avançada entre humans i màquines.

•

Components i arquitectures de maquinària intel·ligents.

•

Eines d’enginyeria multidisciplinàries per mecatrònica.
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Mètodes i eines de modelat, simulació i predicció:
•

Modelatge i simulació pel codisseny i gestió dels sistemes integrats procésproducte-producció.

•

Models per entendre el valor del material de rebuig.

•

Metodologies i eines per assessorament sostenible.

•

Modelatge pel disseny i la síntesi de materials.

•

TICs:

•

Solucions TIC per l'emmagatzematge de dades de nova generació i mineria
de dades.

•

Solucions TICS per la implementació de plataformes de serveis.

•

TICs per gestió avançada d’empreses.

•

Solucions TIC per disseny, fabricació i serveis centrats en el client.

•

Tecnologies per noves infraestructures TIC.

•

Gestió intel·ligent dels sistemes generals de la planta (aire, llum, energia...).

•

Integració de l’eficiència energètica en sistemes d’informació de la
producció.

AFIL Lombardia no ofereix uns serveis en concret. No obstant això, la pertinença a
aquest grup et dóna uns drets de participació, que són els següents:
•

Accedir a un observatori amb informació en la qual es basen les polítiques de
recerca.

•

Formar part de grups de trebal a partir dels quals es defineix el full de ruta
d’Innovació Regional.

•

Nomenar els seus representants com a portaveus de la seva categoria dins de
la Junta Directiva.

•

Rebre informació actualitzada sobre les iniciatives i tendències de la recerca
en la manufactura.

•

Proposar idees de disseny.

•

Contribuir a la definició de les iniciatives per promoure la innovació.

•

Definir les necessitat de noves professions per a la formació contínua del
sistema d'innovació regional.

•

Consolidar el paper de la recerca i la innovació com a eines per promoure el
desenvolupament de la indústria manufacturera.

•

Afavorir l'increment de valor afegit al sector manufacturer aportant massa
crítica al voltant de la Fàbrica Intel·ligent.

•

Donar suport al desenvolupament d'una xarxa d'investigació extraregional i
d’Innovació a través de la participació en el CLÚSTER DE FÀBRICA NACIONAL
INTEL·LIGENT - TPI i la connexió amb altres regions europees dins les
estratègies d'especialització intel·ligent.

•

AFIL Lombardia disposa d’una seu.
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BAAM (Bay Area Advanced Manufacturing) HUB
Dades del Hub
Localització

San Leandro, Califòrnia

Agents implicats

Type A Machines (impulsor de la idea) i l’Ajuntament de San Leandro (mitjançant
la cessió d’espai per la col·laboració)

Any d’inici

2014

Web

http://baamhub.com

Característiques
Objectius

Facilitar a les empreses relacionades amb el 3D Printing portar la seva idea al
mercat.

Organitzacions
participants

Actualment, el BAAM Hub compta amb companyies afiliades

Àrees d’expertesa

El BAAM Hub està enfocat al 3D Printing i les activitats relacionades a la
fabricació amb aquesta tècnica. Exemples de tipus d’empreses relacionades amb
l’àrea d’expertesa del 3D Printing són:
•

Escàners 3D

•

Impressores 3D

•

Materials per 3D Printing

•

Reciclatge de filament

•

Fab Labs mòbils

•

Serveis de modelat 3D

•

Serveis d’impressió 3D

Serveis

Pertànyer al BAAM Hub permet la col·laboració i el treball conjunt dels altres
membres del BAAM, de manera que es comparteixen coneixements i recursos per
al desenvolupament de serveis i productes, sobretot en les etapes finals del seu
desenvolupament.

Beneficis

Els membres del BAAM Hub tenen els següents beneficis:

Recursos

•

Crear una experiència d’usuaris única a través de productes i serveis del BAAM
no competitius entre ells.

•

Compartir coneixements, connexions i característiques del mercat.

•

Donar suport i promoure els productes i serveis dels altres membres del
BAAM.

•

Assessorar i ajudar als altres membres del BAAM.

L’Ajuntament de San Leandro i l’empresa impulsora Type A Machines han arribat a
un acord per la utilització d’una antiga planta de Chrysler coneguda com The Gate.
A The Gate, els membres del BAAM treballen conjuntament com un ecosistema
de productes i serveis no competitius entre ells, generalment testejant solucions
desenvolupades a la ciutat de San Leandro abans de ser llançades a la resta dels
Estats Units i als mercats internacionals.
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Hubs mixts

MECANOV’ CLUSTER
Dades del Hub
Localització

Maubeuge, França

Agents implicats

Administració pública (Europa, govern francès, Consell Regional Nord-Pas de
Calais, Communauté d’Agglomération Maubeuge Val de Sambre, CCI de région
Nord de France, CCI Grand Hainaut), associacions (Union des Industries et Métiers
de la Métallurgie (UIMM), Dédération des Industries Mécaniques (FIM), J’innove
en Nord-Pas de Calais), i centres tecnològics (CETIM)

Any d’inici

2011

Web

http://mecanov.fr/

Característiques
Objectius

Ajudar a créixer a les empreses en el sector de la mecànica del Nord-Pas de
Calais i promoure el desenvolupament de la indústria mecànica mitjançant la
mobilització de tots els actors en la regió.

Organitzacions
participants

A part dels agents implicats mencionats en l’apartat “Dades del Hub”, la resta
d’organitzacions implicades són les empreses relacionades amb el sector
mecànic situades a Nord-Pas de Calais que són membres del hub.
Algunes d’aquestes empreses són:

Àrees d’expertesa

•

Arcelor Auto Processing

•

Schaeffler Chain Drive Systems

•

Railtech International

•

SKF

•

CIE Engrenages et Reducteurs

El Mecanov’ Cluster està enfocat a la indústria mecànica i la les activitats que hi
estan relacionades.
Dins aquesta indústria, el Clúster fa èmfasi en els següents aspectes:

Serveis

•

Energies renovables i la seva aplicació a la indústria mecànica.

•

Eficiència industrial a través del Lean Management.

•

Implicació de la població més jove en el sector mecànic.

•

Aplicació de la robòtica al sector mecànic.

•

Tendències tecnològiques a la indústria mecànica.

El Mecanov’ Cluster proposa 5 línies d’acció dins el seu programa
•

Desenvolupament comercial: En aquesta línia es potencien 3 serveis:
• NUCLEI: Orientat a enfortir o posicionar les PIMES del Nord-Pas de Calais en
el mercat nuclear civil.
• EOLISSIMA: Orientat a enfortir o posicionar les PIMES del Nord-Pas de
Calais en el mercat eòlic.
• Desenvolupament internacional: Ajudar a les empreses a internacionalitzar-se.
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Serveis

•

•

Col·lectiu: En aquesta línia es potencien 3 serveis:
•

Els clubs: El Mecanov’ Cluster es basa en 4 clubs territorials liderats per
un empresari de la zona on està situat el club, escollit per votació dels
membres del club. Els clubs realitzen reunions locals per tractar temes
empresarials comuns als membres dels clubs, com les energies renovables
aplicades a la mecànica, l’ús de la robòtica, i altres temes de caire
estratègic.

•

GECODDEM: Oferir a les empreses de Nord-Pas de Calais un servei
compartit de recol·lecció i tractament optimitzat de residus perillosos.

•

Formació en finances i gestió: 4 sessions de formació gratuïtes en gestió i
finances bàsiques.

Qualitat: En aquesta línia es potencia 1 servei:
•

•

Estratègia: En aquesta línia es potencia 1 servei:
•

•

Beneficis

Lean Management: Augmentar la rendibilitat i competitivitat de les
empreses de Nord-Pas du Calais a través del Lean Management

ACAMAS: Suport a les PIMES de Nord-Pas de Calais per donar-los suport
en un canvi d’enfocament industrial per millorar la competitivitat.

Espai jove: Espai per fomentar la incorporació dels joves al sector mecànic.
•

Mecalive: Valoritzar la indústria mecànica a través dels joves i sensibilitzarlos amb formacions tècniques i tecnològiques industrials.

•

Borsa de treball: Presentació d’ofertes de treball per a possibles futurs
professionals joves en l’àmbit mecànic.

Els membres del Mecanov’ Cluster tenen els següents beneficis:
Accés a informació econòmica i tecnològica dels principals mercats actuals
per ser capaços d’estructurar i desenvolupar una oferta de productes i serveis
enfocats a aquests mercats.
Acompanyament en el desenvolupament estratègic i en l’enfocament a la
innovació.
Facilitat en la contractació i formació de la gent jove per la seva incorporació al
sector mecànic.
Suport i provisió d’eines per al finançament.

Recursos

El Mecanov' Cluster no disposa de cap zona pròpia per al desenvolupament de les
seves activitats.
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Taula resum
La següent taula resum mostra de forma esquemàtica les característiques dels hubs de
fabricació avançada analitzats.
Hubs

País

Advanced
Manufacturing Park UK
AMP
AFIL Lombardia
Itàlia
BAAM Hub
Califòrnia
Baden-Würtemberg
Alemanya
Hub
Mecanov’ Cluster
França
The Manufacturing
Cluster in the
Finlàndia
Tampere Region

Organismes participants
Serveis/Activitats
Recursos propis
Administració
Centres
Grups de Desenvolupament Desenvolupament Lloguer
Empreses
Universitats Altres Polítiques Formació
Promoció Seu Oficines
pública
recerca
treball
tecnològic
negoci
espai
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

• Organismes participants. Organismes vinculats a la gestió i/o execució dels serveis,
activitats i/o recursos que ofereixen els hubs. El grup Altres inclou associacions,
consorcis, aliances, iniciatives, etc. que no siguin empreses, tan públics com privats.
• Recursos propis. Instal·lacions, ja sigui una seu central o unes oficines que poden
ser utilitzades pels socis del hub.
• Activitats/Serveis. A partir de les activitats i/o serveis que els hubs ofereixen, incloent activitats de lobby i relació amb AAPP; formació; organització de sessions de
treball per tractar temes relacionats amb la fabricació avançada; assistència tecnològica a través dels seus membres capacitadors científics i tecnològics; assistència
en el desenvolupament i generació de negoci en totes les fases de les empreses
associades als mateixos; lloguer d’espais per ubicar les empreses que ho vulguin i
activitats per promocionar-se com a marca i/o posicionar-se com a hub de referència internacional.
L’ordenació dels centres a la taula s’ha realitzat alfabèticament.
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4.1.3 Conclusions
L’anàlisi de les regions capdavanteres amb hubs intensius en fabricació avançada ha
aportat informació qualitativa que pot ajudar a definir el model de Hub de Fabricació
Avançada a l’Àmbit B30. Per poder extreure aquesta informació, s’han analitzat uns aspectes comuns de cadascuna de les 6 iniciatives:
• Organitzacions participants. Els hubs estudiats presenten agents de diferent naturalesa vinculats a ells. Inicialment, s’han analitzat els agents fundadors o impulsors de les iniciatives. En el cas de l’AMP i del BAAM Hub, els hubs van ser iniciats
per una empresa privada. En canvi, el clúster de Finlàndia i el de França són iniciatives promogudes per l’Administració pública. D’altra banda, l’AFIL Lombardia és
una iniciativa sorgida entre diferents tipus d’agents com són els centres tecnològics,
administració pública i universitats. I el hub a Alemanya, en no tenir un organisme
clar que vehiculi el hub, no es pot definir quin tipus d’organisme és el que té més
pes en l’impuls i dinamització de la fabricació avançada al hub, tot i que l’Administració pública destaca amb les seves ajudes i projectes a 15 anys vista.
D’altra banda, s’ha analitzat el tipus de membres vinculats i/o afiliats. Genèricament els 6 hubs tenen afiliades a empreses de l’àmbit de la fabricació avançada,
tan industrials com de serveis o distribució, a excepció de l'AMP i del clúster de
Finlàndia, que no funcionen amb membres afiliats, sinó amb empreses, centres
i instituts d’alta capacitat tecnològica situats al Parc en un cas, i amb empreses
situades a una incubadora en l’altre cas. Els altres tipus d’entitats afiliades o vinculades varien en les 6 iniciatives en funció del tipus d’activitats que realitzen. El
clúster de Finlàndia i l’AMP tenen vinculats centres tecnològics, universitats i centres formatius que capaciten les empreses situades al Parc i a la incubadora, respectivament. Al BAAM Hub únicament hi participen empreses, tot i que algunes són
spin-offs d’universitats, ja que l’objectiu és el treball conjunt en les últimes etapes
de desenvolupament dels productes i serveis. Al Mecanov’ Cluster hi ha vinculats
centres tecnològics per l’execució de serveis, tot i que la base són les empreses i
l’Administració pública. A l’AFIL Lombardia hi ha tot tipus d’ens vinculats amb
l’objectiu de promoure polítiques per esdevenir un pol de fabricació avançada, així
com també succeeix al Baden-Würtemberg Hub, tot i que en aquest últim també es
promociona el treball conjunt en projectes on la fabricació avançada té un paper
important pel desenvolupament de la zona.
Recomanacions: Per al bon funcionament i sostenibilitat futura del hub es
recomana la implicació d’empreses, universitats, centres de recerca i administració pública. La implicació de l’administració pública proveirà a la iniciativa el caire de regionalitat i promoció de la zona en l’àmbit de la fabricació avançada, així com la facilitació de polítiques en favor d’aquest àmbit; la

XAVIER LÓPEZ, MYRIAM GARCÍA-BERRO I LAURA ARRIBAS

ESTRATÈGIES PER A UNA MILLORA EN LA COMPETITIVITAT DE LA INDÚSTRIA A L’ÀMBIT B30

119

implicació de centres tecnològics i de recerca i universitats proveirà el hub
de capacitats tècniques, científiques i formatives destinades a ajudar a les
empreses a guanyar en competitivitat i expertesa en l’àmbit de la fabricació
avançada. I la implicació de les empreses és la clau d’èxit del hub, ja que són
les receptores i executores del coneixement rebut per la producció de productes i serveis millorats i competitius.

• Serveis i activitats. Els 6 hubs estudiats duen a terme diferents activitats i serveis,
però la promoció internacional és comuna a tots els hubs. Amb la finalitat última
de millorar el desenvolupament econòmic de la zona, la promoció internacional és un
dels vèrtexs clau en les 6 iniciatives. Aquesta promoció generalment es realitza a
través de tots els organismes directament vinculats a la iniciativa, a través de les
activitats i/o serveis realitzats, com ara polítiques, i a través de les capacitats de la
zona que s’ofereixen, tan tecnològiques com d’entorn o de facilitats.
A banda de la promoció, els dos serveis més oferts als hubs són els de desenvolupament tecnològic i desenvolupament de negoci a través del suport i participació de
capacitadors com ara centres i universitats analitzats, a part de la promoció. L'AMP
i el hub de Finlàndia ofereixen ambdós serveis, mentre que el Mecanov’ Cluster
ofereix recursos pel desenvolupament de negoci i BAAM Hub du a terme desenvolupament tecnològic a través del treball conjunt entre els associats al hub.
Així mateix, la realització de treballs que posteriorment reverteixin en una millora
de les polítiques envers la fabricació avançada és una activitat que es du a terme
tant al hub AFIL Lombardia (a través de grups de treball) i al de Baden-Würtemberg
(a través d’estudis encarregats per l’Administració Pública).
La realització de grups de treball per tractar temes relacionats amb la fabricació
avançada, ja sigui pel seu posterior ús en la definició de noves polítiques, com en el
cas d’AFIL Lombardia, com per la millora directa de la competitivitat de les empreses participants en les reunions, com en el cas del Mecanov’ Cluster, és una altra de
les activitats proposades. Contràriament, la formació només s’ofereix i promociona en un dels hubs, al Mecanov Cluster. Finalment, dos hubs, l’AMP i el clúster de
Finlàndia ofereixen la possibilitat d’establir-se a la seu del Hub o a la incubadora
mitjançant el lloguer d’espais.
Recomanacions: Les activitats de promoció del hub com a pol d’excel·lència
amb la finalitat de crear una marca pròpia i d’atraure empreses amb altes
capacitats tecnològiques hauria de ser una de les especificacions a l’hora de
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definir el pla d’accions del hub de fabricació avançada de l’Àmbit B30. Les
altes capacitats i recursos tecnològics, formatives i de negoci que existeixen
a la zona, l’oferiment de serveis de desenvolupament tecnològic així com
de desenvolupament de negoci també haurien de ser insígnia del hub. Les
altres activitats i serveis hauran de ser analitzades amb més deteniment per
decidir la idoneïtat de ser incloses a la cartera de serveis i accions del hub de
fabricació avançada de la B-30.

• Recursos propis. Tots els hubs disposen, en major o menor mesura, d’uns recursos
infraestructurals que ajuden a dur a terme les activitats i serveis dels mateixos, excepte el hub de Baden-Würtemberg que no té un organisme que el vehiculi. D’una
banda, hi ha hubs que únicament tenen una seu fixa (Mecanov’ Cluster i AFIL Lombardia), d’altres tenen cedides unes infraestructures que poden ser utilitzades pel
desenvolupament de les seves activitats (BAAM Hub) i finalment, hubs que posseeixen tant una seu com espais per la realització de treballs conjunts (AMP i el Manufactruring Clúster de Tampere).
Recomanacions: És recomanable que el hub de Fabricació Avançada de l’Àmbit B30 sigui una entitat pròpia amb una seu i que hi hagi un organisme encarregat de gestionar-lo. Aquest fet facilita la visualització internacional del
Hub i la provisió de dades de contacte per a les empreses que volguessin
instal·lar-se al Hub. D’altra banda, s’hauria de valorar la possibilitat d’oferir
unes instal·lacions on les entitats vinculades al Hub hi puguin desenvolupar
les seves activitats i serveis.

Finalment, esmentar que les àrees d’expertesa de cada hub són molt variables. Cal destacar que alguns hubs, com el de Finlàndia, no defineix cap àrea d’expertesa, sinó que
s’especialitza en els serveis i la capacitat de donar formació, mentre que els altres hubs
tenen línies d’especialització tecnològica comunes com l’Additive Manufacturing o la robòtica i la mecatrònica, i d’altres molt diferents, com les energies renovables, les TICs o
les tecnologies d’unió avançades.
Les característiques analitzades i les recomanacions fetes per cadascuna d’aquestes característiques seran el punt de partida per la definició del Pla Operatiu per a la dinamització de la fabricació avançada a l’Àmbit B30.
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4.2

Les capacitats de l’Àmbit B30 com a eix de manufactura
avançada
4.2.1 Objectius i metodologia
L’objectiu és analitzar les capacitats dels principals agents presents al territori que poden
tenir un paper clau en el futur Pol de Fabricació Avançada de la B-30. Aquesta anàlisi es
realitzarà quantitativament i qualitativament.
Quantitativament, la selecció d’aquests agents clau ha atès a diversos criteris, tals
com la presència al territori, la vinculació directa amb l’àmbit de la fabricació avançada,
les capacitats científicotecnològiques, la relació amb l’àmbit empresarial o dels negocis,
així com la seva importància i reconeixement en els àmbits que representen. Aquests
agents clau s’han classificat en quatre grups destacats:
• Centres científicotecnològics
• Universitats
• Entitats de promoció empresarial
• Empreses
Qualitativament, s’ha realitzat una anàlisi de les mancances i oportunitats que té
l’Àmbit B30 a partir de les capacitats quantitatives analitzades.
Finalment, a partir de tota la informació recollida, s’han obtingut unes conclusions
que serviran de punt de partida per definir el Pla Operatiu.

4.2.2 Anàlisi quantitativa
L’anàlisi quantitativa de les capacitats de l’Àmbit B30 s’ha realitzat segons 4 grans blocs
d’agents, que són els actors que més influència poden tenir en el desenvolupament del
hub de fabricació avançada a l’Àmbit B30:
• Centres científicotecnològics. S’han definit els capacitadors científics i tecnològics
existents a l’Àmbit B30 que poden orientar i assessorar les empreses i emprenedors
per una banda en el seu procés de transformació cap a la fabricació avançada i per
l’altra en el desenvolupament de nous productes, processos i serveis.
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• Universitats. S’han definit els agents situats a l’Àmbit B30 que poden proveir a les
empreses i emprenedors amb formació especialitzada en les àrees de la fabricació
avançada i de desenvolupament de negoci.
• Entitats de promoció empresarial. S’han definit els capacitadors empresarials i
econòmics existents a l’Àmbit B30 que poden orientar i assessorar les empreses i
emprenedors en la definició de la seva estratègia empresarial, del model de negoci,
i en la proporció de zones de treball i espais on ubicar-se.
• Empreses. S’han definit els receptors de les capacitacions explicades i els agents
que han de dur a terme la implementació dels processos de fabricació avançada
per poder desenvolupar productes i serveis d’altes prestacions i última generació.
A continuació es mostren les entitats detectades i la seva posterior anàlisi.

Centres científicotecnològics
La cerca realitzada en relació als centres científicotecnològics més rellevants en l’àmbit
de la fabricació avançada a l’Àmbit B30 ha conclòs en un total de 10 centres científicotecnològics. Aquests centres han estat recollits en fitxes que inclouen informació sobre
la missió i visió dels centre així com informació sobre els serveis que el centre ofereix, les
instal·lacions utilitzades per realitzar els serveis i les àrees d’especialització.
Cal destacar que en aquest apartat no s’han inclòs els centres de recerca ni grups de
treball propis de les universitats, però sí que s’inclouen els centres independents ubicats
en aquestes.
Les fitxes estan ordenades alfabèticament segons el nom del centre.
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DADES DE CONTACTE
Nom

Centre de Visió per Computador – CVC

Població

Cerdanyola del Vallès

Web

http://www.cvc.uab.es/

DESCRIPCIÓ GENERAL
El CVC és un centre de recerca que té com a missió dur a terme investigació capdavantera en el
camp de la visió per computador aconseguint el més alt impacte internacional. També promouen la
transferència de coneixement a la indústria i a la societat. Per últim, s’esforcen per preparar i formar
investigadors al més alt nivell europeu.
El CVC s’ha posicionat com a especialista en el camp de la visió per computador i és considerat com un
referent en la creació de coneixement per a la societat. Tenen els més avançats recursos de maquinari i
programari en Visió per Computador i 2.000 m2 destinats a la I+D d’excel·lència.

CAPACITATS
El CVC realitza les següents activitats i ofereix els següents serveis:
•

Projectes ad hoc: Projectes específics i personalitzats.

•

Investigacions patrocinades: Externalització de projectes d'R+D sota el paradigma d’innovació
oberta.

•

Projectes de col·laboració: Amb el cofinançament de les agències públiques.

•

Serveis de diagnosi.

•

Serveis d’assessoria.

•

ILP (Industrial Liaison Program): Promoure la col·laboració de la industria, afavorir el flux de
coneixement i recursos entre el Centre de Visió por Computador i les empreses que aposten per la
innovació buscant un benefici mutu.
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DADES DE CONTACTE
Nom

Centre Tecnològic Leitat

Població

Terrassa

Web

http://leitat.org/castellano/

DESCRIPCIÓ GENERAL
Centre Tecnològic, membre de TECNIO i reconegut pel Ministeri d’Economia i Competitivitat, que té
com a objectiu col·laborar amb empreses i institucions afegint valor tecnològic tant als productes com
als processos, i centra la seva tasca en la investigació, el desenvolupament i la innovació industrial.
En col·laboració amb empreses innovadores, i juntament amb un extens llistat de projectes ambiciosos,
uneixen esforços per investigar, i obrir-se més a un mercat globalitzat i competitiu des de la creativitat,
la innovació i l’aprenentatge. Potencien la innovació industrial focalitzada en la tecnologia, per elevar el
nivell de competitivitat de les empreses i les seves potencialitats, i abordar amb èxit nous mercats.
Leitat té el compromís fundacional de suport a l'R+D+I empresarial, amb equips especialitzats en
Transferència Tecnològica per generar entorns empresarials col·laboratius. La seva proposta de valor,
que defineixen com “El Partner Tecnològic”, inclou la constant adaptació al mercat i impuls del canvi
per potenciar l’emprenedoria tecnològica, donar suport a la innovació oberta amb grans empreses
i consolidar la col·laboració internacional com a valor del networking tecnològic, actuant d'aquesta
manera com a vehicle cohesionador entre el mercat i la investigació.

