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Descripció

El Baròmetre de la Innovació a Catalunya és un exercici 
pioner en l’àmbit internacional quant a l’avaluació de 
la innovació de les empreses. D’una banda, analitza 
l’estat de la innovació a Catalunya tenint en compte 
els nous enfocaments cap a un major pes dels actius 
intangibles i, de l’altra, ofereix informació directa sobre 
el procés d’innovació de les empreses catalanes. 
D’aquesta manera  es redueix el decalatge existent de 
prop de dos anys en les diferents enquestes i anàlisis 
sobre innovació oficials.

A continuació es presenten les conclusions principals i 
els resultats d’aquesta cinquena edició del Baròmetre, 
que recull informació estadística sobre l’estat de la 
innovació a Catalunya el 2018.
 

Nota tècnica 

Conclusions principals 2018

Creix el percentatge d’empreses 
innovadores a la indústria mentre 
que es redueix als serveis, fet que 
explica el descens total de l’activitat 
innovadora a Catalunya el 2018.

La innovació creix en les empreses 
emergents i les més madures.

Augmenta la innovació en mètodes 
d’organització, marca i model de 
negoci, però baixa l’R+D.

La previsió de sol·licitud de patents 
internacionals supera la de patents 
nacionals.

Big Data i IOT són les tecnologies 
més incorporades el 2018; 
incrementa la  impressió 3D per a 
produir producte final.

Tendència creixent en la formació 
en noves tecnologies.

Clara vinculació entre innovació i 
internacionalització, especialment 
a la indústria.

Les empreses innovadores preveuen 
augmentar la facturació i l’ocupació el 
2019.

Les empreses que incorporen 
noves tecnologies preveuen 
millors resultats, especialment en 
l’augment de llocs de treball.
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La població de referència són 
totes les empreses de més de 
nou treballadors amb seu al 
territori de Catalunya.

La mostra són 1.200 empreses 
amb representativitat per al 
conjunt de Catalunya, amb un 
error mostral no superior al ± 
2,8 % per un nivell de confiança 
del 95,5 %.
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Activitat innovadora

La indústria creix i reforça el lideratge, mentre 
els serveis baixen i expliquen el descens total de 
l’activitat innovadora a Catalunya

El 52,4% de les empreses catalanes de més de nou 
treballadors han realitzat algun tipus d’innovació el 
2018, percentatge inferior al de l’any 2017 (55,3%). 

La indústria creix i reforça el seu lideratge en l’activitat 
innovadora, passant del 65,0% el 2017 al 69,7% 
el 2018. El descens en el percentatge d’empreses 
innovadores el 2018 es deu al sector serveis, que 
passa del 53,6% el 2017 al 48,7% el 2018. 

Evolució d’empreses innovadores,  per sector.  
(% sobre el total d’empreses de més de nou treballadors)

Evolució d’empreses innovadores.
(% sobre el total d’empreses de més de nou treballadors)

2017

2018

55,3%

52,4%

Creixement de la innovació en les empreses 
emergents i les més madures

Les empreses de menys de 10 anys i les més madures 
(+50 anys) són les que presenten un creixement de 
la innovació el 2018 i concentren una major activitat 
innovadora: les de 0-9 anys passen del 62,8% el 2017 
al 66,9% el 2018 i les més madures passen del 59,6% 
el 2017 al 61,0% el 2018. 

66,9%

53,5%

47,6%

51,3% 51,5%

61,0%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

0-9 anys 10-19 anys 20-29 anys 30-39 anys 40-49 anys +50 anys

2017

2018

Empreses innovadores per trams d’edat. 
(% sobre el total d’empreses)

65,0%
69,7%

53,6%
48,7%

2017 2018

Indústria

Serveis
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Les empreses catalanes augmenten la innovació 
en mètodes d’organització, marca i model de 
negoci el 2018, però baixa l’R+D 

La innovació en mètodes d’organització es posiciona 
com a principal activitat innovadora el 2018 amb el 
68,9% del total d’empreses innovadores, seguida de 
la innovació en procés (60,4%). 

Augmenta el percentatge d’empreses que han innovat 
en reputació i valor de marca (45,5%) i model de negoci 
(28,7%). Per contra, baixa el percentatge d’empreses 
catalanes que han adquirit o desenvolupat R+D el 
2018 (39,1% respecte 46,5% de l’any 2017). 

2017 2018

46,5% 39,1%

Empreses que han innovat en alguna de les següents àrees el 2018. 
(% s/total d’empreses innovadores)

Evolució d’empreses amb R+D.
(% sobre el total d’empreses innovadores)

La previsió de sol·licitud de patents internacionals 
supera la de patents nacionals

El 13,3% de les empreses que han fet R+D esperen 
sol·licitar patent el 2019. Destaca el percentatge 
d’empreses que esperen sol·licitar patent internacional 
(9,9%), superior al de patent nacional (7,3%). 

Previsió de sol·licitud de patents 2019.
(% sobre el total d’empreses amb R+D el 2018)

9,9%

7,3%

Patent internacional Patent nacional

*Nota: El sumatori d’empreses que preveuen sol·licitar patent nacional i les que 

preveuen sol·licitar patent internacional no coincideix amb el total de sol·licitud 

de patents, donat que una mateixa empresa pot sol·licitar patent nacional i 

internacional al mateix temps.

25,0%

41,3%

60,7%