CAPACITATS
Leitat ofereix diferents tipus de serveis:
•

Transferència d'R+D: Recerca aplicada, competitiva i col·laborativa.

•

Serveis Tecnològics: Proves i comportament de materials en condicions extremes i segons normes.

•

Organisme de Control: Homologació i certificació de productes segons especificacions i normatives.

•

Innovació: Models de gestió i eines per potenciar la innovació a les organitzacions (ConceptLab,
Reorientació, Informació tecnològica, Formació i transferència, Gestió de la Innovació i Sistemes de
millora de processos).

Els principals sectors de treball on s’enfoquen els serveis mencionats són les següents: Construcció,
Energia, Envasos i embalatges, Marítim, Químic, Salut i Biomedicina, Tèxtil, Transport i Automoció.
Per poder oferir tots aquests serveis, Leitat disposa de les instal·lacions següents:
•

Laboratori d’assajos per la caracterització de materials, química analítica, bioanàlisi i salut, reacció
al foc, control de qualitat, validació de prototips, Ecolabel, LCA, aplicació de noves tecnologies i
metrologia dimensional.

•

Laboratori de fabricació.

•

Laboratori tèxtil.

•

Laboratori de microbiologia.

•

Laboratori reconegut per la Federació Internacional d’Automobilisme per a la realització d’assajos
sobre roba de protecció i guants per a pilots segons estàndard FIA 8856-2000.

•

Laboratori reconegut per CIK-FIA per homologar vestits per kàrting.
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DADES DE CONTACTE
Nom

Consejo Superior de Investigaciones Científicas – CSIC

Població

Cerdanyola del Vallès

Web

http://www.csic.es

DESCRIPCIÓ GENERAL
L’Agència Estatal Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) és la major institució
pública dedicada a la investigació a Espanya i la tercera d’Europa. Adscrita al Ministeri d’Economia
i Competitivitat, a través de la Secretaria d’Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació, el seu
objectiu fonamental és desenvolupar i promoure investigacions en benefici del progrés científic i
tecnològic, per la qual cosa està oberta a la col·laboració amb entitats espanyoles i estrangeres.
Pel seu caràcter multidisciplinari i multisectorial el CSIC cobreix tots els camps del coneixement. La
seva activitat, que abasta des de la investigació bàsica fins al desenvolupament tecnològic, s’organitza
al voltant de vuit àrees científicotècniques:
•

Àrea 1. Humanitats i Ciències Socials

•

Àrea 2. Biologia i Biomedicina

•

Àrea 3. Recursos Naturals

•

Àrea 4. Ciències Agràries

•

Àrea 5. Ciència i Tecnologies Físiques

•

Àrea 6. Ciència i Tecnologia de Materials

•

Àrea 7. Ciència i Tecnologia d'Aliments

•

Àrea 8. Ciència i Tecnologies Químiques

Les seves funcions principals són:
•

Investigació científica i tècnica de caràcter multidisciplinari

•

Assessorament científic i tècnic

•

Transferència de resultats al sector empresarial

•

Contribució a la creació d’empreses de base tecnològica

•

Formació de personal especialitzat

•

Gestió d’infraestructures i grans instal·lacions

•

Foment de la cultura de la Ciència

•

Representació científica d’Espanya en l’àmbit internacional

CAPACITATS
El CSIC té ubicats 4 centres al Campus de Bellaterra, a Cerdanyola del Vallès:
•

Centre Nacional de Microelectrònica (CNM)

•

Institut d’Anàlisi Econòmica (IAE)

•

Institut de Ciències de l’Espai (ICE)

•

Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB)

•

Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA)

DINAMITZACIÓ DE LA FABRICACIÓ AVANÇADA A L'ÀMBIT B30

126 ÀMBIT B30

DADES DE CONTACTE
Nom

CSIC – Centre Nacional de Microelectrònica (CNM)

Població

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Web

http://www.imb-cnm.csic.es/index.php/en

DESCRIPCIÓ GENERAL
Centre dedicat a la recerca de les tecnologies, dispositius i circuits integrats de la micro i
nanoelectrònica, concretament en l’àmbit dels sensors, actuadors, sistemes microelectromecànics
(MEMS), microsistemes i la seva integració com a part dels nous circuits electrònics i sistemes
intel·ligents per donar major funcionalitat. Les activitats d'R+D es complementen amb la formació dels
estudiants, investigadors i enginyers i amb la transferència de tecnologia a les empreses.

CAPACITATS
El centre ofereix els següents serveis:
•

Serveis tecnològics: Suport a grups de recerca mitjançant la sala blanca de micro i
nanotecnologies.

•

Contractes industrials d'R+D+I: Suport i assessorament industrial i accés a la sala blanca.

•

Formació: Formació a demanda de les comunitats de recerca i la indústria.

•

Difusió: Per educar i difondre la cultura de la micro i nanoelectrònica a la societat.

Per poder oferir tots aquests serveis, CNM disposa de les següents instal·lacions:
•

Sala blanca integrada de micro i nanofabricació: Sala blanca de micro i nanotecnologia, que també
compta amb tecnologies per la caracterització física i elèctrica, embalatge i integració de sistemes.
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DADES DE CONTACTE
Nom

CSIC – Institut d’Anàlisi Econòmica (IAE)

Població

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Web

http://www.iae.csic.es

DESCRIPCIÓ GENERAL
Centre fundat al 1985 amb l’objectiu de promocionar la investigació en l’àmbit de l’economia. El seu
equip d’investigadors està compromès amb l’excel·lència científica en investigació i educació de
postgrau. L’activitat investigadora abasta tant investigacions teòriques com empíriques en diferents
àrees. Els rànquings de producció científica situen a l’IAE-CSIC entre les millors institucions amb una
producció constant de publicacions en revistes científiques internacionals.

CAPACITATS
Les activitats dins l’IAE estan estructurades entorn a les següents línies estratègiques:
•

Macroeconomia, Economia Internacional i Econometria, Creixement i Economia Regional, Economia
Pública, Migració.

•

Teoria de Jocs, Economia Experimental.

•

Microeconomia i Mercats, Organització Industrial i Finances.

•

Economia Pública, Distribució i Conflicte, Economia Política Positiva.

A més de les activitats de recerca, el centre es caracteritza per les seves activitats de formació.
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DADES DE CONTACTE
Nom

CSIC – Institut de Ciències de l’Espai (ICE)

Població

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Web

http://www.ice.csic.es

DESCRIPCIÓ GENERAL
La missió de l’Institut de Ciències de l’Espai (ICE) és contribuir a l’avanç general en els estudis sobre el
cosmos, ajudant a millorar la capacitat científica i tecnològica del CSIC, a més de reforçar la presència
del CSIC a les iniciatives espacials, promovent l’excel·lència en totes les activitats relacionades amb
la investigació científica i la seva divulgació, així com articular la contribució del CSIC a l'“Institut
d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC).

CAPACITATS
Les activitats dins l’ICE estan estructurades entorn a dos departaments científics i una unitat
d’enginyeria:
•

Astrofísica i Ciències Planetàries

•

Física i Cosmologia

•

Unitat d’Enginyeria Avançada: La Unitat d’Enginyeria actua com una unitat de suport per
als investigadors que necessiten assistència tècnica i un equip d’enginyers capacitats per a la
realització i elaboració de projectes de recerca, instrumentació astronòmica terrestre o espacial.

Aquests departaments estan relacionats ja que agrupen les principals àrees científiques d’investigació,
on els científics i enginyers treballen dins projectes i àrees d’investigació que poden pertànyer a una o
diverses àrees científiques. Els grups de recerca científica són:
•

Aproximació multimissatge a la Física de Partícules

•

Estrelles, Planetes i Meteorits

•

Cosmologia Observacional

•

Cosmologia i Física Teòrica

•

Astrofísica Nuclear i d’Altes Energies

•

Astronomia Gravitacional

•

Observació de la Terra
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DADES DE CONTACTE
Nom

CSIC – Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB)

Població

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Web

http://icmab.es

DESCRIPCIÓ GENERAL
La missió de l’ICMAB és “generar nous coneixements en Ciència dels Materials i la seva transferència
a la societat, particularment a la indústria dins de l’Espai Europeu de Recerca”. Actualment l’objectiu
de l’Institut és portar a terme investigació de frontera en els camps de la Ciència del Materials i
Nanociència-Nanotecnologia.

CAPACITATS
El centre ofereix els següents serveis:
•

•

R+D
•

Epitàxia de feixos moleculars

•

Microscòpia d'Escombrat per Sonda

•

Servei de baixes temperatures i magnetometria

•

Preparació i caracterització de materials tous

•

Difracció de Raigs X

•

Anàlisi tèrmica

•

Espectroscòpia

•

Nanoquímica

•

Microscòpia d’Electrons

Transferència de coneixement
•

Assessorament per al finançament d’activitats d'R+D

•

Protecció de resultats

•

Vigilància Tecnològica

•

Divulgació Científica

Per poder oferir tots aquests serveis, CNM disposa de les següents instal·lacions:
•

Laboratori de difracció de Raigs X

•

Laboratori d’anàlisi tèrmica

•

Laboratori de tècniques espectroscòpiques

•

Laboratori de films prims

•

Plataforma Nanoquímica

•

Laboratori de Microscòpia d’Electrons

DINAMITZACIÓ DE LA FABRICACIÓ AVANÇADA A L'ÀMBIT B30

130 ÀMBIT B30

DADES DE CONTACTE
Nom

CSIC – Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA)

Població

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Web

http://www.iiia.csic.es/es

DESCRIPCIÓ GENERAL
L’Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA) té com a missió dur a terme recerca en
Intel·ligència artificial (IA), mantenint un bon equilibri entre la recerca i les aplicacions bàsiques, i
prestant especial atenció a la capacitació d’estudiants de doctorat i a la transferència tecnològica.
L'IIIA té tres línies principals de recerca: la lògica, el raonament i la cerca; el raonament i aprenentatge
basat en casos; i els sistemes agent i multiagent intel·ligents. Aquest coneixement s’aplica
principalment als àmbits de l’electrònica, medicina, música, informació de privacitat / seguretat i
robots autònoms.

CAPACITATS
El centre ofereix els serveis següents:
•

•

Recerca en els següents àmbits:
•

Raonament i lògica

•

Sistemes d’aprenentatge

•

Sistemes multiagent

Transferència de tecnologia
•

Creació de noves empreses generades per emprenedors que han estat part de l'IIIA

•

Intercanvi d’informació

•

Assessorament, informes i formació

•

Col·laboració en R+D+I

•

Projectes d'R+D+I a mida
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DADES DE CONTACTE
Nom

Fundació Privada Ascamm

Població

Cerdanyola del Vallès

Web

http://www.ascamm.com/

DESCRIPCIÓ GENERAL
El Centre Tecnològic Ascamm és un referent en l’àmbit de les Tecnologies Industrials on 160 persones
treballen en el desenvolupament de coneixement i tecnologia industrial per assentar les bases
d’una reindustrialització sostenible a Europa promovent projectes innovadors i la seva participació
en empreses de diversos sectors com: automoció (incl. Mobilitat Elèctrica), aeronàutica, ferroviari,
dispositius mèdics, equipament industrial, i indústries transformadores plàstiques i metàl·liques, etc.
La missió d’Ascamm és la generació de riquesa al nostre entorn per la via de la R+D aplicada, la
innovació i els serveis intensius en coneixement orientats a la millora de la competitivitat i eficiència de
les empreses. Els objectius fonamentals per aconseguir aquesta missió són dos: Generar coneixement
tecnològic de primer nivell en l’àmbit de les tecnologies de la producció, transferir-lo al nostre entorn
industrial i facilitar-ne l'explotació per part del teixit industrial.

CAPACITATS
Ascamm ofereix diferents tipus de serveis:
•

R+D industrial: Generació de tecnologia (pròpia) de producte i procés

•

Transferència del coneixement:

•

•

Aplicacions avançades orientades al mercat

•

Assistència tècnica a la industrialització

•

Serveis de suport a la innovació

•

Formació

Explotació del coneixement: Valorització tecnològica, desenvolupament de negoci i creació
d’empreses de base tecnològica

Els principals àmbits de coneixement són les següents:
•

Materials: Polimèrics, metàl·lics, biomaterials i formigons, materials compostos, nanotecnologia
industrial i funcionalització de superfícies

•

Tecnologies de procés i fabricació
•

Injecció i fabricació avançada

•

Fabricació additiva

•

Processat de materials amb ones (ultrasons, microones...)

•

Microtecnologies

•

Fundició i deformació metàl·lica

•

Processos híbrids
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•

•

Sistemes intel·ligents
•

Robòtica i mecatrònica

•

Sistemes no tripulats

•

Intel·ligència Artificial i encastada

•

Sistemes de Posicionament (terrestre i satèl·lit) i localització

Desenvolupament de nous productes i simulació: Suport a la indústria en el desenvolupament
integral de nous productes innovadors i ecoeficients i assistència tècnica a la industrialització

Per oferir aquests serveis, Ascamm disposa de les següents instal·lacions:
•

Laboratori d’injecció i extrusió

•

Laboratori d’assaig de materials

•

Laboratori de conductivitat tèrmica

•

Laboratori de composites

•

Laboratori de Fabricació Additiva

•

Laboratori d’automatització, robòtica i mecatrònica

•

Laboratori de fabricació

•

Laboratori del vehicle elèctric i bateries

•

Laboratori de navegació i posicionament

•

Laboratori de sistemes no tripulats
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DADES DE CONTACTE
Nom

Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2)

Població

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Web

http://www.icn.cat

DESCRIPCIÓ GENERAL
L’Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) és un centre internacional de recerca sense
ànim de lucre que té com a objectiu assolir el nivell màxim d’excel·lència científica i tecnològica en
nanociència i nanotecnologia.
Amb aquesta finalitat, l’ICN2 treballa simultàniament en:
•

Recerca científica – Nanociència, principalment mitjançant projectes de col·laboració nacionals i
europeus

•

Recerca tecnològica – Nanotecnologia, en àrees d’especialitat internes i amb la col·laboració de la
indústria privada

D’acord amb els objectius oficials de l’ICN2, aquest es compromet a:
•

Investigar les noves propietats de la matèria que s’obtenen a partir del seu estat d’agregació a
escala nanomètrica.

•

Desenvolupar els mètodes de nanoproducció, la síntesi, l’anàlisi i la manipulació d’agregats, a més
de les estructures de dimensió nanomètrica.

•

Desenvolupar tècniques per a la caracterització i manipulació de nanoestructures.

•

Promoure la col·laboració entre científics de diferents àrees d’especialització (física, química,
biologia, enginyeria) amb el propòsit d’integrar el seu coneixement dins d’aquesta nova àrea de
recerca.

•

Formar investigadors en l’àmbit de la nanotecnologia.

•

Portar a terme qualsevol altre objectiu relacionat amb la recerca en nanociència i nanotecnologia.

CAPACITATS
El centre ofereix els següents serveis:
•

Micro i Nanoencapsulació

•

Microscòpia electrònica

•

Serveis de nanofabricació (mitjançant l’ús del Laboratori del CNM)

•

X-Ray Diffraction

•

Espectroscopia: XPS / UPS

•

Transferència de Tecnologia (OTT)

Per poder oferir tots aquests serveis, l’ICN2 disposa de les següents instal·lacions:
•

Laboratori de Microscòpia electrònica

•

Laboratori de Desenvolupament d’Instruments per Nanociència
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DADES DE CONTACTE
Nom

Institut Universitari de Ciència i Tecnologia (IUCT)

Població

Mollet del Vallès

Web

http://www.iuct.com

DESCRIPCIÓ GENERAL
Empresa d’alta tecnologia que investiga, desenvolupa, crea i explota nou coneixement per ser transferit
o llicenciat a la Indústria Química, Farmacèutica i Biotecnològica. Aquest coneixement es materialitza
a través d’un Pipeline propi de nous productes, processos i tecnologies, a més d’un conjunt de serveis
tecnològics i de transmissió del coneixement que ofereixen una oferta especialitzada a empreses dels
sectors químic, farmacèutic i mediambiental.

CAPACITATS
L’IUCT ofereix els següent serveis a les empreses del sector químic, farmacèutic i biotecnològic:
•

Serveis d’anàlisi pels sectors químic, farmacèutic, alimentari, mediambiental i altres sectors.

•

Serveis de consultoria:
•

Consultoria científica: Redacció d’informes tècnics, DMFs i patents a més d’assessorament i
gestió de projectes de plans nacionals i internacionals.

•

Consultoria de Seguretat Industrial i de Medi Ambient: Diagnòstics, auditories i assessories de
qualitat mediambiental.

•

Consultoria de Qualitat: GMP, GLP, ISO 9001, sistema HACCP.

•

Auditoria legal de Prevenció de Riscos Laborals.

•

Serveis per l’ús dels laboratoris i equips.

•

Serveis de formació.

•

Per poder oferir aquests serveis, l’IUCT disposa de set laboratoris d’R+D i serveis analítics i una
Planta Pilot Farmacèutica:

•

Laboratoris Químics: Tres laboratoris multifuncionals per recerca en els àmbits farmacèutic o
químic.

•

Laboratori de Tècniques Espectrofotomètriques: Dos laboratoris de Tècniques Cromatogràfiques i
Fisicoquímic destinats a desenvolupar qualsevol analítica instrumental.

•

Laboratoris de Tècniques Cromatogràfiques: tant a nivell analític com a nivell preparatiu. També
es realitzen anàlisis de metalls mitjançant absorció atòmica i estudis d’estabilitat en càmeres
segons normativa ICH.

•

Laboratori de Microbiologia i Biotecnologia: Destinat a pràctiques formatives.

•

Planta Pilot de Fabricació de Productes Farmacèutics: Amb sales de classe ISO 7 i ISO 8 segons
ISO 14644-I:1999. El disseny i els requeriments de la instal·lació són conformes a les Normes de
Correcta Fabricació, permetent l’elaboració de formes sòlides, líquides i semisòlides no estèrils. Així
mateix es disposa d’una zona ISO 5 per a portar a terme les pESADEs.

•

Laboratoris d'R+D+I: Espais multifuncionals equipats amb reactors automàtics que permeten
la realització i optimització de processos químics, reactors a pressió, equips i utillatge de síntesi
múltiple en paral·lel, sistemes d’evaporació i purificació en paral·lel, entre altres.
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Conclusions
Els centres científicotecnològics presents a l’Àmbit B30 ofereixen diferents capacitats al
territori, tant en serveis com en coneixement i instal·lacions.
Per una banda, existeixen dos centres amb vocació més industrial, tecnològicament
transversals i multisectorials: Ascamm i Leitat. Ambdós centres ofereixen serveis d'R+D+I
industrial, gestió de la innovació, transferència i formació, i treballen en diferents sectors.
El punt on més difereixen són en les instal·lacions i laboratoris. Ascamm té laboratoris
més enfocats a la fabricació avançada, i al vehicle elèctric, apart d’altres laboratoris i Leitat té laboratoris més enfocats al sector tèxtil, bio i assaigs de diferents tipus.
D’altra banda, existeixen altres centres focalitzats més a la recerca en un sector d’especialització concret. L’IUCT està enfocat a la Indústria Química, Farmacèutica i Biotecnològica, el CVC està enfocat a les TICs, i els Instituts del CSIC estan enfocats en: CSIC-CNM
a la microelectrònica, CSIC-IAE a l’anàlisi econòmica, CSIC-ICE a l’espai, el CSIC-IIIA a la
intel·ligència artificial i el CSIC-ICMAB i el ICN2 a la nanociència i la nanotecnologia.
Tots els centres esmentats tenen instal·lacions pròpies per dur a termes les activitats i
serveis ofertats.
Finalment, mencionar que els serveis i activitats que ofereixen aquests centres es poden
dividir en 4 tipus:
• R+D+I: Serveis i projectes individuals i col·laboratius en R+D+I, tant a compte de
tercers com per iniciativa pròpia.
• Formació/ Transferència: Serveis de formació a empreses i/o altres ens i serveis de
transferència de coneixement.
• Serveis industrials: Serveis a empreses mitjançant l’ús de les instal·lacions pròpies
avançades.
• Consultoria i assessorament: Serveis de diagnòstic, de suport a les empreses en
diferents àmbits, de desenvolupament de negoci, entre altres.

DINAMITZACIÓ DE LA FABRICACIÓ AVANÇADA A L'ÀMBIT B30

136 ÀMBIT B30

A continuació es mostra una taula resum dels sector d’aplicació, les KETs i els serveis i
activitats que els centres analitzats ofereixen:
Sector d'aplicació
KETs
Serveis/Activitats
Aeronàutica
Producció Electrònica i
Formació/
Serveis
Consultoria i
Automoció Tèxtil Biotecnologia Farmàcia TICs
Nanotecnologia Química Altres R+D+i
i Espacial
industrial Automatització
Transferència industrials assessorament
CVC
X
X
X
X
LEITAT
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CSIC-CNM
X
X
X
X
X
CSIC-IAE
X
X
CSIC-ICE
X
X
CSIC-ICMAB
X
X
X
X
X
X
CSIC-IIIA
X
X
X
X
ASCAMM
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ICN2
X
X
X
X
X
IUCT
X
X
X
X
X
X
X
Centre

A mode de conclusió, ressaltar el fet que a l’Àmbit B30 existeixen unes capacitats científicotecnològiques excel·lents per crear un hub en fabricació avançada, ja que es cobreixen totes les àrees que condueixen cap el desenvolupament de la fabricació avançada
a les empreses, com la producció, les TICs o les nanotecnologies, i els centres existents
tenen la capacitat i presenten els serveis necessaris per fer aquesta transferència de coneixement, ja sigui mitjançant serveis i projectes d'R+D+I, formació i/o transferència,
serveis industrials, o consultoria i assessorament.

4.2.3 Universitats
La cerca realitzada en relació a les universitats ubicades a l’Àmbit B30 que treballen en
l’àmbit de la fabricació avançada i de desenvolupament de negoci ha conclòs en un total
de 3 universitats.
A les fitxes s’inclou informació sobre la formació que la universitat ofereix i l’escola on es
realitza. Cal destacar que aquelles universitats que tenen diferents ubicacions han estat
agrupades en una mateixa fitxa. Les fitxes estan ordenades alfabèticament segons el nom
de la universitat.
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DADES DE CONTACTE
Nom

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Població

Cerdanyola del Vallès, Sabadell, Terrassa

Web

http://www.uab.cat

DESCRIPCIÓ GENERAL
La Universitat Autònoma de Barcelona té la seu al Campus de Bellaterra, situat a Cerdanyola del Vallès.
Tot i això, té un centre a Sabadell dins el Campus Sabadell i escoles adscrites, una d’elles situada a
Terrassa.

CAPACITATS A CERDANYOLA DEL VALLÈS (CAMPUS BELLATERRA)
En relació amb els graus i màsters tècnics i econòmics relacionats amb la fabricació avançada i el
desenvolupament de negoci, les capacitats són les següents:
•

•

•

Escola d’Enginyeria
•

Enginyeria Electrònica de Telecomunicació

•

Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació

•

Enginyeria Química

•

Enginyeria Tècnica Industrial. Especialitat Química Industrial

•

Enginyeria de Materials

•

Màster en Enginyeria de Telecomunicació

•

Màster en Gestió Aeronàutica

•

Màster en Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament

•

Màster en Visió per Computador

Facultat de Ciències
•

Nanociència i Nanotecnologia

•

Física

•

Química

•

Matemàtiques

•

Màster en Electroquímica, Ciència i Tecnologia

•

Màster en Física d’Altes Energies, Astrofísica i Cosmologia

•

Màster en Fotònica

•

Màster en Modelització per a la Ciència i l’Enginyeria

•

Màster en Nanociència i Nanotecnologia Avançades

•

Màster en Química Industrial i Introducció a la Recerca Química

Facultat de Veterinària
•

Ciència i tecnologia dels aliments

•

Veterinària

•

Màster en Qualitat d’Aliments d’Origen Animal

•

Màster en Seguretat Alimentària
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•

Facultat d’Economia i empresa
•

Administració i Direcció d’Empreses

•

Comptabilitat i Finances

•

Economia

•

Màster en Gestió, Organització i Economia de l’Empresa

•

Màster en Economia i Administració d’Empreses

•

Màster en Anàlisi Econòmica

En relació amb els serveis relacionats amb la fabricació avançada les capacitats són les següents:
http://www.uab.cat/web/serveis-cientificotecnics-1326270755422.html
En relació amb els centres de recerca relacionats amb la fabricació avançada les capacitats són les
següents:
•

•

•

•

•

BIO-GLS
•

Objectiu: Tractament dels residus considerant els tres vectors gas, líquid i sòlid.

•

Serveis: Projectes de disseny, modelització, monitoratge, optimització i control de tractaments
biològics per qualsevol tipus de residu.

•

Instal·lacions: Laboratori d’anàlisi, plantes pilot per a gasos, aigües i residus sòlids,
respiròmetres en estat sòlid i estat líquid.

•

Web: http://centresderecerca.uab.cat/biogls/

CEPHIS – Centre de Prototips i Solucions Hardware-Software
•

Objectiu: Metodologies de codisseny concurrent de hardware i software.

•

Serveis: Consultoria; Solucions a mida; Productes; Formació.

•

Instal·lacions: Kits de desenvolupament; Altres components.

•

Web: http://cephis.uab.es/index.ml?lang=ca

CERPTA – Centre Especial de Recerca Planta de Tecnologia dels Aliments
•

Objectiu: Millora de la seguretat alimentària i del valor nutritiu dels aliments.

•

Serveis: Assessoria; Projectes R+D+I; Desenvolupament; Equipament tecnològic, Formació.

•

Instal·lacions: Laboratori d’anàlisi instrumental; Laboratori d’anàlisi microbiològica; Laboratori
d’anàlisi físicoquímica.

•

Web: http://www.cerpta.com

CIMITEC – Centre d’Investigació en Metamaterials per a la Innovació en Tecnologies Electrònica i
Comunicacions
•

Objectiu: Solucions per a sistemes de comunicació.

•

Serveis: Estudis i projectes tecnològics; Fabricació i caracterització de prototips; Suport a la
gestió d'R+D+I; Formació.

•

Instal·lacions: Equips per al disseny, fabricació i caracterització de dispositius.

•

Web: http://cimitec.uab.es/

GTS – Centre Grup de Tècniques de Separació en Química
•

Objectiu: Ciència i tecnologia de separacions

•

Serveis: Anàlisis (mostres aquoses, sòls contaminats, càlculs renals, orines); Desenvolupament
de pasta de dents, xiclet i fons cavitari; Formació.

XAVIER LÓPEZ, MYRIAM GARCÍA-BERRO I LAURA ARRIBAS

ESTRATÈGIES PER A UNA MILLORA EN LA COMPETITIVITAT DE LA INDÚSTRIA A L’ÀMBIT B30

•

•

•

•

Instal·lacions: Sincrotró - ALBA CELLS; Equip de GC-MS; Equip de ICP-MS; Equip de FP-XRF;
Equip d’HPLC; Microones Analític.

•

Web: http://grupsderecerca.uab.cat/gts/
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SAF – Servei d’Anàlisi de Fàrmacs
•

Objectiu: R+D en l’àmbit de la indústria farmacèutica i agroalimentària.

•

Serveis: Investigació; Diagnòstic; Desenvolupament i registre; Formació.

•

Instal·lacions: Sistemes d’HPLC amb detecció ultraviolada i fluorimètrica, i tècniques de PCR
quantitatives.

•

Web: http://sct.uab.cat/s.analisis.far

SNIBA – Servei de Nutrició i Benestar Animal
•

Objectiu: R+D+I en l’àmbit de nutrició, maneig i benestar animal.

•

Serveis: Gestió i desenvolupament de projectes d'R+D+ amb empreses; Estudis experimentals i
tècniques analítiques; Assessorament al sector agroalimentari; Formació.

•

Instal·lacions: Laboratori químic; Laboratori biotecnològic; Laboratori in vitro; Granja comercial
de porcí; Granja comercial de vacú de llet.

•

Web: http://serveis.uab.cat/sniba/

SVGM – Servei Veterinari de Genètica Molecular
•

Objectiu: Genòmica animal. Anàlisis genètiques en espècies domèstiques i fauna salvatge.

•

Serveis: Anàlisis genètiques (Animals de companyia; Animals de producció; Fauna salvatge;
Microbioma); Biotecnologia (malalties hereditàries, matèria prima).

•

Instal·lacions: Plataformes de genotipat: QuantStudio 12K-FLEX Real Time PCR amb tecnologia
Open Array, Illumina, Pyrosequenciador.

•

Web: http://svgm.es/es/Home/

CAPACITATS A SABADELL (CAMPUS SABADELL)
En relació amb els graus i màsters tècnics i econòmics relacionats amb la fabricació avançada i el
desenvolupament de negoci, les capacitats són les següents:
•

•

Escola d’Enginyeria
•

Gestió Aeronàutica

•

Màster en Gestió Aeronàutica

Facultat d’Economia i empresa
•

Empresa i Tecnologia

•

Comptabilitat i Finances

•

Màster en Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament

CAPACITATS A TERRASSA
En relació amb els graus tècnics relacionats amb la fabricació avançada i els graus econòmics per al
desenvolupament de negoci, les capacitats són les següents:
•

Escola Superior de Comerç i Distribució (ESCODI) – Escola vinculada a la UAB
•

Gestió Aeronàutica

DINAMITZACIÓ DE LA FABRICACIÓ AVANÇADA A L'ÀMBIT B30

140 ÀMBIT B30

DADES DE CONTACTE
Nom

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Població

Terrassa

Web

http://www.terrassa.upc.edu

DESCRIPCIÓ GENERAL
La Universitat Politècnica de Catalunya té la seu a Barcelona, tot i que el Campus de Terrassa és el
segon més destacat. També té escoles adscrites o vinculades a la UPC, tot i que cap d’elles relacionada
amb la fabricació avançada està situada a l’Àmbit de la B-30.

CAPACITATS A TERRASSA (CAMPUS UPC TERRASSA)
En relació amb els graus i màsters tècnics i econòmics relacionats amb la fabricació avançada i el
desenvolupament de negoci, les capacitats són les següents:
•

•

•

Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT)
•

Enginyeria en Tecnologies Industrials

•

Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials

•

Màster Universitari en Enginyeria Industrial

•

Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica

•

Màster Universitari en Enginyeria d’Organització

Escola d’Enginyeria de Terrassa
•

Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte

•

Enginyeria Elèctrica

•

Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

•

Enginyeria Mecànica

•

Enginyeria Química

•

Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil

•

Màster en Enginyeria de Tecnologies de Materials Fibrosos (Tèxtil, Paperera i Gràfica, Cuir)

Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT)
•

•

Màster en fotònica

EUNCET Business School – Centre Adscrit a la UPC
•

Administració i Direcció Empreses (ADE)

•

MBA Universitari

•

Màster en Management (MM)

•

Màster en Direcció Financera (MDF)

•

Màster Coaching & Business

•

Màster en Comerç Exterior, Internacionalització i Obertura de Nous Mercats

•

Executive MBI

•

Postgrau en Direcció de Vendes (PDV)

•

Postgrau en Direcció Financera: Finançament (PDFF)

•

Postgrau en Direcció Financera: Inversió (PDFI)
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En relació amb els serveis relacionats amb la fabricació avançada les capacitats són les següents:
http://www.recercaterrassa.upc.edu
En relació amb els centres de recerca relacionats amb la fabricació avançada les capacitats són les
següents:
•

•

•

•

•

•

CCP – Centre Català del plàstic
•

Objectiu: R+D en materials plàstics.

•

Serveis: Projectes R+D per diversos sectors; Assajos; Assessorament; Formació.

•

Instal·lacions: Moldeig per injecció; Extrusió; Barreja i composició; Escumació; Caracterització
tèrmica, mecànica, reològica, del comportament al foc, i morfològica.

•

Web: http://www.upc.edu/ccp/catala/index.html

CD6 – Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes
•

Objectiu: Enginyeria òptica.

•

Serveis: Projectes R+D+I; Creació d’empreses de base tecnològica; Formació.

•

Instal·lacions: El·lipsòmetre espectroscòpic, Perfilòmetre confocal i interferomètric, Perfilòmetre
òptic, Espectrofotòmetre UV-VIS-IR, Equip per a assaigs d’ultrasons làser (LUS), Vibròmetre
làser, càmeres hiperespectrals.

•

Web: http://www.cd6.upc.edu/index.php?nc=1&lang=cat

CRESCA – Centre de Recerca en Seguretat i Control Alimentari
•

Objectiu: R+D en l’àmbit de la seguretat i el control alimentari.

•

Serveis: Consultoria i assessorament; Formació especialitzada; Convenis específics relacionats
amb R+D+I; Organització de jornades tècniques i congressos.

•

Instal·lacions: Laboratori Química EET, Laboratori Química IPCT, Laboratori mecànic IPCT,
Laboratori microbiologia edifici GAIA.

•

Web: http://www.cresca.upc.edu

CTTC – Centre Tecnològic de Transferència de Calor
•

Objectiu: Sistemes d’energia solar i tèrmica, aerodinàmica i CFD&HT.

•

Serveis: Projectes R+D+I; Formació.

•

Instal·lacions: Edifici per proves bioclimàtiques experimentals; Equipament experimental
(Compressors hermètics de pistons, bancs de proves per refrigeradors i per col·lectors de
temperatura alta i mitja); Panells solars.

•

Web: http://www.cttc.upc.edu

INNOTEX Center
•

Objectiu: R+D en l’àmbit tèxtil, mediambiental i toxicològic

•

Serveis: Projectes R+D+I; Assessorament; Tallers i plantes pilot; Disseny i prototipatge de
productes; Anàlisi i control; Dictàmens sobre defectes; Peritatges judicials; Formació.

•

Instal·lacions: Tallers (prototips, sistemes), plantes pilot per tractament d’aigües,
espectrofotometria, cromatografia, microbiologia.

•

Web: http://innotex.upc.edu

LABSON - Laboratori de Sistemes Oleohidràulics i Pneumàtics
•

Objectiu: Sistemes fluidmecànics, oleohidràulics i pneumàtics. Aplicació a l'automatització de
maquinària i processos industrials.

•

Serveis: Disseny i prototipatge de productes; Dictàmens; Disseny d’instal·lacions automatitzables
i sistemes fluidotècnics de potència; Formació.

•

Instal·lacions: Grups hidràulics que van des de 18,5 kW (200 a 6.000 rpm) a 120 kW (300-3.000 rpm).

•

Web: http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/53/labson_upc
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•

•

•

LEAM – Laboratori d’Enginyeria Acústica i Mecànica
•

Objectiu: Tècniques de control de soroll i vibracions.

•

Serveis: Mesures; Estudis; Assessorament; Anàlisis; Caracterització; Formació.

•

Instal·lacions: Equips multicanal de mesura de soroll i vibracions i emissió acústica, cambra
semianecoica, tram experimental de via.

•

Web: http://leam.upc.edu

MCIA – Motion Control and Industrial Aplications
•

Objectiu: R +D en l’àmbit de tracció elèctrica, eficiència energètica, sistemes d’alt voltatge,
electrònica industrial, manteniment industrial i Mecatrònica.

•

Serveis: Mesures; Estudis; Assessorament; Anàlisis; Desenvolupament software; Formació.

•

Instal·lacions: Laboratori d’Aplicacions Electròniques; Laboratori de Mecatrònica; Estació de
Mecanitzat, Soldadura i Prototipat Ràpid; Laboratori de Microxarxes; Laboratori de Simulació;
Laboratori Virtual per a Estudis a Distància.

•

Web: https://www.mcia.upc.edu/?set_language=es

SEER – Sistemes Elèctrics d'Energies Renovables
•

Objectiu: Sistemes elèctrics distribuïts basats en energies renovables, principalment energies
fotovoltaica i eòlica.

•

Serveis: Consultoria; Estudis; Disseny i desenvolupament de prototips; Dictàmens tècnics.

•

Instal·lacions: Laboratori d’energia fotovoltaica; Laboratori d’energia eòlica; Laboratori de
connexions en xarxa.

•

Web: http://seer.upc.edu

DADES DE CONTACTE
Nom

Universitat Ramon Llull (URL)

Població

Sabadell

Web

http://www.esdi.url.edu/

DESCRIPCIÓ GENERAL
L’Escola Superior de Disseny ESDi és un centre adscrit a la Universitat Ramon Llull (URL), situat a
Sabadell.

CAPACITATS A SABADELL (CAMPUS URL A SABADELL)
En relació amb els graus i màsters tècnics i econòmics relacionats amb la fabricació avançada i el
desenvolupament de negoci, les capacitats són les següents:
•

Disseny, especialitat en Producte

•

Màster en Innovació de les Indústries Tèxtils

•

Màster en Producció i Innovació Industrial
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Conclusions
Les universitats presents a l’Àmbit B30 ofereixen diferents àrees de formació i de recerca
al territori, tant en àrees de coneixement relacionades amb la fabricació avançada com
en àrees de coneixement relacionades amb el desenvolupament de negoci i empresarial.
A continuació es mostra una taula resum de les àrees de coneixement que les universitats analitzades ofereixen:

Universitat
UAB
UPC
URL

Àrea de formació
Aeronàutica i
Electrònica i
Economia
Telecomunicacions
Tèxtil Materials Química Industrial
Nanotecnologia
Altres
Aeroespacial
Automatització
i empresa
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Com s’observa a la taula, tant la UPC, amb seu a Terrassa, com la UAB, amb seu a Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), ofereixen una àmplia i extensa formació en les àrees relacionades amb la fabricació avançada. Així mateix, també ofereixen formació empresarial
i econòmica (tota l’oferta s’ha agrupat en una mateixa categoria, ja que l’objectiu principal és analitzar les capacitats tecnològiques).
Cal ressaltar que les àrees de coneixement i recerca coincideixen pràcticament totes
amb les àrees de coneixement dels centres analitzats al punt 3.2.1., fet que reforça
aquest capacitats a l’Àmbit de la B-30. També cal remarcar el fet que la branca industrial
sigui la més oferta (els 3 centres formatius la presenten).
A mode de conclusió, cal dir que a l’Àmbit B30 existeixen unes capacitats formatives
idònies que donarien suport a un hub en fabricació avançada, ja que es cobreixen
totes les àrees que condueixen cap al desenvolupament de la fabricació avançada a
les empreses, com la branca industrial, els materials o les nanotecnologies. Caldrà
mirar, per això, quins són els mecanismes adequats per connectar tots els agents
vinculats a la capacitació de les empreses per tal d’optimitzar la transferència de
coneixement entre aquestes entitats capacitadores i les empreses.
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4.2.4 Entitats de promoció empresarial
La cerca realitzada en relació amb les entitats de promoció empresarial més rellevants en
l’àmbit de la fabricació avançada a l’Àmbit B30 ha conclòs en un total de 17 organitzacions més rellevants. Aquestes entitats han estat recollides en fitxes que inclouen informació sobre la missió i visió dels centre així com informació sobre els serveis que el centre
ofereix, i les instal·lacions utilitzades per realitzar els serveis.
Cal destacar que no s’han inclòs totes les entitats de promoció empresarial existents a
la zona, sinó aquelles que, en principi i a partir de la informació disponible, semblen més
rellevants en l’àmbit objecte d’estudi. Tot i això, també mencionar altres entitats com Can
Gavarra i El Roure (Ajuntament de Polinyà), Rubí Desenvolupament, Institut de Gestió
Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació (Ajuntament de Sant Cugat),
Can Barra (Ajuntament de Sant Quirze del Vallès), Cambra de Comerç de Sabadell, Cambra de Comerç de Terrassa, PIMEC (delegació Sant Cugat, delegació Sabadell i delegació
Granollers) i la Xarxa ONION.
Les fitxes estan ordenades alfabèticament segons el nom de l’entitat.
DADES DE CONTACTE
Nom

CECOT

Població

Terrassa

Web

http://www.cecot.org

DESCRIPCIÓ GENERAL
La Cecot és una associació empresarial multisectorial integrada per una gran diversitat de gremis i
associacions empresarials; una patronal de patronals, que aglutina els interessos dels seus gremis i
associacions, que actua com a representant davant dels interlocutors socials i presta directament o
indirectament els serveis més avançats per fomentar la competitivitat d’autònoms, microempreses,
PIMES i grans empreses.
La seva missió és la de promoure i defensar èticament els interessos de les empreses catalanes oferint
un servei innovador i de qualitat en resposta a les seves necessitats presents i futures, d’acord amb el
desenvolupament social, natural i econòmic del seu entorn.
Els àmbits als quals enfoca el seu treball són 11:
1. Mercat Laboral
2. Internacionalització
3. Emprenedoria, creixement empresarial i cooperació entre empreses
4. Finançament
5. Reforma Fiscal
6. Simplificació i reforma de la funció pública
7. Infraestructures de transport
8. Medi Ambient / Energia
9. Comerç i Consum
10. Formació
11. Innovació
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CAPACITATS
La Cecot ofereix els següents serveis als socis:
•

Clubs i Comissions: Els Clubs Cecot són un punt de trobada per als professionals de les diferents
àrees o departaments de l’empresa, que tenen com a objectiu organitzar activitats periòdiques amb
continguts pràctics i d’alt interès professional.
•

Comissió de Comerç i Consum de la Cecot

•

Club Cecot d’Innovació i Tecnologia

•

Fòrum Cecot

•

Club Cecot de Recursos Humans

•

Club Cecot Financer i Fiscal

•

Club Cecot de Màrqueting

•

Club Cecot Internacionalització

•

Cercle Cecot de Joves Empresaris

•

Club DescomptesCecot: Condicions avantatjoses i preus competitius en la contractació de serveis,
reduint les despeses del soci i millorant la seva competitivitat.

•

Formació: A través de la Fundació Cecot Formació treballa per apropar a les empreses i als seus
treballadors/es la formació que necessiten per fer front als canvis tecnològics, econòmics i socials
que es produeixen en la nova societat del coneixement.
•

Serveis a alumes: Accés a Plataforma E-learning, Club Alumni, Enquesta d’interessos.

•

Serveis a empreses: Assessorament en formació, Gestió de Bonificació de la formació contínua,
Formació a mida, Outdoor training, Acolliment alumnes en pràctiques, Enquesta d’interessos.

•

Assessorament: Més de 25 àrees d’assessorament especialitzat en camps d’activitat tan diversos
com el medi ambient, el fiscal, el laboral, el comerç internacional, el d’innovació o el d’RSE.

•

Informació: Informació sobre relacions laborals, calendari laboral, ajust i subvencions, i cercadors
de normativa.
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DADES DE CONTACTE
Nom

Centre de Negocis Nodus Barberà

Població

Barberà del Vallès

Web

http://www.nodusbarbera.cat

DESCRIPCIÓ GENERAL
El Centre de Negocis Nodus Barberà és una entorn empresarial on les empreses de diferents sectors
s’allotgen amb l’objectiu de donar impuls a les polítiques de dinamització empresarial desenvolupant
accions per millorar la promoció econòmica del seu entorn.
Nodus Barberà es basa en els següents principis:
•

Negoci: Desenvolupament de serveis de valor afegit amb projectes de promoció, suport i
col·laboració amb les empreses.

•

Desenvolupament i promoció: Gestió del directori virtual d’empreses del municipi “Catàleg de
Polígons Industrials” de l’entorn empresarial de Barberà del Vallès.

•

Informació: Programes d’ajuts, subvencions R+D+I i línies de finançament. Punt de la xarxa PIDI
(Punt d’informació sobre I+D+I) de l’organisme estatal CDTI.

•

Innovació: Organització de la Fira de Barberà Innova, un aparador de la innovació tecnològica;
Tallers de connexió Universitat i Empresa; Seminaris, jornades i trobades tecnològiques; Assessoria
i acompanyament la gestió de la innovació a la PIME.

•

Cooperació: La xarxa d’empreses Nodus Barberà és el marc de trobada de les empreses del
municipi; Jornades “Getting Contacts”, activitat de networking o xarxes relacionals entre
empresaris i professionarls (B2B, B2C); La nit de l’empresa, amb l’objectiu de promoure i donar
visibilitat al teixit empresarial local.

CAPACITATS
El Centre de Negocis Nodus Barberà ofereix els següents serveis:
•

•

Lloguer d’oficines
•

Atenció de trucades telefòniques de forma personalitzada

•

Serveis d’administració i atenció al client

•

Recepció de missatgeria, documents i encàrrecs

•

Servei de reprografia: fotocòpies, impressions, escàner, fax

•

Seguretat i vigilància 24h / 7 dies

•

Assistència tècnica informàtica

•

Serveis de neteja i manteniment diari de les instal·lacions

Domiciliació d’empreses
•

Sala d’espera pels clients

•

Ús addicional de sales de juntes i reunions (4h/mes sense recàrrec)

•

Senyalització interna de l’empresa / directori

•

Places d’aparcament / zona de càrrega i descàrrega

•

Zona enjardinada i àrees comunes de lliure accés

•

Lloguer d’espais per emmagatzematge

•

Climatització estiu/hivern
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DADES DE CONTACTE
Nom

Centre de Serveis per a Empreses

Població

Castellar del Vallès

Web

http://www.castellarvalles.cat/14374/equipament/316/

DESCRIPCIÓ GENERAL
El Centre de Serveis és una iniciativa municipal de suport a la funció empresarial que pretén donar
cobertura a tot un seguit d’oportunitats que presenta actualment el desenvolupament econòmic local.
Es tracta d’un immoble amb diferents espais de lloguer a disposició de les empreses del municipi i
d’assessorament a la creació i consolidació d’empreses.

CAPACITATS
El Centre de serveis per a empreses ofereix els següents serveis i activitats:
•

Cursos de formació

•

Jornades i seminaris

•

Servei de suport a les empreses

Per dur a terme aquestes activitats i serveis, el Centre de serveis a empreses té les següents
instal·lacions:
•

17 locals de lloguer d’entre 20 i 45 metres quadrats per a nous projectes empresarial (ocupació del
100%)

•

3 locals concessionats (2 entitats financeres i una mútua, socis cofinançadors privats)

•

Sala d’actes (60 persones)

•

Sala de formació (15-20 persones)

•

Sala de reunions (6-8 persones)  

•

Sala de càtering

•

Seu de l’Associació d’empreses de Castellar (Asemca) (impulsada amb el suport de l'Ajuntament)

•

Seu de la Regidoria de Comerç i Indústria
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DADES DE CONTACTE
Nom

Centre Metal·lúrgic

Població

Sabadell

Web

http://www.centrem.cat

DESCRIPCIÓ GENERAL
El Centre Metal·lúrgic és l’Associació patronal de les empreses del sector metal·lúrgic. Aplega
actualment a més de 1.500 empreses que donen feina a 25.000 treballadors.
Fou creat l’any 1961 i es constituí en associació d’empresaris metal·lúrgics, a l’empara de la Llei
19/1977 de l’1 d’abril sobre regulació del dret d’associació sindical, per salvaguardar els interessos dels
empresaris del sector, voluntàriament associats. Els seus Estatuts estan dipositats a la Direcció General
de Relacions Laborals de la Generalitat de Catalunya amb número de registre 98/79/40.
Sense ànim de lucre, promou serveis, informa, assessora, fomenta la formació i la promoció
internacional i gestiona els temes d’interès comú professional dels seus socis.
Al Centre Metal·lúrgic estan integrats els empresaris agrupats en:
•

El Gremi d’Instal·ladors de Sabadell i Comarca (http://www.gremielec.cat)

•

El Gremi de Tallers de Reparació i Venda d’Automòbils i Recanvis de Sabadell i Comarca (http://
www.gremitra.cat/)

•

L’Asociación de Industrias de Acabados de Superficies (AIAS) (http://www.aias.es)

Tots ells gaudeixen de plena personalitat jurídica.

CAPACITATS
El Centre Metal·lúrgic ofereix els següents serveis a les més de 1.500 empreses associades:
•

Assessorament i consultes

•

Jurídic laboral

•

Gestió de nòmines i tributs

•

Promoció internacional

•

Formació

•

Medi Ambient

•

Patents i marques

•

Prevenció de riscos laborals

•

Protecció de dades (LOPD)

•

Plataforma de subcontractació

•

Assegurances

•

Viatges

•

Traduccions

•

Ofertes i demandes

•

Directori d’empreses

•

Informació personalitzada

•

Consultoria

•

Informació
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DADES DE CONTACTE
Nom

Eix de la Riera de Caldes

Població

Santa Perpètua de Mogoda, Caldes de Montbui, Sentmenat, Palau-Solità i
Plegamans, Polinyà i La Llagosta

Web

http://www.rieradecaldes.com

DESCRIPCIÓ GENERAL
L’Associació de Municipis de l’Eix de la Riera de Caldes està constituïda pels municipis de Caldes de
Montbui, La Llagosta, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Santa Perpètua de Mogoda i Sentmenat.
L’objectiu de l’Eix és potenciar el desenvolupament empresarial, la indústria i la creació d’ocupació dels
sis municipis. Aquests municipis col·laboren des de fa dos anys en diversos projectes que són apostes
de futur per al desenvolupament econòmic i l’ocupació d’aquest territori:
•

Suport al procés d’internacionalització de les empreses. Exportes?

•

Catalunya Emprèn. El dispositiu de suport a l’emprenedoria de la Riera de Caldes i Parets del Vallès

•

Suport a les empreses

•

L’Observatori de la Riera de Caldes

•

Plataforma de desenvolupament del vehicle elèctric de la Riera de Caldes

•

Logis Riera de Caldes, desenvolupament integral de la logística

CAPACITATS
L’Eix de la Riera de Caldes du a terme dues activitats i serveis concrets relacionats amb la promoció
empresarial:
•

•

Dispositiu de suport a l’emprenedoria de la Riera de Caldes i Parets del Vallès: Aquest servei
consisteix en la realització de les següents activitats:
•

Informació i orientació per valorar i analitzar la vostra idea

•

Programa de formació per millorar les vostres habilitats i capacitats

•

Assessorament en el procés de creació de l’empresa

•

Seguiment tècnic en els primers 3 anys de vida per facilitar la consolidació

Suport a les empreses: Aquest servei consisteix en la realització de les següents activitats:
•

Ajuts econòmics i finançament

•

Assessorament

•

Centre de documentació

•

Guia d’empreses

•

Intermediació laboral

•

Internacionalització

•

Polígons d’activitat econòmica

•

Informació socioeconòmica

•

Consultes i peticions a mida
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DADES DE CONTACTE
Nom

El Mirador Centre de Coneixement

Població

Castellar del Vallès

Web

http://www.castellarvalles.cat/30703/minisite/

DESCRIPCIÓ GENERAL
El Mirador és un centre de coneixement, centre cultural i centre cívic que promou els valors de la
innovació i la creativitat, la ciència i la tecnologia, la cultura i la cooperació. Un dels seus objectius
principals és promoure l’accés a les noves tecnologies i l’ús d’aquestes. Aquest espai és, en definitiva:
•

Un projecte de ciutat

•

Un centre cultural, educatiu, formatiu, cívic i generador d’activitats de coneixement, de promoció de
la innovació, de la tecnologia i de participació

•

Un punt de trobada i porta d’accés de la ciutadania al municipi i a l’Aj. de Castellar del Vallès

•

Una iniciativa per donar a conèixer Castellar del Vallès com a ciutat creativa i innovadora

Els seus objectius són:
•

Idees: fomentar la creativitat

•

Cultura: fomentar la cultura per a tothom

•

Natura: engegar programes vinculats a l’entorn, la natura i la tecnologia

•

Innovació: utilitzar les tecnologies per a fomentar la innovació social i econòmica

•

Coneixement: generar i difondre activitats de coneixement i aprenentatge

CAPACITATS
El Mirador Centre de Coneixement ofereix els següents serveis i activitats:
•

Cursos de formació

•

Activitats de foment de la innovació i la creativitat

•

Suport a nous emprenedors

•

Lloguer d’espais

•

Programacions estables de teatre, música, dansa i cinema

•

Conferències, presentacions, convencions, seminaris

•

Activitats de les entitats de la vila

•

Exposicions físiques

•

Exposicions digitals

•

Racó d’intercanvi de llibres

•

Accés lliure a Internet

•

Zona Wi-Fi a tot l’equipament

Per dur a terme aquestes activitats i serveis, el Mirador té les següents instal·lacions:
•

3 aules de formació TIC, 8 sales de reunions i 4 despatxos per a emprenedors

•

Zones d’exposicions i Zona d’Open Surf amb accés lliure a Internet

•

Sala d’actes amb capacitat per a 110 persones

•

Teatre-auditori amb un aforament total de 308 espectadors

•

Terrassa-Mirador

XAVIER LÓPEZ, MYRIAM GARCÍA-BERRO I LAURA ARRIBAS

ESTRATÈGIES PER A UNA MILLORA EN LA COMPETITIVITAT DE LA INDÚSTRIA A L’ÀMBIT B30

151

DADES DE CONTACTE
Nom

ESADE Creapolis

Població

Sant Cugat del Vallès

Web

www.ESADEcreapolis.com

DESCRIPCIÓ GENERAL
Parc d’innovació on més de 70 empreses de múltiples sectors s’allotgen en un ecosistema d’alt
rendiment amb un objectiu comú: accelerar la seva innovació. La seva ubicació al campus universitari
d’ESADE Business School crea un vincle únic entre el món acadèmic i la indústria, que es materialitza
en programes de pràctiques, generació de casos d’èxit, laboratori de testeig, programes específics
d’innovació, encàrrecs als centres de recerca i impuls i difusió dels Plans de Negoci.

CAPACITATS
El procés d’innovació d’ESADE Creapolis està basat en tres grans eixos: Proposta de valor, R+D i
llançament al mercat. Dins de cadascun d’aquests eixos, ofereixen una sèrie de serveis a les empreses:
•

•

Generació de la proposta de valor: Analitzar les necessitats actuals del mercat per identificar les
oportunitats de negoci futures. A través d’ESADE Creapolis s’accedeix a:
•

Centres de recerca d’ESADE

•

Observatori de tendències Creafutur

•

Plans de negoci generats a ESADE

•

Presentacions i fòrums d’experts del món acadèmic i empresarial

•

Resultats d'R+D: En aquest aspecte ESADE Creapolis no disposa de capacitats pròpies i aquesta
activitat la realitza en col·laboració amb els següents partners:

•

XPCat (Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya)

•

APTE (Associació de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya)

•

IASP (International Association of Science Parks)

•

Xarxa de Trampolins Tecnològics d’ACC1Ó

•

Universitats (ESADE, UAB, UB, UPC)

•

Institucions públiques (ACC1Ó, Ajuntament de Sant Cugat, CECOT, BCN Activa)

Llançament al mercat: Desenvolupament de l’estratègia d’introducció al mercat:
•

Contacte amb fonts de finançament (Club d’Emprenedors i Inversors d’ESADE Alumni, Empreses
de capital risc instal·lades, ajuts públics)

•

Elaboració de Plans de negoci i Plans estratègics de màrqueting per part dels participants en
programes d’ESADE.

•

Accés als Career Services d’ESADE per captar talent en pràctiques

•

Assessorament pel que fa als marcs legals de referència que afecten a les empreses

•

Networking perquè les empreses aconsegueixin clients
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ESADE Creapolis no només ofereix aquests serveis a les empreses que estan ubicades a les seves
instal·lacions, sinó que ha creat una Comunitat Virtual, anomenada Open Community, de la qual
qualsevol empresa pot formar part, sigui quina sigui la seva ubicació i activitat. Es pot ser membre
de l’Open Community en tres nivells diferents, el primer dels quals és gratuït i permet a les empreses
disposar dels següents serveis:
•

Directori de membres, empreses i parcs d’innovació

•

Eina de networking

•

Newsletter setmanal

•

Accés al Blog

•

Participació en grups d’interès, sessions de creativitat, conferències d’innovació i en reptes i
enquestes.

DADES DE CONTACTE
Nom

Foment de Terrassa

Població

Terrassa

Web

http://www3.terrassa.cat/Front/final/_YJxQFCkYh8wnNxx4vm5jbbJcoXjfKc
MGARv-mwRJzDtP1v3qjneaaA

DESCRIPCIÓ GENERAL
Foment de Terrassa és una empresa municipal que té com a objectiu principal ajudar les persones que
busquen feina a trobar-ne i/o a les persones que volen muntar una empresa a posar-la en marxa.

CAPACITATS
Foment de Terrassa ofereix els següents serveis i activitats:
•

Servei d’Orientació: Facilitació d’informació actualitzada sobre cursos i altres temes.
Assessorament sobre els possibles camins formatius o de treball a seguir en funció de cadascun
dels assessorats.

•

Formació per a l’ocupació: Formació teòricopràctica en la professió elegida per la persona
assessorada. Adreçada a majors de 16 anys, aquesta formació facilita la inserció o la millora
laboral mitjançant la qualificació, reconversió o perfeccionament professional:

•

Projectes formatius-laborals. “Joves per l’ocupació”:

•

•

Formació professionalitzadora.

•

Pràctiques en empreses: Contractació 6 mesos.

•

Formació per l’obtenció de l’ESO.

Cursos de Formació Ocupacional
•

Són gratuïts perquè estan subvencionats.

•

L’inici del curs depèn de les aprovacions (no coincideix amb el curs escolar normalment).

•

Les sol·licituds es fan durant tot l’any.

•

Pots trobar cursos de diferents sectors com ara: hostaleria, administració, automoció,
comerç, informàtica, perruqueria, metall, indústria, disseny, etc.

•

Al finalitzar el curs es dóna un certificat de qualificació específica per a una ocupació.
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DADES DE CONTACTE
Nom

Granollers Mercat

Població

Granollers

Web

http://www.granollersmercat.cat

DESCRIPCIÓ GENERAL
Granollers Mercat (GM) és una Entitat Pública Empresarial Local creada al 2005 i adscrita a l’Àrea
de Govern i Economia de l’Ajuntament de Granollers. El seu objectiu és aconseguir un creixement
econòmic equilibrat, procurant la cohesió territorial i social del municipi i la seva àrea d’influència.
Concretament, es focalitzen en les següents àrees:
•

Ocupació: Dissenyar i executar polítiques actives d’ocupació, i fomentar la millora de la capacitació
professional per afavorir l’ocupació, la igualtat d’oportunitats i la integració social.

•

Teixit empresarial: Promoure mesures de creació i consolidació d’empreses, amb especial atenció
a emprenedors i petites i mitjanes empreses, així com a les societats cooperatives, societats
laborals i les empreses associatives. Estudis i assistència tècnica, econòmica i jurídica per al
desenvolupament econòmic equilibrat del territori.

•

Promoció de la ciutat: Promoció, foment i suport a activitats comercials, turístiques, industrials i de
serveis del territori a través de programes de dinamització i de l’organització de fires.

CAPACITATS
Granollers Mercat ofereix els següents serveis i activitats:
•

Feina: Orientació laboral, Formació i treball, Formació ocupacional, Borsa de treball, Club de feina.

•

Serveis a empreses:

•

•

•

Informació i orientació sobre normativa, ajuts i subvencions, finançament i programes de suport
a les empreses en els àmbits de la innovació, la internacionalització, l’R+D i la millora de la
gestió empresarial.

•

Butlletí electrònic d’informació d’interès empresarial i cercador online d’empreses ubicades als
polígons de la ciutat i dels serveis i infraestructures existents als polígons industrials.

•

Gestió d’ofertes de treball a partir de la borsa de treball pròpia de Granollers Mercat.

Serveis a l’emprenedoria:
•

Informació i orientació sobre la identificació i avaluació d’idees de negoci, els tràmits i passos
necessaris per a la constitució de l’empresa, les diferents formes jurídiques i la seva fiscalitat, els
ajuts, subvencions i facilitats de finançament per a la creació d’empreses.

•

Assessorament i suport tècnic en l’elaboració del projecte.

•

Assessorament personalitzat en el procés de creació de la nova empresa.

•

Suport tècnic a l’empresa un cop creada.

•

Formació per a emprenedors, autònoms i microempreses.

Lloguer d’espais:
•

Masia Tres Torres. 3 aules i 1 sala d’actes.

•

Centre de Serveis a empreses Can Muntanyola (5 aules, 1 aula informàtica i 1 sala d’actes).
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DADES DE CONTACTE
Nom

MartorellINNOVA Centre empresarial

Població

Martorell

Web

http://www.martorellinnova.com

DESCRIPCIÓ GENERAL
El centre empresarial ubicat a Martorell, és el primer centre de negocis del Baix Llobregat Nord que
ofereix a PIMES, emprenedors i autònoms totes les infraestructures necessàries per iniciar un negoci
sense inversió en 24 hores.
Des del 2010 MartorellINNOVA és un servei que ofereix F. VIDAL, S.A. als seus clients, autònoms,
PIMES i emprenedors amb l’objectiu d’oferir oficines equipades amb la infraestructura tecnològica i
material necessari per a poder desenvolupar la seva activitat econòmica, sense inversió inicial. Amb
aquesta iniciativa van ser pioners en dotar a la comarca del primer servei de coworking, que permet
a emprenedors i petits empresaris desenvolupar la seva activitat en un entorn que disposa de les
darreres novetats tecnològiques, i en contacte amb altres emprenedors, possibilitant compartir
experiències i crear sinergies en benefici mutu.

CAPACITATS
El Centre de serveis per a empreses ofereix els següents serveis i instal·lacions associades:
•

Oficina compartida (coworking): espai de treball compartit per a aquells emprenedors que
necessitin una bona solució tant per a moments puntuals com per aquells que no vulguin
comprometre el seu pressupost mensual. Equipat amb mobiliari funcional, l’espai està dotat d’Accés
a Internet, Telèfon, ADSL i RDSI. L’espai de coworking gaudeix dels seus serveis bàsics com la
domiciliació, ús de les Sales de Reunions, neteja, zona de descans i accés a equip multifunció.

•

Oficina privada: Els seus despatxos d'1 fins a 40 persones estan equipats amb mobiliari funcional
amb accés a Internet, telèfon, ADSL i RDSI. Els despatxos equipats gaudeixen dels seus serveis
bàsics com la domiciliació, ús de les sales de reunions, neteja, zona de descans i accés a equip
multifunció.

•

Oficina virtual: Ofereixen una adreça professional per a l’empresa, tant per domiciliar la societat
com per a domicili comercial. A més de tenir tarifes preferents per a l’ús de la sales de reunions i
despatxos privats.

•

Sales de reunions: Equipades amb connexió d’Internet, projector multimèdia, flipchart.
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DADES DE CONTACTE
Nom

MolletNegocis

Població

Mollet del Vallès

Web

http://www.rubiempresa.net/web/guest/net-rubi/quienes-somos

DESCRIPCIÓ GENERAL
MolletNegocis és un espai web gestionat per l’empresa municipal Mollet Impulsa amb la col·laboració
del teixit comercial i agents immobiliaris que participen en la plataforma informàtica de la ciutat. Està
pensat per ser una eina de referència per als negocis a Mollet.
Entre els seus objectius es troba facilitar la implantació de nous establiments comercials i industrials
a la ciutat, informar els consumidors dels comerços, indústria i serveis de què disposa al seu
abast, informar de les obertures de nous establiments, etc. Així com informar de totes les notícies
relacionades amb l’activitat econòmica de Mollet i el seu entorn.

CAPACITATS
MolletNegocis ofereix els següents serveis i activitats:
•

Estudis per la localització del negoci

•

Publicació del catàleg de productes

•

Observatori econòmic

•

Directori d’empreses

•

Oferta immobiliària

•

Situació de les zones d’aparcament

DADES DE CONTACTE
Nom

Oficina de Serveis a l’Empresa (OSE)

Població

Rubí

Web

http://www.rubiempresa.net/web/guest/net-rubi/quienes-somos

DESCRIPCIÓ GENERAL
L’Oficina de Serveis a l’Empresa (OSE), integrada en l’àmbit de Promoció Econòmica de l’Ajuntament
de Rubí, desenvolupa polítiques de dinamització empresarial i impulsa el creixement econòmic del
territori, donant suport a les empreses i a la iniciativa emprenedora.
La seva missió és donar serveis d’alt valor afegit a la població activa i a les empreses, per afavorir
l’atracció, creació i consolidació d’activitat econòmica i contribuir així a la capacitació de les persones
i a la millora de la competitivitat empresarial del territori. La seva visió es concreta en ser un referent
supramunicipal per a la instal·lació de noves empreses i ser reconeguts com a facilitadors de solucions
en l’àmbit de la promoció i consolidació d’empreses.
L’OSE s’ubica a la Masia de Can Serra, on es concentren tots els serveis destinats a les empreses:
l’Oficina de Serveis a l’Empresa (OSE), comerç i els serveis de tramitació de llicències d’obres i
activitats i de planejament. Es facilita així la creació i consolidació d’empreses i l’atracció de nova
inversió al municipi.
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CAPACITATS
L’Oficina de Serveis a l’Empresa (OSE) ofereix els següents serveis i activitats:
•

•

Serveis per a la creació d’empreses:
•

Escola d’Emprenedoria de Rubí (EDER). Cursos i jornades que tenen com a objectiu promoure
l’esperit emprenedor i aconseguir futurs empresaris/es que s’hagin format i hagin adquirit
els coneixements i habilitats necessàries per dur a terme amb garanties la seva iniciativa
empresarial. Per complementar la formació tècnica i/o experiència laboral dels futurs/es
empresaris/es, també imparteixen accions formatives i/o informatives gratuïtes relacionades
directament amb la creació i gestió d’una empresa a fi d’aconseguir l’èxit en l’aventura que és
emprendre. També realitzen accions de sensibilització per emprendre.

•

Assessorament per a la creació d’empreses. Informació i assessorament per a la creació i
consolidació d’empreses, amb l’objectiu de potenciar els projectes innovadors, millorant la
continuïtat del projectes empresarials desenvolupats en el territori.

Serveis a les empreses:
•

Finestreta Única Empresarial de Rubí (FUER). Servei de gestió unificada empresarial com a
referència per a empreses, persones emprenedores i/o intermediàries, en la seva relació amb
l’Administració Local, integrant i millorant els recursos d’atenció i tramitació amb l’empresa.

•

Informació de caràcter empresarial. Informació sobre ajuts i/o subvencions, sobre normativa,
sobre formació empresarial, projectes d’interès empresarial i un directori d’empreses a nivell
municipal.

•

Formació empresarial. Jornades tècniques, càpsules informatives i altres esdeveniments.

•

Desenvolupament de projectes de suport estratègic per a les empreses en diferents àmbits.

•

Serveis de lloguer d’instal·lacions: Lloguer de l’auditori, sala de juntes, aules i taller amb o sense
equipament, a l’Edifici Rubí+ D.

•

Per dur a terme aquestes activitats i serveis, l’Oficina de Serveis a l’Empresa té les següents
instal·lacions:

•

Masia Can Serra - Centre de Serveis a l’Empresa. A la Masia Can Serra s’ubica el Rubí Centre
d’Empreses que aglutina en un sol edifici l’Oficina de Serveis a l’Empresa, la Finestreta Única
Empresarial, el Servei de Planificació Econòmica, el projecte d’eficiència energètica Rubí Brilla
i l’Escola d’Emprenedoria. A més, serveis com la tramitació de llicència d’obres i activitats, la
informació sobre ajuts i normatives i l’acompanyament als emprenedors/es en la creació de noves
empreses i en l’ús de les energies renovables i l’estalvi energètic també s’ofereixen des del mateix
equipament.

•

Edifici Rubí+ D. Centre per la formació, l’accés, la inclusió i la millora de l’ocupació a Rubí.
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DADES DE CONTACTE
Nom

Parc de Recerca de la UAB

Població

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Web

http://www.uab.es/servlet/Satellite/parc-de-recerca-1191999248210.html

DESCRIPCIÓ GENERAL
El Parc de Recerca UAB és una fundació privada sense ànim de lucre, constituïda al 2007 per la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i
l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), per a l’impuls i la millora de la transferència
de coneixements i de tecnologia entre la Universitat i l’empresa. La seva constitució ha permès dotar
d’estructura a una realitat ja existent, atès que els seus orígens es remunten als anys 80, quan es van
començar a ubicar al campus de Bellaterra els primers centres de recerca, tant de la Universitat com
d’altres entitats col·laboradores.
A més dels departaments i dels grups de recerca de la UAB, el Parc inclou nombrosos centres i instituts
d’investigació ubicats al campus de Bellaterra i a la Granja Torre Marimon (Caldes de Montbui).
Tots ells duen a terme la seva activitat al voltant de cinc eixos temàtics principals: Biotecnologia i
Biomedicina, Sanitat i Producció Animal i Processat i Seguretat dels Aliments, Ciències Experimentals i
Tecnologies, Ciències Socials i Humanitats i Ciència i Tecnologia Ambientals.
L’oferta de transferència tecnològica i de serveis científico-tècnics del PRUAB està adreçada tant
als investigadors dels centres i instituts propis de la UAB, del CSIC i de l’IRTA com a tots els altres
centres i instituts que configuren el Parc de Recerca UAB, així com els Grups de Recerca de la mateixa
Universitat. Se’n poden beneficiar també les empreses ubicades a l’espai del Parc i les sorgides arran de
l’activitat de recerca de la Universitat, com ara spin-offs o start-ups.

CAPACITATS
El PRUAB ofereix serveis a empreses, investigadors i a emprenedors, com són:
•

Recerca col·laborativa

•

Assessorament en matèria de patents i llicències

•

Possibilitat d’instal·lar-se a l’espai Eureka

•

Programa de doctorats industrials

•

Oportunitats d’inversió (tecnologies amb drets d’explotació, spin-off universitàries, accés a fòrums
d’inversió)

•

Laboratoris i serveis científicotècnics

•

Comercialització de l’oferta tecnològica

•

Cerca de talent

•

Organització d’esdeveniments

•

Trobades empresarials

•

Catàleg de tecnologies

•

Cerca de finançament

•

Assessorament ètic en experimentació

•

Assessorament en la creació d’empreses

•

Espais d’incubació

•

Formació i tutoria per emprenedors

•

Accions de promoció i divulgació
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Els seus àmbits de coneixement són els següents:
•

Biotecnologia i salut

•

Materials i energia

•

Medi Ambient i sostenibilitat

•

Alimentació i sanitat animal

•

Tecnologies de la Informació i la Comunicació

•

Ciències Socials i Humanitats

DADES DE CONTACTE
Nom

Sant Cugat Empresarial

Població

Sant Cugat del Vallès

Web

http://www.santcugatempresarial.cat

DESCRIPCIÓ GENERAL
Associació nascuda el 2005, integrada actualment per 135 empreses, que representa el sector
econòmic de Sant Cugat del Vallès i actua com a agent integrador que potencia i promou la marca Sant
Cugat i els seus trets diferenciadors en el teixit empresarial català. És una associació compromesa amb
el municipi i pel desenvolupament i progrés de Sant Cugat com a centre d’atracció empresarial.
Entre altres accions, promou i coordina l’intercanvi d’informació i coneixement, afavoreix les relacions
empresarials, s’implica en la resolució de problemes comuns que afecten el desenvolupament de
l’activitat empresarial i du a terme activitats que fomenten i promouen el progrés econòmic, social i
empresarial.

CAPACITATS
Sant Cugat Empresarial té els següents àmbits d’actuació:
•

Suport a la competitivitat: Seguiment i vetlla pel correcte funcionament dels serveis públics que
incideixen en l’activitat diària de l’empresa per tal de preservar el bon funcionament dels serveis i
condicions de l’entorn que afecten el dia a dia de l’empresa.

•

Promoció de l’activitat empresarial: Desenvolupament de projectes i accions de promoció
sectorials i acords institucionals que generin propostes d’alt valor afegit per a les empreses
associades.

•

Promoció del territori i generació de coneixement: Desenvolupament d’accions informatives sobre
temes d’actualitat empresarial i accions de promoció en l’àmbit del coneixement d’interès directe
per al col·lectiu empresarial, així com accions de promoció que generin alt valor en la projecció i
posicionament del territori i la marca B-30 (CIT).

•

Lobby: Accions públiques de posicionament que afavoreixin l’apropament de la veu empresarial a
les institucions i centres de decisió.

•

Representativitat – xarxa institucional: Estratègia de relacions entre institucions i empreses
que generin valor per a la promoció de l’activitat econòmica i del territori, la generació d’accions
conjuntes i l’aproximació als centres de decisió política, econòmica i empresarial.

•

Suport a l’emprenedoria: Suport i promoció de l’activitat emprenedora i la implantació d’empreses
de nova creació a Sant Cugat.
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DADES DE CONTACTE
Nom

Unió Empresarial Intersectorial - Cercle d’Empresaris

Població

Granollers

Web

http://www.uei.cat

DESCRIPCIÓ GENERAL
La Unió Empresarial Intersectorial (UEI) va ser creada l’any 1978 amb l’objectiu d’agrupar les Unions
Patronals i Gremis d’àmbit sectorial, que actuaven a la comarca. Avui continua sent una agrupació de
diferents entitats que tenen la finalitat comuna de representar institucionalment a l’empresari.
La UEI proporciona infraestructura i mitjans per desenvolupar les activitats pròpies de cada una de les
patronals i gremis sectorials integrats a la Unió, alguns dels quals cobreixen àmbit territorial de tota
Catalunya i d’Espanya. En el seu si es troba el Cercle d’Empresaris, òrgan de trobada d’empresaris,
d’opinió, debat i expressió de la veu empresarial en el seu conjunt, té un funcionament totalment
autònom i obert a tots els empresaris.
El seu objectiu genèric és salvaguardar els interessos de totes les empreses associades, constituint un
grup únic d’acció davant les administracions públiques, els sindicats i les organitzacions polítiques i
socials. Les empreses reben assessorament a través dels seus diferents departaments, serveis de valor
afegit i formació.
La UEI-CERCLEM és cofundadora de FEPIME (Federació Empresarial de la Petita i Mitjana Empresa
de Catalunya) i d’AIAC (Associació Intersectorial d’Autònoms de Catalunya), està adscrita a Foment
del Treball Nacional i a la patronal d’àmbit nacional CEOE (Confederació Espanyola d’Organitzacions
Empresarials).

CAPACITATS
LA UEI ofereix els següents serveis i activitats:
•

•

Esdeveniments:
•

PRO2 - Productivitat Per Proximitat: PRO2 és el projecte creat a la Unió Empresarial, amb la
finalitat de convertir-se en una trobada d’empresaris amb interessos compartits.

•

Nit empresarial – Premis UEI.

•

Jornada d’Impuls a l’Emprenedor.

Serveis per associats:
•

Assessorament: Jurídic; Financer; Fiscal, laboral, jurídic, consultoria RRHH, auditoria;
Internacionalització; Pla d’ajut per internacionalitzar; Comercial i màrqueting; Gestor
d’autònoms; Comissió TIC; Assessor Energètic; Assessor d’Enginyeria i Arquitectura; Assessor en
prevenció de riscos comercials i recuperació d’impagats; Certificació Energètica; Assessorament
Patrimonial; Assessor Innovació.

•

Acords i descomptes: Carburants; Entitats financeres; Bitllets d’avió; Telefonia; Assegurances
vehicles/empresa/llar; Sanitat privada; Prevenció de riscos laborals; Serveis d’enginyeria i
arquitectura; Sistemes de seguretat; Tractament per a sòls industrials; Informàtica; Consultora
en qualitat i medi ambient; Centre esportiu i de bellesa; Reformes i construccions; Serveis de
neteja; Certificació Energètica.

•

Lloguer d’espais: Sala d’actes i de reunions i aules amb servei de muntatge, material i càtering.

•

Formació gratuïta: Cursos en diferents àmbits.
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DADES DE CONTACTE
Nom

Vapor Llonch

Població

Sabadell

Web

http://www.vaporllonch.net

DESCRIPCIÓ GENERAL
El Vapor Llonch, seu de Promoció Econòmica i Comerç de l’Ajuntament de Sabadell, treballa per oferir
una oportunitat a qualsevol ciutadà per encaminar el seu futur professional, trobar una feina, millorar
la seva formació, adquirir experiència laboral, posar en marxa i consolidar un negoci o conèixer dades
socioeconòmiques de la ciutat. El seu objectiu és impulsar el desenvolupament del territori amb
criteris de reequilibri social i econòmic, des de la vessant de la concertació, la qualitat en els serveis,
la promoció de la igualtat d’oportunitats, el foment de la competitivitat, la innovació i l’aprofitament
sostenible dels recursos públics i privats per a tots els ciutadans.

CAPACITATS
El Vapor Llonch ofereix els següents serveis i activitats:
•

•

•

Oportunitats per a les empreses:
•

Creació d’empresa: Assessorament, informació i orientació per a la creació d’empreses.
Desenvolupament d’accions de sensibilització per motivar a diferents col·lectius a posar en
marxa una idea de negoci. L’oferta va des d’assistència tècnica per crear empreses fins a un
Viver d’Empreses per acollir projectes de nova creació.

•

Consolidació d’empreses: Suport per aconseguir que les empreses es mantinguin al mercat de
manera estable. Aquests serveis inclouen assistència tècnica, servei d’ajuts, així com un portal
d’informació i accions de suport empresarial, entre d’altres coses.

•

Microcrèdits: Facilitació als usuaris d’informació i orientació sobre l’accés a la línia de
microcrèdits d’entitats financeres per a persones que no tenen accés als circuits de finançament
tradicionals i necessiten suport econòmic per al seu projecte empresarial.

Oportunitats per a les persones:
•

Formació i ocupació: Oferiment de programes de formació per la qualificació professional.

•

Orientació laboral i recerca de feina: Un equip de professionals està al servei de les empreses
i les persones per detectar necessitats i oportunitats laborals, gestionar ofertes de treball, fer
assessoraments personalitzats i facilitar la incorporació dels treballadors i treballadores al
mercat laboral del territori.

•

Accions contra l’exclusió social: Totes les línies de treball del Vapor Llonch estan adreçades a
fomentar la igualtat d’oportunitats entre els ciutadans. Això comporta desenvolupar línies de
treball concretes a favor de col·lectius en risc d’exclusió sociolaboral.

Lloguer d’espais:
•

Viver d’empreses (Centre de Promoció Empresarial): Possibilitat d’accedir a un espai dins el
viver d’empreses a través d’una sol·licitud.

•

Instal·lacions del Vapor Llonch: Qualsevol persona de l’Ajuntament de Sabadell, entitat o gremi
pot disposar dels tallers, sales de reunions, l’Auditori o el Restaurant de l’Escola d’Hostaleria
Vapor Llonch.

Per dur a terme aquestes activitats i serveis, l’Oficina de Serveis a l’Empresa té les següents
instal·lacions:
•

Oficina d’Atenció a l’Empresa i l’Autònom (OAEA): Oficina ubicada físicament al Vapor Llonch
parteix del Pacte per a la Millora de l’Ocupació i la Competitivitat validat pel Consell de Ciutat. Amb
ella es duen a terme els serveis i activitats descrits anteriorment.
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Centre de Promoció empresarial: L’objectiu d’aquest espai és donar suport a empreses de nova
creació o en fase de consolidació oferint espais de lloguer en condicions preferents, així com serveis
complementaris a l’activitat de les empreses. D’altra banda, empreses i entitats poden disposar
d’altres espais que inclou el Centre de Promoció Empresarial.
•

Lloguer de despatxos per l’ús privat d’empreses: Les empreses poden optar a un dels 13
despatxos habilitats al centre per fer-ne ús privat per un període limitat de temps d’acord amb
la normativa d’ús del Centre. A més del lloguer d’aquests despatxos es pot fer ús dels serveis
centralitzats com els d’impressió de materials, reprografia, fax, manteniment i neteja, recepció
de correspondència en horari d’atenció al públic o d’accés a Internet a través de Wi-Fi i ADSL.

•

Lloguer d’espais de coworking per a empreses: Aquesta modalitat de coworking consisteix en el
lloguer d’un despatx compartit i equipat, pagant tan sols una part del cost de l’oficina tradicional
i gaudint de la resta de serveis del centre. L’espai de coworking té una capacitat màxima de
10 persones. A més, es pot fer ús dels serveis centralitzats com els d’impressió de materials,
reprografia, fax, manteniment i neteja, recepció de correspondència en horari d’atenció al públic
o d’accés a Internet a través de Wi-Fi i ADSL.

•

Lloguer d’espais complementaris: Lloguer de sales de formació/reunió. Cadascun dels espais
disposa dels recursos necessaris per dur a terme qualsevol tipus de jornada com ara pissarres,
paperògraf o projector i també es pot fer ús d’una pantalla plana LCD de 60”.

•

Tallers, sales i auditori: Lloguer d’instal·lacions del Vapor Llonch. Hi ha una disponibilitat d'1 sala
d’entrevistes, 2 sales de reunions, 1 sala d’audiovisulas, 2 aules amb taules, 1 aula amb material de
cuina, 1 aula d’informàtica, 7 tallers (Electrònica, Electricitat, Polivalent, Arts gràfiques, Metal·lúrgic,
Automoció, Fusteria), i 1 auditori.

•

Escola d’hostaleria: Cursos de cuina i servei per donar sortida a les demandes dels seus alumnes
amateurs i professionals.

•

Centre de Formació Cal Molins: Centre de formació de tot tipus de professionals.

•

Centre d’Empreses Industrials Can Roqueta: Lloguer de 15 naus industrials, 4 espais d’incubació, i
lloguer d’espais complementaris (sales de reunions, de formació, polivalents, exposició i formació).

Conclusions
Les entitats de promoció empresarial presents a l’Àmbit B30 ofereixen diferents recursos
i serveis al territori, amb la finalitat de facilitar el desenvolupament empresarial de les
empreses. Els serveis i activitats que realitzen aquestes entitats de promoció empresarial
s’han classificat en 8 tipus:
• Lloguer d'instal·lacions: Servei de lloguer de les instal·lacions que l’entitat té a disposició de les empreses i altres ens (les instal·lacions s’han analitzat separadament).
• Ús d'instal·lacions comunes: Possibilitat d’utilitzar les instal·lacions comunes pel
fet de ser soci o estar ubicat a la incubadora/entitat de promoció empresarial.
• Formació: Serveis de formació a empreses o particulars, a través de cursos i de jornades o seminaris.
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• Suport a empreses: Serveis de suport focalitzat a empreses en diferents àmbits,
com d’informació, tutoria o desenvolupament de negoci, entre altres.
A continuació es mostra una taula resum dels serveis, activitats i instal·lacions que les
entitats de promoció empresarial analitzades ofereixen:

Entitat
CECOT
Centre de Negocis
Nodus Barberà
Centre de Serveis per
a Empreses Castellar
Centre Metal·lúrgic
Eix de la Riera de
Caldes
El Mirador Centre de
Coneixement
Esade Creapolis
Foment de Terrassa
Granollers Mercat
MartorellINNOVA
Centre empresarial
MolletNegocis
Oficina de Serveis a
l’Empresa (OSE)
PRUAB
Sant Cugat
Empresarial
UEI
Vapor Llonch

Serveis/Activitats
Instal·lacions
Lloguer
Ús instal·lacions
Suport a
Suport a
Sales de Espai de
Formació
Networking Altres Oficines
instal·lacions
comunes
empreses emprenedors
reunions coworking
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

De la taula podem extreure que el principal servei que ofereixen les entitats de promoció
empresarial és la de lloguer d’espais propis, principalment oficines i sales de reunions,
però també espais de coworking. Altres serveis destacats són la formació i el suport a
empreses i emprenedors.
L’Àmbit B30 presenta una bona xarxa d’entitats de suport empresarial a emprenedors i empreses per tot el territori que si es combina adequadament amb els altres
agents capacitadors pot beneficiar d’una manera més òptima a les empreses del territori. La principal debilitat en aquest sentit és la manca de coordinació entre diferents iniciatives. A més, tot i ser un entorn dinàmic de foment de l’emprenedoria,
existeix poc capital risk (que a més està poc orientat a iniciatives industrials), existeixen instruments per la creació, no per potenciar el creixement prenent com a base
criteris de mercat i per últim, les noves iniciatives empresarials no troben solucions
locals per desenvolupar els seus productes i posar-los de manera adequada al mercat
(desconeixement dels agents industrials).
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4.2.5 Empreses
La cerca realitzada en relació amb les empreses ubicades a l’Àmbit B30 amb capacitats
de fabricació avançada o potencials usuàries d’aquestes capacitats s’ha realitzat seguint
els següents criteris de cerca.
• Base de dades: SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos)
• Àmbit de cerca: Els 23 municipis que conformen l’Àmbit B30
• Grup de cerca: Empreses amb els CNAEs d’Indústria 10, 11, 13-16, 20-33. D’aquests
CNAEs se n’han fet 3 grups segons la tipologia d’activitat objectiu:
• Manufactura (CNAEs 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33)
• Química i farmacèutica (CNAEs 20, 21)
• Agroalimentària (CNAEs 10, 11)
Aquesta distinció en 3 grups s’ha realitzat per dos motius diferenciats. En primer lloc, a
Europa encara no s’ha arribat a una conclusió clara de la pertinença dels sectors químic
i farmacèutic, i del sector agroalimentari dins la fabricació avançada. Per tant, s’ha decidit incloure aquests sectors dins la cerca però tractar-los de manera separada. En segon
lloc, aquests 3 subsectors són molt diferents entre ells, sobretot en termes de facturació
i nombre de treballadors. Per això, s’ha decidit el tractament per separat dels subsectors,
ja que el tractament conjunt pot derivar en l’obtenció de dades sectorials distorsionades
que no reflexteixin la realitat de l’Àmbit B30.
• Facturació/treballadors: Ràtio utilitzada per definir les empreses amb capacitats de
fabricació avançada o amb potencial de ser-ho. Per a cadascun dels 3 grups de cerca
s’ha definit un llindar a partir del qual les empreses són considerades de fabricació
avançada:
• Manufactura: 200.000 €/treballador
• Química i farmacèutica: 300.000 €/treballador
• Agroalimentària: 250.000 €/treballador
La diferència dels llindars ve donada per les particularitats dels sectors analitzats.
• Existència d’un web propi. S’ha considerat que una empresa amb capacitats de
fabricació avançada ha d’utilitzar les eines actuals bàsiques de comunicació i diDINAMITZACIÓ DE LA FABRICACIÓ AVANÇADA A L'ÀMBIT B30
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vulgació. A causa del volum de dades que es tracten, aquesta anàlisi s’ha realitzat
posteriorment a l’aplicació de tots els criteris prèviament definits.
L’estudi de cada sector s’ha realitzat segons 3 vessants:
• CNAE principal que té l’empresa
• Activitat de les empreses amb un major grau de fabricació avançada
• Any de constitució de l’empresa
Finalment, esmentar que les empreses analitzades han estat introduïdes en 3 taules diferents, diferenciades segons si pertanyen al grup Manufactura, Química i farmacèutica,
i Agroalimentària, i incloses a l’apartat Annexos: Anàlisi de les capacitats actuals de l’Àmbit
B30. De cada empresa s’inclourà la següent informació:
• Nom: Raó social de l’empresa
• Localitat: Població on es troba l’empresa
• Direcció web: URL de l’empresa
• Data constitució: Data de creació de l’empresa
• CNAE 2009: CNAE principal de l’empresa
• Activitat principal: Descripció de l’activitat principal de l’empresa
• Ingressos d’explotació: Facturació de l’empresa, en mil EUR
• Número de treballadors: Plantilla de l’empresa
• Facturació/treballadors: Ràtio definida per definir les empreses amb capacitats de
fabricació avançada o amb potencial de ser-ho
Nota explicativa: Cal esmentar que les dades incloses a aquestes taules i que posteriorment s’han utilitzat per mesurar la capacitat manufacturera de l’Àmbit B30 han estat
extretes únicament de la base de dades del SABI. Per coneixement propi, s’han detectat
diversos casos de sobredimensionament en relació a les dades “Número de treballadors”
i “Ingressos d’explotació”. Tot i això, aquestes dades no s’han modificat ja que no es té el
coneixement de totes les empreses, i la modificació d’aquestes implicaria una reducció
de les seves capacitats en comparació amb les altres empreses seleccionades. Així mateix,
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la descripció de l’“Activitat principal” de les empreses ha estat extreta d’aquesta base de
dades, de manera que no és molt precisa en la majoria de casos. Tot i això, s’ha volgut
incloure aquesta informació per oferir una idea de l’activitat de l’empresa.
Manufactura
El grup “Manufactura” engloba les empreses definides en un o més dels següents CNAEs:
CNAE

Definició

13

Indústries tèxtils

14

Confecció de peces de vestir

15

Indústria del cuir i del calçat

16

Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria

22

Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques

23

Fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics

24

Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges

25

Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips

26

Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics

27

Fabricació de materials i equips elèctrics

28

Fabricació de maquinària i equips ncaa

29

Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs

30

Fabricació d’altres materials de transport

31

Fabricació de mobles

32

Indústries manufactureres diverses

33

Reparació i instal·lació de maquinària i equips

La cerca de les empreses seguint els criteris esmentats anteriorment ha conclòs amb un
total de 2.841 empreses. D’aquestes empreses, 52 no tenen disponibles o el nombre de
treballadors o els ingressos d’explotació, i 88 empreses presenten dades de facturació
però el nombre de treballadors és 0 (suposem que els treballadors de l’empresa estan
contractats en règim d’autònoms). Per tot això, el nombre final d’empreses que s’han
analitzat són 2.701.
D’aquestes 2.701 empreses s’ha realitzat una anàlisi prèvia que permet definir les empreses amb capacitats de fabricació avançada o amb potencial de ser-ho mitjançant el
quocient Facturació/Nombre de treballadors. D’aquesta anàlisi inicial s’han obtingut els
següents resultats:
• Mitjana de facturació/treballadors: 144.807€/treballador
DINAMITZACIÓ DE LA FABRICACIÓ AVANÇADA A L'ÀMBIT B30
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• Nombre empreses amb facturació/treballadors > 200.000€/treballador: 467 (17%
sobre les 2.701 empreses)
A partir d’aquesta anàlisi prèvia i dels llindars definits es treballarà amb 467 empreses.
Posteriorment, s’han extret les empreses que no tenen un web propi. D’aquesta manera,
el volum d’empreses a partir de les quals es realitzaran les conclusions d'aquest apartat
són 386 empreses.
Prenent les 386 empreses, s’han estudiat les empreses del sector Manufactura relacionades amb la Fabricació Avançada a l’Àmbit B30 segons el seu CNAE principal, l’activitat
real que desenvolupen i l’any de la seva constitució.
Per una banda, s’han analitzat els sectors d’activitat més intensius en fabricació avançada dins la Manufactura. De les 386 empreses detectades, la seva classificació segons
CNAEs és la que es mostra a continuació:
Número
empreses

Ingressos
explotació

Número
treballadors

13. Indústries tèxtils

42

244.254.322

798

306.083

14. Confecció de peces de vestir

19

72.288.633

274

263.827

15. Indústria del cuir i del calçat

2

69.984.042

283

247.293

15

38.398.609

155

247.733

46

666.528.033

2.022

329.638

23. Fabricació d’altres productes minerals no
metàl·lics

16

161.781.425

525

308.155

24. Metal·lúrgia; fabricació de productes
bàsics de ferro, acer i ferroaliatges

28

2.430.877.809

2.718

894.363

25. Fabricació de productes metàl·lics,
excepte maquinària i equips

67

935.014.758

2.384

392.204

26. Fabricació de productes informàtics,
electrònics i òptics

12

297.909.327

799

372.853

27. Fabricació de materials i equips elèctrics

22

535.019.602

963

555.576

28. Fabricació de maquinària i equips ncaa

64

459.385.793

1.619

283.747

29. Fabricació de vehicles de motor, remolcs i
semiremolcs

13

7.239.253.222

12.414

583.152

30. Fabricació d’altres materials de transport

1

2.335.886

8

291.986

31. Fabricació de mobles

5

15.243.785

63

241.965

32. Indústries manufactureres diverses

18

93.386.769

233

400.802

33. Reparació i instal·lació de maquinària i
equips

16

49.828.743

104

479.123

386 13.311.490.757

25.362

524.860

CNAE

16. Indústria de la fusta i del suro, excepte
mobles; cistelleria i esparteria
22. Fabricació de productes de cautxú i
matèries plàstiques
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Així mateix, tot seguit es mostra un gràfic amb els tres principals indicadors inclosos a la
taula, a fi de veure la representativitat percentual que representa cada CNAE respecte el
sector manufactura en l’Àmbit B30:
Figura 22

En relació amb el número d’empreses, els CNAEs amb més representativitat dins el
sector Manufactura són el 25 “Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips” i el 28 “Fabricació de maquinària i equips ncaa”, ambdós grups amb un
17% sobre el total del sector Manufactura vinculat a la fabricació avançada, seguit
del CNAE 22 “Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques”, amb un 12%,
i del CNAE 13 “Indústries tèxtils”, amb un 11%.

En relació amb el nombre de treballadors i a la facturació, el CNAE més destacat és el 29
“Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs”. Com en l’anàlisi per municipis,
aquest fet és degut a l’empresa Seat, que distorsiona les dades considerablement. El següent sector d’activitat més rellevant tant en nombre de treballadors com en vendes és el
CNAE 24 “Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges”.
A banda de l’anàlisi per CNAEs, s’ha realitzat una anàlisi amb més profunditat de les activitats i sectors concrets de les empreses amb un quocient de facturació/treballadors més
elevat. D’aquesta manera s’han analitzat les empreses amb un quocient de facturació/
treballadors superior als 300.000€/treballador. El número final d’empreses estudiades
ha estat de 73, les quals s’han adjuntat en una taula a l’apartat “Annexos”. A continuació
es resumeix en la següent taula els resultats obtinguts d’aquesta anàlisi:
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Activitat

Nombre d’empreses

Fabricació de cables

4

Fabricació de tubs i canonades, i components auxiliars

5

Fabricació de components i/o productes per automoció i auxiliar

9
14

Fabricació de teixit i confecció, i auxiliar
Fabricació d’envasos i embalatges, i auxiliar

7

Fabricació de productes i components electrònics i instrumentació

4

Fabricació de productes de fixació

2

Fabricació de maquinària

4

Transformació metàl·lica

30

Transformació plàstica

13

Altres aplicacions

6

Cal comentar, per una banda, que les empreses no han estat ubicades únicament a una
categoria ja que sobretot les categories de “Transformació metàl·lica” i “Transformació
plàstica” són molt transversals i inclouen tant les empreses que únicament es dediquen
a donar servei de transformació d’aquests materials com les empreses que fan un o més
tipus de producte però que els seus processos de transformació són plàstics o metàl·lics.
De forma destacada, l’activitat de transformació metàl·lica és la més rellevant dins les
empreses de fabricació avançada de l’Àmbit B30. La transformació plàstica i el sector tèxtil són, de forma equilibrada, els següents més destacats. Pel que fa a sectors d’aplicació,
l’automoció és el sector més destacat, seguit del sector d’envasos i embalatges.
Finalment, s’han analitzat les empreses segons la seva data de constitució, amb la finalitat de constatar si hi ha relació entre les empreses més noves i la fabricació avançada
dins la Manufactura. De les 386 empreses detectades, la seva classificació segons dècades
és la que es mostra a continuació:
Data
constitució

Número
empreses

Ingressos
explotació

Número
treballadors

Facturació/
Treballadors

7

445.786.303

736

605.688

Dècada 50

12

7.846.627.383

12.920

607.324

Dècada 60

19

403.483.132

1.249

323.045

Dècada 70

30

348.683.929

1.152

302.677

Dècada 80

98

1.554.481.312

3.822

406.719

Dècada 90

106

2.079.508.303

3.614

575.404

Dècada 00

92

540.075.070

1.543

350.016

Dècada 10

22

92.845.326

326

284.802

386

13.311.490.757

25.362

524.860

<1950
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Tot seguit es mostra un gràfic amb els tres principals indicadors inclosos a la taula, a fi
de veure la representativitat percentual que representa cada dècada respecte el sector
manufactura a l’Àmbit B30:
Figura 23

Tant del gràfic com de la taula podem extreure que les empreses nascudes a la dècada
dels 90 són les més nombroses, per davant de les creades a la dècada del 2000. També
l’avança en nombre d’empreses la dècada dels 80.
De les empreses creades en aquestes tres dècades, les més intensives en fabricació
avançada segons el factors Facturació/Treballadors és la dècada dels 90. No obstant això,
cal destacar que les empreses anteriors al 1950 i de la dècada dels 50 tenen el valor més
alt de Facturació/Treballadors dins el sector Manufactura. És a dir, que les poques empreses (el 5% sobre el total del sector Manufactura vinculat a la fabricació avançada)
considerades de fabricació avançada més antigues són les més intensives en fabricació
avançada en el sector Manufactura. Així mateix, cal ressaltar que aquestes 19 empreses
són el 45% del total d’empreses del sector Manufactura de l’Àmbit B30 que actualment
estan en actiu. De manera que podem concloure que la perdurabilitat de les empreses
més antigues està directament lligada a l’aplicació de processos de fabricació avançada.
Química i farmacèutica
El grup “Química i farmacèutica” engloba les empreses definides en un o més dels següents CNAEs:
CNAE

Definició

20

Indústries químiques

21

Fabricació de productes farmacèutics
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La cerca de les empreses seguint els criteris mencionats anteriorment ha conclòs amb
un total de 233 empreses. D’aquestes empreses, 5 no tenen disponibles o el nombre de
treballadors o els ingressos d’explotació, i 8 empreses presenten dades de facturació però
el nombre de treballadors és 0 (suposem que els treballadors de l’empresa estan contractats en règim d’autònoms). Per tot això, el nombre final d’empreses que s’han analitzat
són 220.
D’aquestes 220 empreses s’ha realitzat una anàlisi prèvia que permet definir les empreses amb capacitats de fabricació avançada o amb potencial de ser-ho mitjançant el
quocient Facturació/Nombre de treballadors. D’aquesta anàlisi inicial s’han obtingut els
següents resultats:
• Mitjana de facturació/treballadors: 263.576€/treballador
• Nombre empreses amb facturació/treballadors > 300.000€/treballador: 61 (28% sobre les 220 empreses)
A partir d’aquesta anàlisi prèvia i dels llindars definits es treballarà amb 61 empreses.
Posteriorment a aquesta anàlisi, s’han extret les empreses que no tenen un web propi.
D’aquesta manera, el volum d’empreses a partir de les quals es realitzaran les conclusions d’aquet apartat són 57 empreses.
Prenent les 57 empreses, s’han estudiat les empreses del sector Químic i Farmacèutic
relacionades amb la Fabricació Avançada a l’Àmbit B30 segons el seu CNAE principal,
l’activitat real que desenvolupen i l’any de la seva constitució.
Per una banda, s’han analitzat els sectors d’activitat més intensius en fabricació avançada dins la Química i la Farmàcia. De les 57 empreses detectades, la seva classificació
segons CNAEs és la que es mostra a continuació:

CNAE

Número
empreses

Ingressos
explotació

Número
treballadors

Facturació/
Treballadors

50

2.109.165.633

3.924

537.504

7

1.116.188.821

1.866

598.172

57

3.225.354.454

5.790

557.056

20. Indústries químiques
21. Fabricació de productes
farmacèutics
Àmbit B30
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Així mateix, tot seguit es mostra un gràfic amb els tres principals indicadors inclosos a la
taula, a fi de veure la representativitat percentual que representa cada CNAE respecte el
sector manufactura en l’Àmbit B30:
Figura 24

Clarament, el CNAE 20 “Indústries químiques” és el més representatiu entre les
empreses del sector químic i farmacèutic tant en nombre d’empreses (88% sobre
el total del sector químic i farmacèutic vinculat a la fabricació avançada) com en
nombre de treballadors i vendes (97% i 96% sobre el total del sector químic i farmacèutic vinculat a la fabricació avançada, respectivament).
Tot i això, el CNAE 21 “Fabricació de productes farmacèutics” presenta un quocient Facturació/Treballadors lleugerament més elevat que el CNAE 20 “Indústries
químiques”.

A banda de l’anàlisi per CNAEs, s’ha realitzat una anàlisi amb més profunditat de les
activitats i sectors concrets de les empreses amb un quocient de facturació/treballadors
més elevat. D’aquesta manera s’han analitzat les empreses amb un quocient de facturació/treballadors superior als 400.000€/treballador. El número final d’empreses estudiades
ha estat de 23, que s’han adjuntat en una taula a l’apartat “Annexos”. A continuació es
resumeix en la següent taula els resultats obtinguts d’aquesta anàlisi:
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Activitat

Nombre d’empreses

Fabricació de matèria prima

7

Fabricació d’additius, excipients i altres productes intermedis químics

4

Fabricació de productes químics finals

11

Fabricació de compostos per la indústria farmacèutica

2

La classificació s’ha realitzat segons si les empreses fabriquen matèria prima, és a dir,
material en escòria27 que posteriorment ha de ser transformat en producte final; si fabriquen additius, ingredients o qualsevol altra substància química que sigui un producte
intermedi; si fabriquen productes químics finals, com olis, lubricants, pintures, recobriments o adhesius; o si fabriquen productes sintetitzats per la indústria farmacèutica.
De forma destacada, l’activitat de fabricació de productes químics finals és la més rellevant dins les empreses de fabricació avançada químiques i farmacèutiques de l’Àmbit
B30. No obstant això, la fabricació de matèria primera, com PVC, PLA o gelatines, també
té un paper destacat dins la indústria química i farmacèutica.
Finalment, s’han analitzat les empreses segons la seva data de constitució, amb la finalitat de constatar si hi ha relació entre les empreses més noves i la fabricació avançada
dins la Química i la Farmàcia. De les 57 empreses detectades, la seva classificació segons
dècades és la que es mostra a continuació:
Data
constitució

Número
empreses

Ingressos
explotació

Número
treballadors

Facturació/
Treballadors

<1950

4

115.106.688

250

460.427

Dècada 50

3

185.644.056

211

879.830

Dècada 60

4

231.812.809

494

469.257

Dècada 70

11

319.985.674

709

451.320

Dècada 80

10

1.277.437.767

2.170

588.681

Dècada 90

15

665.643.997

1.539

432.517

Dècada 00

10

429.723.462

417

1.030.512

Dècada 10

0

0

0

0

57

3.225.354.454

5.790

557.056

Àmbit B30

Tot seguit es mostra un gràfic amb els tres principals indicadors inclosos a la taula,
a fi de veure la representativitat percentual de cada dècada respecte al sector químic i
farmacèutic a l’Àmbit B30:
27. Carbó trossejat
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Figura 25

Tant del gràfic com de la taula podem extreure que les empreses nascudes a la dècada
dels 90 són les més nombroses, per davant de les creades a la dècada del 2000, tal com
succeeix en el sector de la manufactura analitzat en el punt anterior. També l’avança en
nombre d’empreses la dècada dels 70.
D’altra banda, les empreses creades a la dècada dels 80 presenten uns valors globals
de nombre de treballadors i vendes més elevats dins el sector químic i farmacèutic a
l’Àmbit B30 (37% i 40% sobre el total d’empreses de fabricació avançada del sector químic
i farmacèutic a l’Àmbit B30, respectivament).
No obstant això, cal destacar que les empreses creades al 2000 són les més intensives
en fabricació avançada segons el quocient Facturació/Treballadors. D’aquesta manera
es destaca que les últimes empreses creades en el sector de la química i la farmàcia ja
incorporen les millores i els avenços propis de la fabricació avançada.
També mencionar com a fet singular les empreses creades als anys 50 com les segones
més intensives en fabricació avançada.
Agroalimentària
El grup “Agroalimentària” engloba les empreses definides en un o més dels següents CNAEs:

CCAE

Definició

10

Indústries de productes alimentaris

11

Fabricació de begudes

La cerca de les empreses seguint els criteris mencionats anteriorment ha conclòs amb
un total de 218 empreses. D’aquestes empreses, 1 no té disponible els ingressos d’explotació, i 8 empreses presenten dades de facturació però el nombre de treballadors és 0
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(suposem que els treballadors de l’empresa estan contractats en règim d’autònoms). Per
tot això, el nombre final d’empreses que s’han analitzat són 209.
D’aquestes 209 empreses s’ha realitzat una anàlisi prèvia que permet definir les empreses amb capacitats de fabricació avançada o amb potencial de ser-ho mitjançant el
quocient Facturació/Nombre de treballadors. D’aquesta anàlisi inicial s’han obtingut els
següents resultats:
• Mitjana de facturació/treballadors: 197.901€/treballador
• Nombre d'empreses amb facturació/treballadors > 250.000€/treballador: 37 (18%
sobre les 209 empreses)
A partir d’aquesta anàlisi prèvia i dels llindars definits es treballarà amb 37 empreses.
Posteriorment, s’han extret les empreses que no tenen un web propi. D’aquesta manera,
el volum d’empreses a partir de les quals es realitzaran les conclusions d’aquest apartat
són 32 empreses.
Prenent les 32 empreses, s’han estudiat les empreses del sector Agroalimentari relacionades amb la Fabricació Avançada a l’Àmbit B30 segons el seu CNAE principal, l’activitat
real que desenvolupen i l’any de la seva constitució.
Per una banda, s’han analitzat els sectors d’activitat més intensius en fabricació avançada dins el sector Agroalimentari. De les 32 empreses detectades, la seva classificació
segons CNAEs és la que es mostra a continuació:
CNAE

Número
empreses

10. Indústries de productes
alimentaris
11. Fabricació de begudes
Àmbit B30

Ingressos Número treexplotació
balladors

Facturació/
Treballadors

29

3.663.541.182

4.637

790.067

3

13.765.321

42

327.746

32

3.677.306.503

4.679

785.917

Atès que l’anàlisi a través de CNAEs genèrics no aporta una informació gaire detallada,
també s’ha realitzat una anàlisi amb més profunditat de les activitats i sectors concrets
de les empreses amb un quocient de facturació/treballadors més elevat. D’aquesta manera s’han analitzat les empreses amb un quocient de facturació/treballadors superior als 400.000€/treballador. El número final d’empreses estudiades ha estat de 16, que
s’han adjuntat en una taula a l’apartat “Annexos”. A continuació es resumeix en la següent taula els resultats obtinguts d’aquesta anàlisi:
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Nombre d’empreses

Fabricació d’ingredients i complements alimentaris sintetitzats

3

Fabricació de productes alimentaris intermedis

5

Fabricació de productes alimentaris finals

6

Altres

2

La classificació s’ha realitzat segons si les empreses fabriquen ingredients i complements
alimentaris sintetitzats, és a dir, components funcionals o altres substàncies primeres
com glucoses o olis base; si fabriquen productes alimentaris intermedis, és a dir, aliments
utilitzats per produir altres aliments finals, com farines o cacau en pols; si fabriquen productes alimentaris finals, és a dir, aliments produïts per al consum humà o animal, com
brioixeria, snacks, cafè o aliment per mascotes; o si realitzen altres tipus d’activitats, com
l’especejament o l’envasament d’aliments.
D’aquesta anàlisi podem concloure que tant la fabricació de productes intermedis com finals són les activitats més realitzades dins les empreses de fabricació
avançada en el sector agroalimentari de l’Àmbit B30. La fabricació de complements i substàncies alimentàries representen un menor volum d’empreses, tot i
que són les més intensives en fabricació avançada segons el quocient Facturació/
Treballadors (les 3 empreses detectades estan entre les 5 més intensives.

Finalment, s’han analitzat les empreses segons la seva data de constitució, amb la finalitat de constatar si hi ha relació entre les empreses més noves i la fabricació avançada
dins el sector Agroalimentari. De les 32 empreses detectades, la seva classificació segons
dècades és la que es mostra a continuació:
Data
constitució

Número
empreses

Ingressos
explotació

Número
treballadors

Facturació/
Treballadors

<1950

2

196.840.656

292

674.112

Dècada 50

1

83.154.356

70

1.187.919

Dècada 60

5

968.875.844

1.118

866.615

Dècada 70

2

13.987.663

19

736.193

Dècada 80

7

434.694.511

1.423

305.478

Dècada 90

8

187.811.754

342

549.157

Dècada 00

7

1.791.941.719

1.415

1.266.390

Dècada 10

0

0

0

0

32

3.677.306.503

4.679

785.917

Àmbit B30
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Tot seguit es mostra un gràfic amb els tres principals indicadors inclosos a la taula, a fi de
veure la representativitat percentual de cada dècada respecte al sector agroalimentari a
l’Àmbit B30:
Figura 26

Tant del gràfic com de la taula podem extreure que les empreses nascudes a la dècada dels
90 són lleugerament més nombroses, una per davant de les creades a la dècada del 2000 i
la dècada dels 80.
No obstant això, les empreses creades a la dècada del 2000 presenten uns valors globals
de nombre de treballadors i vendes més elevats dins el sector agroalimentari a l’Àmbit B30
(30% i 49% sobre el total d’empreses de fabricació avançada del sector agroalimentari a
l’Àmbit B30, respectivament).
Així mateix, cal destacar que les empreses creades al 2000 són les més intensives en fabricació avançada segons el quocient Facturació/Treballadors. D’aquesta manera es destaca
que les últimes empreses creades en el sector agroalimentari ja incorporen les millores i
els avenços propis de la fabricació avançada.
També mencionar com a fet singular les empreses creades als anys 50 com les segones més
intensives en fabricació avançada, tal com succeeix en el cas del sector químic i farmacèutic.

4.2.6 Anàlisi qualitativa
Els municipis que conformen l’Àmbit de la B-30 són de caràcter històricament manufacturer i amb un teixit extens de PIMES i grans empreses de molt diversa natura, que vol refermar clarament la seva identitat industrial i l’aposta per aquest sector arrel de la definició
d’una estratègia industrial de país.
Això encaixa perfectament amb la estratègia RIS3CAT, a la qual l’aplicació de la Manufactura Avançada coincideix plenament amb els objectius de l’àmbit sectorial líder definit
com a Sistemes Industrials per la Generalitat, i també afecta transversalment de forma
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positiva a una gran part de la resta d’àmbits sectorials establerts: Alimentació, Salut, Mobilitat Sostenible; estant fermament vinculada al desenvolupament industrial estratègic
de futur promogut per les administracions.

Anàlisi interna

Fortaleses
•

A destacar com a fortalesa la tradició i sobretot la realitat industrial de la regió.

•

Altes capacitats científiques i tecnològiques.

•

Existència d’empreses clarament enfocades a la fabricació avançada.

•

Creixent internacionalització de les empreses.

•

Posicionament de les entitats capacitadores a Europa.

•

Disponibilitat d’infraestructures tecnològiques singulars.

•

Bona situació geogràfica: localització atractiva para emplaçar empreses i atraure talent.

•

Bona xarxa infraestructural.

•

Ampli coneixement i implantació de normatives ambientals, laborals i de seguretat.

•

Cultura industrial orientada a la reducció de costos: models organitzatius avançats per aconseguir
la màxima eficiència en producció.

Debilitats
•

Manca de transferència de coneixement i establiment de sinergies entre les entitats capacitadores i
les empreses.

•

Es considera que les polítiques d’impuls de la recerca i la innovació a Catalunya han estat molt
febles des d’un punt de vista industrial. La política tecnològica a Catalunya ha estat dotada de molts
pocs recursos i la manca d’instruments efectius de finançament de l'R+D industrial i transferència
de resultats a la indústria ha fet que avui dia el sistema d’innovació sigui molt dèbil.

•

Falta de coordinació entre els diferents actors. La manca de cooperació entre empreses també
és extensiu al món de la recerca i la transferència tecnològica entre ella i respecte al món de a
indústria. Poca cultura d’aliances i cooperació per reforçar sinergies entre les empreses, xarxa de
proveïdors poc integrada a la cadena de fabricació.

•

Falta de coneixement i cultura innovadora per transformar el coneixement científic en millores en la
producció.

•

Teixit empresarial format principalment per petites empreses.

•

Sistema educatiu i científic amb escassa orientació industrial, molt teòric (gap entre oferta i
demanda tecnològica) i reticent al canvi.

•

La normativa i legislació ha foragitat la capacitat industrial i empresarial (normatives locals,
legislació...). La rigidesa laboral no afavoreix la retenció de talent ni d’empreses tractores.

•

Encara que la capacitat exportadora de la indústria és una fortalesa, la poca internacionalització
de les empreses és clarament una debilitat (sovint per una manca de massa crítica suficient de les
empreses per assumir el repte de la internacionalització).

•

Alta dependència tecnològica.

•

Poques empreses tractores amb poder de decisió a l’Àmbit B30.
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Anàlisi externa

Oportunitats
•

Impuls europeu per la Fabricació Avançada ¬ Finançament europeu.

•

Reconeixement de la importància de les tecnologies facilitadores, la fabricació avançada ho és.

•

La sostenibilitat i la qualitat de vida són valors d’una importància creixent en tots els àmbits.

•

Fer créixer el teixit industrial, així com la productivitat, la cultura i el capital humà del teixit de
PIMES.

•

Promoure la internacionalització de les empreses arreu del món i atraure inversió estrangera.

•

Millorar la transferència i la col·laboració i coordinació entre tots els agents del sistema d'R+D i les
empreses i mercats pot esdevenir una oportunitat per la creació de nova indústria.

•

Optimitzar i orientar les capacitats científiques (a partir de les demandes del mercat) i ampliar les
capacitats tecnològiques aprofundint en aquelles que reforcin el teixit industrial català.

•

Millorar la qualitat del sistema formatiu i la cultura sobre l’activitat econòmica industrial a tots els
nivells, en connexió amb les demandes i oportunitats de les empreses i de la societat en general.
Èmfasi en la formació professional per la millora de l’ocupabilitat en el curt termini i la formació que
faciliti la innovació a les empreses. Promoció de la cultura innovadora.

•

Millorar les infraestructures i aprofitar la localització geoestratègica amb relació als fluxos globals i
connectivitat a totes les zones geogràfiques de Catalunya en resposta a la demanda industrial.

Amenaces
•

Situació econòmica global desfavorable .

•

Falta de finançament.

•

Possible falta d’acord entre les parts.

•

Falta cultura de risc i aposta per l’emprenedoria per part de les administracions i les entitats
financeres.

•

Països amb baixos costos de producció.
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4.3

Creació d’un node d’excel·lència en producció avançada:
Reptes a superar
A l’Àmbit B30 es conjuguen una àmplia tradició industrial manufacturera amb unes
capacitats científicotecnològiques, formatives i de promoció empresarial excepcionals,
però existeix un important gap estructural i cultural que impedeix la creació de sinergies
entre ambdós mons. Per aquesta raó, les capacitats existents no són explotades de forma
eficient per part de la indústria i el resultat és que no es genera la riquesa que correspondria al potencial de la zona.
La gran oportunitat per la indústria manufacturera de l’Àmbit B30 resideix en la creació d’un Node d’Excel·lència en Producció Avançada que gràcies al domini de diferents
tecnologies facilitadores aconsegueixin augmentar les capacitats de les empreses situades a aquest territori i, a més, un reconeixement i prestigi internacional associat a l’alta
tecnologia.
Un node d’excel·lència ha de permetre al teixit industrial accedir a capacitats i instal·lacions de producció avançada posant al seu abast diferents tecnologies facilitadores
com la robòtica, la mecatrònica, la mecànica de precisió, les micro i nanotecnologies i les
tecnologies de software i comunicació. A la vegada, s’ha de convertir en un pol de captació de talent i formació especialitzada amb orientació industrial.
Concretament, aquest node d’excel·lència ha de permetre no només retenir i impulsar
la indústria de l’Àmbit B30, que migrarà cap el concepte de producció avançada, sinó que
també es convertirà en pol d’atracció d’inversió estrangera, permetent l’emplaçament i
creació de noves empreses innovadores amb capacitats de fabricació singulars, i situar
l’Àmbit B30 en el mapa europeu de la producció avançada.
De forma resumida les principals tendències en l’àmbit de la producció es poden sintetitzar en:
• Les tendències globals vénen marcades pel següent principi “Pensa globalment,
actua localment i viu personalment”, així conceptes com la personalització van
agafant força i s’han de transmetre tant a les tecnologies com als models de negoci
desenvolupats.
• La conversió instantània de la informació en coneixement es torna fonamental en
la presa de decisions i marca l’evolució cap a un sector manufacturer innovador
basat en el coneixement i la intel·ligència.
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• La creació de valor afegit en el producte per satisfer les necessitats canviants dels
clients i dels usuaris. Els productes, a més d’aportar noves prestacions, han de ser
cada cop més eficients, segurs, ergonòmics, nets, de més qualitat, més barats i s’han
de caracteritzar per la simplicitat d’ús.
• Empreses reconfigurables, amb capacitat organitzativa i tecnològica per proporcionar una resposta ràpida a les oportunitats i necessitats canviants del mercat.
• Seguretat, privacitat, connectivitat i ubiqüitat són tendències que afecten directament el desenvolupament de les tecnologies de la informació i de la comunicació i
la seva immersió en tots els àmbits industrials.
• Sostenibilitat i compatibilitat amb el medi ambient, que implica reducció en la producció de residus, diversificació energètica i impacte mediambiental proper a zero.
• La convergència de tecnologies orienta les empreses a la innovació col·laborativa,
interdisciplinària i transversal.
• Canvi en els perfils laborals en funció del canvi global i de les noves tecnologies, en
què es tendeix a potenciar el treball basat en el coneixement.
Així, doncs, tot i que la indústria manufacturera està clarament afectada per la desacceleració de l’economia mundial a mitjà termini, s’identifiquen reptes i oportunitats que
poden situar l'Àmbit B30 com un dels clústers de producció avançada d’Europa de forma
similar a com ho estan fent altres regions europees.
Aquestes tendències globals obren un munt de possibilitats per la economia de la zona
i s’identifiquen reptes de futur per donar resposta a les oportunitats plantejades.
• Repte 1: Productes i processos d’alt valor afegit
Aquest repte inclou la generació, d’una manera sostenible, de productes d’alt valor
afegit, i les seves tecnologies i processos relacionats, amb l’objectiu últim de satisfer les
creixents demandes dels usuaris.
Cal fomentar la creació de noves indústries i d’empreses de base tecnològica. Cal crear
clústers per reorientar i modernitzar l’activitat de les empreses catalanes de manera que
aquestes puguin migrar cap a nous sectors estratègics o emergents on puguin aprofitar la
seva capacitat tecnològica i el know-how adquirit per desenvolupar productes i serveis de
més valor. Els productes més competitius són els que incorporen més coneixement, més
serveis, més grau d'individualització, més simplicitat d’ús i més participació del client
en el disseny final. Aquesta evolució ha de permetre a les empreses detectar mercats
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potencials més atractius i generar productes innovadors que donin resposta a les noves
necessitats, i així allunyar-se de la seva activitat tradicional, seriosament compromesa
pel context competitiu internacional.
En aquest sentit està naixent un teixit empresarial altament competitiu basat en el
desenvolupament de productes, processos i serveis d’alt valor afegit associats a les necessitats de sectors estratègics i emergents como són les energies renovables, la biotecnologia i l’Additive Manufacturing, entre d’altres. Alhora, estem contemplant com cada cop de
forma més accentuada les empreses no s’agrupen d’una manera tan sectorial i més aviat
cooperen i col·laboren dintre de la cadena de valor per desenvolupar nous productes de
manera conjunta i per incrementar les seves competències i coneixements gràcies a la
innovació oberta, col·laborativa i multidisciplinària.
Cal remarcar que els nous materials suposen una font infinita d’inspiració per afegir
valor als productes, aconseguir noves prestacions i abordar nous mercats. Però el desenvolupament de nous materials amb noves propietats necessiten tecnologies avançades
per transformar-los o per optimitzar els mitjans existents, ja que la desconeixença del
seu comportament i característiques pot comportar una dificultat afegida al procés de
disseny i transformació.
Entre els processos d’alt valor afegit destacaríem aquelles tecnologies de procés orientades a l’obtenció de nanoproductes, és a dir, la industrialització dels avenços en nanotecnologies per obtenir productes amb propietats millorades i les corresponents tecnologies
de fabricació.
• Repte 2: Empreses reconfigurables i fabricació concurrent
El clima competitiu, reforçat per la comunicació i el coneixement compartit, requereix respostes ràpides a les necessitats canviants dels clients i a les oportunitats del
mercat. Les empreses han de ser flexibles i els processos de fabricació reconfigurables
per adaptar-se a les especificacions del client amb l’aportació de solucions a mida per
produir en sèrie, però també per ser utilitzats per petites quantitats de productes personalitzats.
En aquest sentit, hi ha una clara tendència a la implantació de totes aquelles tecnologies que permetin accelerar el procés de desenvolupament de productes, perquè el que
de veritat importa és que, des que sorgeix una idea fins que aquesta es converteix en un
producte comercialitzat, el temps sigui el més curt possible, sempre en relació amb altres
qüestions d’índole econòmica o logística. A més, de manera creixent, el consumidor intervé en el disseny i desenvolupament dels productes i provoca l’aparició de nous models de
negoci i la necessitat d’optimitzar els mitjans de producció existents per aconseguir una
fabricació flexible, innovadora i on el coneixement i la intel·ligència es converteixin en
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un factor més de producció. En aquestes condicions, flexibilitat i reactivitat constitueixen
dos elements clau per vendre solucions més que productes.
Sota aquest concepte es contempla el desenvolupament i la validació de noves tecnologies i estratègies industrials que permetin millorar notablement els processos en
termes d’agilitat, productivitat, adaptabilitat i anticipació per aconseguir una producció
flexible i orientada a la producció personalitzada. Aquestes tecnologies han de tenir en
compte tots els aspectes de procés i del cicle de vida del producte durant les fases de
disseny i producció, la realimentació contínua durant la seva vida i sobretot les necessitats de l’usuari.
Per suportar aquests conceptes, s’han d’implantar noves tecnologies i nous sistemes
d’informació que connectin totes les tasques dintre i fora de l’empresa. Aquestes tecnologies i sistemes d’informació han de permetre aconseguir la concurrència en totes les
operacions, amb mètodes unificats i protocols estàndards, amb l’objectiu d’intercanviar
informació per optimitzar els processos de fabricació i logístics que, al seu torn, han de permetre connectar de forma més personalitzada i eficient amb el client o l’usuari. En aquest
sentit, parlem de sistemes de producció en xarxa que han de ser dinàmics i han d’incloure
tecnologies que facilitin: el disseny col·laboratiu i virtual; la identificació i la verificació de
paràmetres de fabricació de totes les parts involucrades en el procés de desenvolupament
de producte; els sistemes de supervisió, manteniment i control remots; els sistemes de percepció, visió artificial, tractament d’imatges i reconeixement de formes per un control de
qualitat total i les tecnologies aplicades a xarxes de distribució i comerç electrònic.
Però, alhora, l’increment de l’eficàcia dels processos productius passa per tenir sistemes de fabricació reconfigurables que permetin no només incrementar al màxim la
productivitat, sinó també tenir capacitats per realitzar el que s’anomena el ‘local customisation’ o acabat local. En aquest sentit, les empreses productives han de fer una aposta
decidida per la robòtica intel·ligent i la mecatrònica. També s’ha de produir un progrés
significatiu en l’àrea de programari per als sistemes de col·laboració intel·ligent, ja que
cada cop més els sectors productius s’apropen a sistemes d’autosupervisió i correcció en
cicles tancats, on es controlen i retroalimenten els paràmetres de procés de forma contínua. També s’han de tenir en compte els processos de fabricació no convencionals, com
les tecnologies d’Additive Manufacturing orientades a l’obtenció de sèries curtes.
• Repte 3: La producció intel·ligent, la gestió de la informació i el coneixement
Molt vinculat amb el repte anterior, la competitivitat de les indústries, especialment
les més madures, depèn de la seva capacitat per convertir de forma instantània la informació en coneixement útil per a la presa de decisions. D’aquesta manera, es possibilita
l’adaptació contínua als requeriments canviants del mercat i la realització d’operacions
cooperatives a escala global.
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El treball en xarxa i la inclusió de la intel·ligència com un factor més a tenir en compte
en el desenvolupament de productes cada cop es fa més evident a l’hora d’estructurar
la producció. Les oportunitats per a la indústria de l’Àmbit B30 provenen de la capacitat
per desenvolupar i assimilar sistemes que afavoreixin la cooperació i el fet de compartir
el coneixement més enllà de les fronteres de les empreses. La necessària reducció del
temps de desenvolupament de nous productes requereix la transferència d’informació
en temps real entre tots els agents involucrats en el procés de fabricació. És essencial,
per tant, el desenvolupament de sistemes de comunicació i la implantació a l’entorn web
d’eines i mètodes que permetin realitzar operacions cooperatives a escala global (disseny
col·laboratiu, identificació i verificació de paràmetres de fabricació de totes les parts involucrades, determinació i especificació de processos, integració de la cadena logística i
millora de la gestió de la cadena de subministrament), així com dels sistemes d’informació i comunicació que fan possible augmentar la connectivitat i la ubiqüitat de totes les
operacions i de tots els agents implicats a la cadena de valor.
També és fonamental el desenvolupament d’aplicacions orientades a l’automatització parcial o total dels processos industrials, incloent-hi el propi disseny de producte, la
simulació numèrica de processos i productes, i la incorporació d’agents de decisió intel·ligent, xarxes neuronals, sistemes experts (KBE i KBS), algoritmes i autòmats intel·ligents.
Per últim, l’evolució cap a un sector manufacturer basat en el coneixement i la incorporació d’intel·ligència en els productes i processos per disposar d’informació instantània
i contínua de la situació real de l’entorn ens porta inexorablement a adquirir i desenvolupar coneixement en l’àmbit de la mecatrònica i la sensòrica. La seva gran aplicabilitat
en sectors molt diversos, ja està revolucionant sens dubte els sectors productius amb un
gran impacte social en termes de seguretat, traçabilitat, orientació a l’usuari i personalització.
• Repte 4: La sostenibilitat industrial
El medi ambient i l’eficiència energètica dels processos productius i les seves regulacions respectives s’estan convertint en un dels principals drivers de la indústria manufacturera. L’interès per l’impacte mediambiental va més enllà del reciclatge de components,
i tant la selecció dels materials com el disseny de productes i processos es veuen afectats
pels conceptes de reciclabilitat. Des del punt de vista mediambiental, destaca la utilització de materials reciclats en el desenvolupament de nous productes, l’automatització
dels processos de desfabricació, l’aplicació de sistemes de gestió mediambiental per la
minimització de residus i emissions i la internalització dels costos de l’impacte mediambiental per aconseguir una indústria sostenible.
D’una altra banda, l’ús limitat de recursos materials i energètics són problemes amb
una importància creixent que potencien l’ús d’energies renovables i la reducció del conDINAMITZACIÓ DE LA FABRICACIÓ AVANÇADA A L'ÀMBIT B30
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sum energètic. Per a la indústria, les oportunitats no només es centren en l’aprofitament
dels avenços en fonts alternatives i renovables per a la diversificació energètica, com
l’energia solar i l’energia fotovoltaica. També existeixen grans oportunitats en la industrialització massiva de components que comporta aquest nou mapa energètic basat en la
diversificació. Aquest nou mapa està generant una nova indústria basada en el desenvolupament de nous productes i solucions que han de permetre una major incorporació de
tecnologies netes en instal·lacions, vehicles de propulsió i mitjans de transport.
• Repte 5: El capital humà i social
La introducció de noves tecnologies en els processos productius és necessària com a estratègia adaptativa als canvis; però el grau de progrés tecnològic i l’impacte de les tecnologies de la informació en els sistemes de producció ha provocat que l’èxit i el creixement del
sector depengui en gran mesura de la capacitat de les empreses per assimilar i implantar
aquests avenços. Aquest fet, lligat al desenvolupament de nous productes i a la incursió en
nous mercats, necessita la dotació de més recursos humans per consolidar nous coneixements i l’increment de la qualificació del personal de les plantes productives.
Inevitablement, això ha d’anar acompanyat d’una major inversió econòmica en formació i reciclatge de les persones en conseqüència de la demanda creixent de treballadors especialitzats en noves tecnologies amb un adequat nivell de formació i capaços
d’adaptar-se a les necessitats canviants del mercat. Està demostrat que disposar de treballadors qualificats és una necessitat bàsica per al desenvolupament del teixit industrial i,
en aquest sentit, els recursos humans, la seva motivació i el seu nivell formatiu requereixen una inversió social a llarg termini per part dels diferents estaments socials (sistema
educatiu, productiu, governamental). En aquest sentit, cal adaptar l’oferta formativa, tant
als programes universitaris com als programes de formació professional, a les necessitats
reals de la indústria, que demanda individus molt més experimentats tècnicament i amb
capacitats i coneixement multidisciplinaris.
Per últim, atès que el capital humà i social són els actius més importants amb què
compten les empreses, s’ha de posar especial atenció per fomentar, des del punt de vista
institucional, la protecció del capital intel·lectual i, al mateix temps afavorir la importació
de personal altament qualificat, l’intercanvi de personal i la cultura de la col·laboració
perquè l’Àmbit B30 esdevingui un pol de coneixement en la producció avançada.
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Conclusió
Les claus per consolidar a l’Àmbit B30 un clúster de producció avançada rauen en la
superació d’aquests reptes. Hi ha tres factors claus per aconseguir-ho: tecnologia, knowhow i agilitat. Aquests tres factors formen part de la cultura industrial catalana i per
aquesta raó es configura un escenari d’oportunitats infinites. Les noves tendències i els
mercats emergents representen una gran font d’oportunitats que la indústria, amb el seu
saber, fer no pot desaprofitar per posicionar-se com a pol tecnològic de producció avançada del sud d’Europa.
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4.4

Pla Operatiu: Hub de fabricació avançada a l’Àmbit B30
El Pla Operatiu per al desenvolupament i la dinamització de la fabricació avançada a
l’Àmbit B30 consisteix en la definició d’un hub i de les actuacions necessàries que permetin a l’Àmbit B30 impulsar i consolidar un teixit industrial especialitzat en el desenvolupament d’alta tecnologia amb prestigi i reconeixement internacional.
A tal efecte s’ha dissenyat un full de ruta en dos etapes:
• Inicialment es proposa definir un hub horitzontal en l’àmbit de la Fabricació avançada, sense una definició concreta de línies d’especialització tecnològiques.
• Posteriorment, aquest hub hauria de derivar cap a un hub mixt, en el qual es seguissin oferint serveis genèrics a les empreses referents, però havent definit unes
línies d’especialització tecnològica en Fabricació avançada a partir de les capacitats
i necessitats/demandes de les empreses del territori.
A continuació es definirà aquest hub tal com inicialment hauria de formar-se, i s’inclourà un primer esbós de les possibles línies tecnològiques que es podrien arribar a definir segons l’anàlisi quantitativa realitzada prèviament.

4.4.1 Hub de Fabricació Avançada de l’Àmbit B30 – La Proposta
Missió, Visió i Valors
Missió
Impulsar i facilitar la generació d’activitat econòmica i ocupació d’alt valor afegit a l’Àmbit B30 a través de la revitalització de la indústria, el foment de l’emprenedoria i el talent,
la promoció de la recerca i el desenvolupament, l’atracció d’inversió estrangera, i la generació i transferència de coneixement en l’àmbit de la fabricació avançada.

Visió
Ser reconegut internacionalment com a hub especialitzat en el desenvolupament d’alta
tecnologia.

Valors
Contribució a la promoció del territori.
Valor afegit i creació de sinergies entre els principals agents.
Contribució valuosa a la generació i transferència de coneixement.
Orientació, proximitat i servei als emprenedors i a les empreses.
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4.4.2 Governança
Lideratge
Seguint els models de governança analitzats dels hubs intensius en fabricació avançada
descrits prèviament, es proposa que el Hub de Fabricació Avançada de l’Àmbit B30 sigui
gestionat per una entitat compromesa amb el desenvolupament econòmic i tecnològic
del territori i que més el representi, és a dir, per l’associació Àmbit B30.
En aquest escenari, l’associació Àmbit B30 ha de dur el lideratge d’aquest hub, a fi
d’agafar el rol de promotor del territori com a destinació empresarial i industrial, i nucli de la fabricació avançada al sud d’Europa, facilitant les sinergies entre els diferents
agents involucrats al hub.
Inicialment es planteja posar en funcionament el hub sense crear cap forma jurídica,
a fi de certificar el compromís de les entitats que han d'involucrar-s'hi i, sobretot, la participació de les empreses (veure Direcció estratègica i Direcció operativa).
No obstant això, un cop passats dos anys des de l’inici del seu funcionament i havent
verificat el seu èxit i/o utilitat s’haurà de dotar d’entitat pròpia al Hub de Fabricació Avançada.

Direcció estratègica
Per al correcte funcionament del hub de fabricació avançada es crearà un Comitè estratègic que tindrà per funcions:
• La definició i actualització de l’estratègia del hub de fabricació avançada
• El seguiment de la implementació de l’estratègia
• Estímul de la participació activa dels membres i la possible entrada de nous membres
Aquest Comitè estratègic estarà constituït per representants de diferents tipus de
membres:
• Membres fundadors: Inicialment l’associació Àmbit B30 serà l’únic membre fundador, tot i que altres agents podrien exercir aquest paper mostrant el seu compromís als inicis del funcionament del hub i la voluntat d’esdevenir membre fundador
un cop es doni forma jurídica al hub, mitjançant la signatura de convenis de col·laboració. Cada membre fundador tindrà 1 representant al Comitè Estratègic.
• Membres industrials: Els membres industrials estaran conformats únicament per
empreses. Es proposa dividir aquest grup en empreses grans, mitjanes i petites, ja
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que les característiques i necessitats poden ser molt diferents en aquests 3 grups.
A causa de la gran importància d’aquests membres (són imprescindibles perquè el
hub funcioni) i amb l’objectiu d’aconseguir la major implicació possible d’aquests,
cada un dels tres grups tindrà un representant al Comitè estratègic, és a dir, hi hauria d’haver 3 representants dels membres industrials consistents en 1 representant
de les grans empreses, 1 representant de les mitjanes empreses, i 1 representant de
les petites empreses.
• Membres proveïdors d’R+D+I: El Comitè estratègic també comptarà amb 1 representant de l’àmbit científicotecnològic. Tot i que en el present document s’han analitzat de forma separada els centres científicotecnològics de les universitats ja que es
pretén diferenciar les capacitats formatives de les d'R+D+I, els grups i centres de recerca que formen part de les universitats descrites també formen part d’aquest grup.
• Membres proveïdors de formació: Aquest grup estarà format principalment per les
universitats, tot i que altres centres que ofereixen formació no universitària, com la
formació professional o màsters no universitaris, també estan inclosos en aquest
tipus de membres. Hi haurà 1 representant dels membres proveïdors de formació
dins el Comitè estratègic.
• Membres de promoció empresarial: Finalment, al Comitè estratègic hi haurà 1
representant dels membres de promoció empresarial de l’Àmbit B30. Tal com s’ha
comentat en el document, l’anàlisi d’aquest tipus d’entitats a l’Àmbit B30 no inclou
tots els agents existents al territori, sinó els més rellevants. Tot i això, aquest fet no
els exclou del grup, ans al contrari.
D’aquesta manera, totes les tipologies d’organització més rellevants dins l’àmbit de la
fabricació avançada estaran representades. No obstant això, si altres tipus de membres
no inclosos fins ara volen participar activament al hub, es crearà una altra classificació
que, sota el nom de membres associats, els englobi. Inicialment, aquest grup no tindrà
representativitat dins el Comitè, però si el nombre de membres dins aquest grup creix, es
sospesarà la possibilitat d’incloure’ls al Comitè estratègic.

Direcció operativa
Per a la correcta execució de l’estratègia definida es designarà una persona que actuï com
a gestor del hub. Aquesta persona, que serà de l’associació Àmbit B30, pivotarà totes les
activitats del hub i actuarà d’enllaç entre el Comitè estratègic, l’Associació Àmbit B30 i els
responsables de les línies d’acció.
En referència a aquestes línies d’acció, es proposa la definició de responsables de les
actuacions que es descriuen en el Hub de Fabricació Avançada (veure l’apartat “Accions”).
Aquests responsables de les línies d’acció estaran integrats per representants de les difeXAVIER LÓPEZ, MYRIAM GARCÍA-BERRO I LAURA ARRIBAS
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rents institucions simpatitzants del Hub de Fabricació Avançada, i coordinats pel Gestor
del hub. Els responsables de les línies d’acció tindran per funció el desplegament de
l’estratègia a través de la gestió i/o execució de accions concretes definides.
La participació d’aquestes institucions s’establirà a través de la signatura de convenis
de col·laboració entre l’Associació Àmbit B30 i cada una de les entitats, en els quals
es definiran els compromisos a adquirir per les parts en el marc del Hub de Fabricació
Avançada.

Esquema de la governança
L’esquema de la governança es reflectiria tal com mostra a la figura següent:
Figura 27

Nota: Al grup “Dimensió operativa”, la línia “Grups de treball” es mostra amb un color més suau per indicar que
s’iniciarà un cop el hub s’encamini cap una direcció més tecnològica (hub mixt)

4.4.3 Accions
La primera proposta de Hub de Fabricació Avançada es basa en la realització d’activitats
i serveis enfocats a impulsar la fabricació avançada al teixit industrial i empresarial
amb la finalitat última de generar activitat econòmica i ocupació a l’Àmbit B30, i de ser
reconegut con el Pol de Fabricació Avançada al sud d’Europa. D’aquesta manera, el Hub
de Fabricació Avançada de l’Àmbit B30 mostrarà internacionalment les seves capacitats
en el camp de la fabricació avançada a fi d’atraure empreses d’altes capacitats tecnològiques que s’estableixin a la zona.
Per tal d’aconseguir aquests objectius, s’han definit unes línies d’actuació, dins les
quals s’identifiquen uns serveis i/o activitats que seran gestionades i/o executades pels
responsables de la línia d’acció.
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Aquestes línies es desenvolupen a continuació.

Línia d’acció 1. Desenvolupament de l'R+D
La línia d’actuació “Desenvolupament de l'R+D” impulsarà la fabricació avançada a les
empreses de l’Àmbit B30 a través de la realització d’activitats d'R+D en els seus processos, serveis i/o productes.
Aquesta línia d’actuació serà liderada per almenys dues entitats de les detectades
en el grup “Centres científicotecnològics” dins l’apartat “Capacitats de l’Àmbit B30”. Tot
i això, entitats del grup “Universitats” amb grups de recerca com els mencionats també
poden formar part d’aquesta línia d’actuació. Així mateix, altres entitats amb voluntat
d’entrar en aquesta línia d’acció seran valorades per veure si disposen de les capacitats
necessàries per abordar les activitats que es duran a terme en aquesta línia.
Per tal d’aconseguir aquest objectiu, s’han definit 3 serveis principals que el hub
oferirà a aquestes empreses i emprenedors:
• Dinamització de l'R+D
Impuls de la fabricació avançada a l’Àmbit B30 a través de la realització d’activitats
de R+D amb empreses i emprenedors, de manera que aquests apliquin la fabricació
avançada en seus processos, serveis i/o productes.
Aquesta dinamització es materialitzarà mitjançant l’execució de projectes col·laboratius entre les empreses o emprenedors i les entitats proveïdores de les capacitats
necessàries per aquestes empreses o emprenedors.
Així mateix, de forma general es detectaran oportunitats de partenariat privat‐públic
entre les empreses amb vocació a la recerca juntament amb les agents d’innovació de
les universitat i centres de recerca per tal de poder-ne obtenir tots els beneficis.
• Assessorament per la incorporació de recursos avançats
Realització d’una diagnosi dels recursos científics i tecnològics de l’empresa i la
posterior recomanació dels nous recursos que l’empresa haurà d’adquirir a fi de ser
més eficient i avançada tecnològicament.
El servei pot estar enfocat a les àrees tecnològiques concretes de l’empresa o a totes
les àrees que involucrin processos de fabricació avançada.
• Ús de les instal·lacions de les entitats col·laboradores del hub
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Aproximació de les tecnologies de fabricació avançada que hi ha a l’Àmbit B30 al
teixit industrial i empresarial català mitjançant la definició d’un catàleg d’instal·lacions
de les entitats col·laboradores del hub, disponible de forma directa al web del Hub de
Fabricació Avançada.
La desconeixença de les capacitats científicotecnològiques existents al territori per
part de les empreses i emprenedors és una barrera en l’impuls de la fabricació avançada a l’Àmbit B30. Per aquest motiu, es definirà un catàleg d’instal·lacions i capacitats de
les entitats col·laboradores del hub, disponible de forma directa al web del Hub de Fabricació Avançada, per tal de facilitar l’accés d’aquestes tecnologies al teixit industrial
i empresarial de l’Àmbit B30.
Tot i que hi ha uns líders d’aquesta línia d’acció, les instal·lacions i capacitats que
formin part del catàleg seran les de totes aquelles entitats amb capacitats científiques
i/o tecnològiques de l’Àmbit B30 que donin el seu consentiment.

Línia d’acció 2. Desenvolupament de la innovació
La línia d’actuació “Desenvolupament de la innovació” impulsarà la fabricació avançada a les empreses de l’Àmbit B30 a través de la realització d’activitats d'R+D en els seus
processos, serveis i/o productes.
Aquesta línia d’actuació serà liderada per almenys dues entitats de les detectades
en el grup “Centres científicotecnològics” dins l’apartat “Capacitats de l’Àmbit B30”.
Tot i això, entitats del grup “Universitats” amb grups de recerca com els mencionats
també poden formar part d’aquesta línia d’actuació. Així mateix, altres entitats amb
voluntat d’entrar en aquesta línia d’acció seran valorades per veure si disposen de
les capacitats necessàries per abordar les activitats que es duran a terme en aquesta
línia.
Per tal d’aconseguir aquest objectiu, s’han definit 2 serveis principals que el hub
oferirà a aquestes empreses i emprenedors:
• Dinamització de la innovació
Impuls de la fabricació avançada a l’Àmbit B30 a través de la realització d’activitats
d’innovació tecnològica amb empreses i emprenedors, de manera que aquests apliquin
la fabricació avançada en seus processos, serveis i/o productes.
Aquesta dinamització es materialitzarà mitjançant l’execució de projectes col·laboratius entre les empreses o emprenedors i les entitats proveïdores de les capacitats
necessàries per aquestes empreses o emprenedors.
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De la mateixa manera que en la “Dinamització de l'R+D”, de forma general es detectaran oportunitats de partenariat privat‐públic entre les empreses amb vocació a la recerca
juntament amb les agents d’innovació de les universitat i centres de recerca per tal de
poder-ne obtenir tots els beneficis.
• Vigilància Tecnològica i Intel·ligència Competitiva
Impuls de la fabricació avançada a l’Àmbit B30 a través de la realització d’activitats de
vigilància tecnològica i intel·ligència competitiva per a les empreses i emprenedors.
Concretament, es faran estudis de vigilància i intel·ligència tecnològica i competitiva,
tant de manera contínua com per serveis puntuals, adaptats a les necessitats de cada
empresa i/o emprenedor. Aquests estudis estan basats en patents, articles científics, informació de competidors i tendències tecnològiques, entre altres.
• Butlletí informatiu del Hub de Fabricació Avançada
Impuls de la fabricació avançada a l’Àmbit B30 a través de l’emissió de butlletins trimestrals gratuïts per a les empreses que s'hi inscriguin.
Aquests butlletins inclouran un apartat de notícies rellevants, tan relacionades amb
avenços tecnològics, com de mercat o sectorials, un apartat de les patents més rellevants
publicades en l’últim trimestre, un apartat de casos d’èxit de col·laboració entre el hub i
les empreses, i un apartat de propers esdeveniments vinculats a la fabricació avançada.
Aquest butlletí serà una de les vies de difusió del Hub de la Fabricació Avançada cap
a les empreses.

Línia d’acció 3. Desenvolupament de negoci
La línia d’actuació “Desenvolupament de negoci” impulsarà la fabricació avançada a les
empreses de l’Àmbit B30 a través de la seva estratègia, el seu model de negoci i el seu
creixement empresarial.
Aquesta línia d’actuació serà liderada per almenys dues entitats de les detectades
en el grup “Entitats de promoció” dins l’apartat “Capacitats de l’Àmbit B30”. Tot i això,
altres entitats amb voluntat d’entrar en aquesta línia d’acció seran valorades per veure
si disposen de les capacitats necessàries per abordar les activitats que es duran a terme
en aquesta línia.
Per tal d’aconseguir aquest objectiu, s’han definit 5 serveis principals que el hub oferirà a aquestes empreses i emprenedors:
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• Mentoring a emprenedors i empreses
Assignació d’un Tutor (Mentor) a l’empresa o emprenedor per la realització d’una diagnosi de la seva situació actual d’aquest i per guiar-lo cap a les properes passes a realitzar per seguir endavant amb el seu negoci.
El Tutor assignat analitzarà i assessorarà l’empresa o emprenedor i farà un seguiment
durant el procés d’incorporació de les millores i canvis proposats pel mentor, si l’empresa
o emprenedor ho desitja.
El Tutor provindrà d’una de les entitats líders de la línia d’acció 3 Desenvolupament
de negoci.
• Definició estratègica empresarial
Identificació de les línies estratègiques en què s’haurà d’enfocar un negoci concret, de
manera que les empreses o emprenedors dirigeixin els seus esforços cap a una direcció
concreta.
Aquest servei està principalment dirigit a emprenedors o startups que no han definit
una estratègia clara de la seva empresa o negoci, tot i que empreses que no han determinat el seu enfocament estratègic també es poden beneficiar d’aquest servei.
• Viabilitat del negoci i el potencial de creixement
Anàlisi de l’oportunitat de negoci d’una empresa o idea de negoci d’un emprenedor, i
el seu recorregut en els propers anys.
Aquest servei està dirigit a emprenedors o startups que no han realitzat una anàlisi en
profunditat del posicionament del seu producte o servei dins el mercat i les seves possibilitats d’èxit, així com per les empreses amb noves línies de negoci.
• Reorientació estratègica i noves oportunitats de negoci
Diagnosi de les capacitats d’una empresa i la proposta de noves línies de negoci amb la
finalitat d’introduir-se en sectors més rentables per aquesta o de posar en marxa recursos
desaprofitats a l’empresa. Així mateix, es definiran els recursos tecnològics que l’empresa
requereix incloure a fi de ser més competitiu en el sector.
• Fons de finançament públic i privat
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Suport al desenvolupament de les empreses a través de la cerca de fons de finançament, ja siguin públics o privats. En aquest sentit, el hub presentarà diferents línies
d’activitats.
Per una banda, es promocionarà la cerca de línies d’ajudes públiques de forma personalitzada segons les necessitats de l’empresa o emprenedor. D’aquesta manera, es facilitarà l’accés a finançament adequat per a cada situació i projecte (ja sigui finançament
enfocat al desenvolupament de negoci com finançament enfocat a recerca, desenvolupament o innovació).
D’altra banda, també s’ofereix la cerca de socis inversors segons la idea de negoci de
l’empresa o emprenedor. En aquest sentit, es construirà una xarxa d’inversors privats
(business angels) tant per activitats de desenvolupament de negoci com de recerca, desenvolupament o innovació.

Línia d’acció 4. Formació
La línia d’actuació “Formació” impulsarà la fabricació avançada a les empreses de l’Àmbit
B30 a través de la capacitació de les empreses i emprenedors relacionats amb la fabricació avançada en els àmbits científic, tecnològic i empresarial, amb la finalitat d’atraure i
incrementar el “talent” a l’Àmbit B30.
Aquesta línia d’actuació hauria de ser liderada per almenys dues entitats de les detectades en el grup “Universitats” dins l’apartat “Capacitats de l’Àmbit B30”. Tot i això,
entitats del grup “Centres científicotecnològiques” i del grup “Entitats de promoció empresarial” amb capacitats formatives demostrades també poden formar part d’aquesta
línia d’actuació. Així mateix, altres entitats amb voluntat d’entrar en aquesta línia d’acció
seran valorades per veure si disposen de les capacitats necessàries per abordar les activitats que es duran a terme en aquesta línia.
Per tal d’aconseguir aquest objectiu, s’han definit 4 serveis principals que el hub oferirà a aquestes empreses i emprenedors:
• Col·laboració entre universitats i empreses en àmbits formatius
Promoció de relacions i la confiança mútua entre les empreses i les universitats amb la
finalitat de millorar i dotar d’una vessant més pràctica la formació existent.
Per una banda, es promouran els màsters professionals a les universitats del territori
amb participació d’empreses. D’altra banda, es promourà la participació de les empreses
del territori en els programes de Doctorat Industrial. I finalment, es promourà la participació de les empreses del territori en activitats universitàries formatives (treballs finals
de màster, treballs finals de grau, etc.), aportant la seva experiència i coneixements.
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• Orientació en la formació
Diagnosi de les capacitats (en forma de coneixements) del personal de l’empresa i el
posterior suggeriment sobre la formació que aquest necessita perquè l’empresa sigui més
competitiva. Els àmbits formatius sobre els qual es farà assessorament són científico-tecnològics i empresarials. També es farà una recomanació sobre les entitats que poden dur
a terme aquesta formació, si l’empresa ho desitja.
• Formació de “reciclatge” per treballadors de plantes industrials
Capacitació dels treballadors de plantes industrials respecte a les noves tecnologies
de fabricació avançada a través de la formació de reciclatge. Aquesta formació tindrà en
compte les capacitats ja adquirides per aquests treballadors i per tant s’enfocarà únicament en els nous processos, materials i maquinària relacionada amb les tecnologies de
fabricació avançada.
• Formació per comandaments intermedis
Capacitació dels comandaments intermedis en els àmbits de la gestió de recursos humans i els de caire econòmic. L’objectiu d’aquesta formació serà dotar de coneixements
de gestió empresarial a perfils principalment tècnics que han esdevingut comandaments
intermedis.

Línia d’acció 5. Promoció i difusió
La línia d’actuació “Promoció i difusió” impulsarà la fabricació avançada a les empreses
de l’Àmbit B30 a través de la transmissió de les capacitats i el talent de l’Àmbit B30 tant
al mateix entorn de l’Àmbit B30 com a l’exterior, a fi de donar a conèixer aquest hub de
Fabricació Avançada i crear un nucli fort industrial i empresarial al voltant.
Aquesta línia d’actuació serà liderada per almenys quatre entitats de les detectades
dins l’apartat “Capacitats de l’Àmbit B30” pertanyents a qualsevol dels tres grups capacitadors. Tot i això, altres entitats amb voluntat d’entrar en aquesta línia d’acció seran
valorades per veure si disposen de les capacitats necessàries per abordar les activitats
que es duran a terme en aquesta línia.
Per tal d’aconseguir aquest objectiu, s’han definit 2 serveis principals que el hub oferirà a aquestes empreses i emprenedors:
• Difusió entre les empreses de l’Àmbit B30 per promoure la fabricació avançada
Realització de jornades de disseminació per a les empreses situades a l’Àmbit B30.
Aquestes jornades poden estar incloses en el marc d’altres esdeveniments ja consolidats
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al territori. Un cop el hub hagi passat un període suficient que mitjanament garanteixi el
correcte funcionament del hub, es proposa establir un esdeveniment propi del hub, que
permeti promocionar-lo de manera més directa. Tot i haver definit uns líders d’aquesta
actuació, tots els membres implicats en el hub participaran en aquestes activitats, a fi
d’aconseguir el funcionament i posterior consolidació del hub.
• Promoció internacional per l’atracció d’empreses
Realització d’accions de disseminació en esdeveniments relacionats amb la fabricació
avançada a nivell europeu inicialment i posteriorment de manera internacional. Aquestes accions de promoció estan enfocades a donar a conèixer el hub i les seves capacitats, i
atraure a empreses industrials a la zona. Tot i haver definit uns líders d’aquesta actuació,
tots els membres implicats en el hub participaran en aquestes activitats, a fi d’aconseguir
el funcionament i posterior consolidació del hub.

Línia d’acció 6. Grups de treball
La línia d’actuació “Grups de treball” impulsarà la fabricació avançada a les empreses de
l’Àmbit B30 a través de la realització de sessions de treball formades principalment per
empreses interessades en uns àmbits tecnològics concrets.
Aquesta línia d’acció s’iniciarà posteriorment a les línies d’acció anteriorment descrites, ja que per dur-la a terme prèviament s’han d’haver identificat unes línies tecnològiques concretes cap a les que el hub es vol enfocar estratègicament.
Aquesta línia d’actuació serà liderada per almenys quatre entitats de les detectades
dins l’apartat “Capacitats de l’Àmbit B30” pertanyents a qualsevol dels tres grups capacitadors. Tot i això, altres entitats amb voluntat d’entrar en aquesta línia d’acció seran
valorades per veure si disposen de les capacitats necessàries per abordar les activitats
que es duran a terme en aquesta línia.
Per tal d’aconseguir aquest objectiu, s’ha definit 1 única línia de serveis que el hub
oferirà a aquestes empreses i emprenedors:
• Grups de treball de les línies d’expertesa detectades
Realització de sessions de treball en les que les empreses, dinamitzades per un líder
d’aquesta acció, debatran sobre una de les línies tecnològiques d’expertesa definides. El
nombre de grups de treball estarà directament relacionat amb el nombre de línies d’expertesa tecnològica determinades en l’estratègia del hub.

4.4.4 Àrees d’expertesa
Als inicis de la seva posada en marxa, el hub de Fabricació Avançada de l’Àmbit B30
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funcionarà com un hub horitzontal i, per tant, no hi haurà unes línies d’especialització
tecnològiques concretes sobre les que es vertebrin les accions. No obstant això, sí que
s’han detectat uns sectors genèrics en els quals les empreses i emprenedors puguin encaminar-se cap a la fabricació avançada. Els sectors que s’han definit són una mescla de
sectors d’aplicació i sectors més horitzontals, seleccionats a partir dels resultats obtinguts de l’anàlisi de capacitats:
• Salut
• Agroalimentari
• Mobilitat
• Tèxtil
• Materials
• Tecnologies i fabricació
Aquestes àrees d’expertesa inicials pretenen cobrir tots els àmbits de la fabricació avançada existents al territori B-30, de manera que qualsevol emprenedor, PIME o gran empresa pugui introduir-se a la fabricació avançada.
Un cop el hub s’hagi establert i faci almenys dos anys que funciona, el Comitè estratègic, juntament amb els inputs rebuts de les demandes de les empreses de l’Àmbit B30,
definirà unes línies d’especialització tecnològica que defineixin les principals capacitats
tecnològiques de l’Àmbit B30. Un exemple de línies d’especialització és el següent:
• Processos de fabricació avançada
• Fabricació additiva i Rapid Prototyping
• Processos micro-nano
• Processos multifuncionals híbrids que integrin múltiples tecnologies de procés
• “Customització” dels processos i productes
• Tecnologies de replicació per processos flexibles i escalables
• Fabricació eficient i processos de transformació sostenibles
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• Tecnologies de processat de nous materials
• Materials nous i avançats
• Materials d’altes prestacions
• Materials multifuncionals
• Materials micro i nano
• Materials composites
• Aplicacions de nous materials (com el grafè)
• Aplicació de TIC a la producció
• Mecatrònica per sistemes de fabricació avançats
• Sistemes intel·ligents basats en el coneixement per maquinària i robots
• Interacció avançada entre humans i màquines
• Tecnologies, mètodes i eines de control
• Mètodes i eines de modelat, simulació i predicció
• TIC per la millora de la sostenibilitat en els processos/productes avançats
• TIC per gestió avançada d’empreses
• TIC per disseny, fabricació i serveis centrats en el client
• Integració de l’eficiència energètica en sistemes d’informació de la producció
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5

Propostes per a una millora en la competitivitat de la indústria a l’Àmbit B30

“Els documents inicials es contrastaran i enriquiran en debat dels socis de la B30, per tal
com han de servir per treballar internament entre els membres de l’associació. I posteriorment es podran presentar a consideració d’altres experts, empreses tractores, universitats, centres de recerca, administracions i organitzacions singulars del territori, i
debatre en diferents taules, en format obert a tothom, des d’una perspectiva global i de
treball participatiu, per donar l’opció que puguin fer les seves aportacions, suggeriments
i comentaris als diferents àmbits, enriquint els continguts i propostes, però especialment,
buscant el consens i la implicació de tothom per fer possible l’execució de les accions
resultants”.28

28. Paràgraf extret de la "Presentació i Objecte de l'informe", Ramon Alberich, pàgina 10.
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Estratègia 1
Crear un hub de Fabricació Avançada a l’Àmbit B30 per impulsar i facilitar la generació d’activitat
econòmica i ocupació d’alt valor afegit mitjançant la revitalització de la indústria, el foment de l’emprenedoria, el talent, l’atracció d’inversió estrangera i la generació i transferència de coneixement
enfocats a la implementació de la fabricació avançada al teixit industrial empresarial.
Aquest hub, que ha d’estar gestionat de forma professional, té el objectius següents:
Objectiu 1.1.

Promoure la implantació, tant de processos com de productes avançats, en la fabricació de les empreses de l’Àmbit B30.
1.1.1. Assessorar i acompanyar emprenedors i empreses: estudis de viabilitat de
negoci i del potencial de creixement, reorientació estratègica i noves oportunitats de negoci. Fomentar l’increment del volum de les empreses i la cooperació
entre si amb criteris de complementarietat vertical o transversal.

Objectiu 1.2.

Impulsar activitats d’R+D+I per mitjà de projectes col·laboratius.
1.2.1. Promoure la participació de les empreses del territori en els programes de
doctorat industrial.
1.2.2. Facilitar les activitats de consultoria i altres activitats conjuntes públic-privades en recerca.
1.2.3. Promoure les relacions i la confiança mútua entre les empreses, la universitat i
els centres tecnològics.

Objectiu 1.3.

Formar empreses i emprenedors en la fabricació avançada en els sectors científic,
tecnològic i empresarial.
1.3.1. Impulsar màsters professionals a les universitats del territori, promovent la
participació de les empreses en activitats universitàries formatives, aportant la
seva experiència i coneixements.
1.3.2. Formar tant a treballadors de plantes industrials com a comandaments intermedis i alts càrrecs.
1.3.3. Detectar les necessitats de consultoria científicotecnològica per les empreses i
aconseguir cobrir aquestes necessitats.
1.3.4. Detectar la necessitat de formació a les empreses: elaborar els plans de formació, acordar la seva execució en centres de Formació professional o universitaris, fomentar les pràctiques d'estudiants en les empreses i els convenis entre
universitats i empreses.

Objectiu 1.4.

Identificar les fonts de finançament adequades, cercar socis i inversors.
1.4.1. Detectar les oportunitats de partenariat privat-públic, per part de les empreses, en recerca i innovació. Desenvolupar, conjuntament amb els agents d’innovació de les universitats i centres de recerca, aquests partenariats en totes les
seves possibilitats.
1.4.2. Desenvolupar i liderar plans per assolir recursos europeus encaminats a la innovació de les empreses dels municipis de la B-30.
1.4.3. Potenciar una xarxa d’inversors privats (business angels) per a activitats de
transferència i innovació des del coneixement.
1.4.4. Implantar el concepte de “corporate venture capital” amb les empreses del
territori per aconseguir finançament per al llarg recorregut existent entre els
resultats de recerca i l’aplicació (proves concepte i prototips).
1.4.5. Coordinar polítiques financeres per facilitar l’accés al crèdit adreçat a la renovació dels equipaments tecnològics i cadenes de producció.
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Estratègia 2
Actuar com a lobby representatiu del territori més industrialitzat d’Espanya per promoure i exercir
pressió davant les administracions competents.
Objectiu 2.1.

Promoure un canvi en la legislació pel que fa a:
•

Un finançament de la recerca pública que impulsi la que té més impacte en la
societat.

•

Promoure personal investigador que tingui en compte les seves relacions amb
l'empresa, la transferència i la innovació.

Objectiu 2.2. Canviar l’actual model amb molts centres de recerca i pocs centres tecnològics cap
a un model més equilibrat.
Objectiu 2.3. Estudiar les possibilitats existents d’establir en el territori un sistema d’incentius
seguint el model alemany dels anomenats “Matching Funds”.
Objectiu 2.4. Incentivar la cooperació universitat-empresa. Modificar les normatives de promoció
del professorat i incorporar-hi, de forma rellevant, la transferència de coneixements
amb projectes d’innovació.
Objectiu 2.5. Articular mesures per incrementar la capacitat productiva de les empreses:
•

Reduir els processos administratius en tots els tràmits en la relació de les empreses
amb l’administració pública.

•

Generalitzar la finestreta única en l’àmbit de la B30 i apropar l’administració a les
empreses.

•

Ajustar les normes municipals a un estàndard Àmbit B30 i incentivar la contractació
i la cooperació intermunicipal.

Objectiu 2.6. Articular polítiques per disminuir els costos de l’energia, en l’Àmbit B30 establint
una agència B30 de l’energia
Objectiu 2.7.

Assolir que tot l’Àmbit B30 disposi de xarxa de banda ampla, a porta, en totes les
empreses industrials.

Objectiu 2.8. Vetllar per l’aplicació del document de “Priorització d’actuacions en infraestructures
i serveis de mobilitat del corredor de la B-30”

Estratègia 3
Reforçar la imatge de l’Àmbit B30 com a territori conjunt.
Objectiu 3.1.

Realitzar accions de promoció internacional per atraure empreses.

Objectiu 3.2. Crear un Observatori de l’Àmbit B30 per analitzar i fer el seguiment dels indicadors
socioeconòmics del territori.
Objectiu 3.3. Ajustar la senyalística de tots els municipis, incloent-hi el logotip i marca Àmbit B30.
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TERRITORI ÀMBIT B30

485

B30

23

km2

municipis

ESTRUCTURA EMPRESARIAL
Empreses

Llocs de treball

11,9

%
de Catalunya

29.085

Centres de treball del sector indústria

18,8

%
de Catalunya

4.701

303.554

13,1

%
de Catalunya

Llocs de treball d’ocupació industrial

75.161

19,1

%
de Catalunya

Capacitats de fabricació avançada:

4.150

43.595

empreses

llocs de treball

14,2%
del total d’activitats

11,7%
del total d’activitats

Font: Dades elaborades per l'Observatori de l'Economia Local de Sabadell
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Habitants

207

Polígons
d’Activitat
Econòmica
6.580 Ha.

1.031.842

13,7

%
de Catalunya

195

20,4

%
de Catalunya

INFRAESTRUCTURES

2

3

4

27

centres tecnològics

parcs científics
i tecnològics

universitats

centres de
transferència tecnològica
(Xarxa Tecnio)

10

29

en l’àmbit de
la fabricació
avançada

entitats de promoció
empresarial
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LOCALITZACIÓ ESTRATÈGICA
DE L’ÀMBIT B30

Rotterdam

Hamburgo

Londres
Duisburgo
Bruselas
Coblenza

Metz

Dijon

Friburgo

Lyon

Ginebra

Berna

Milán
Irún

Avignón

Àmbit

B30

Barcelona
Tarragona

Madrid

Castelló
València

AVE directe
per Cieza

Alacant

Murcia
Málaga Motril
Algeciras

Rabat

Montpellier
Perpignan

Cartagena
Almería

Marsella

Génova
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Corredor
mediterrani

C-17
C-16

Girona
Àmbit

B30

C-25

Lleida

A-2

AP-2

A-7

Barcelona

Tarragona
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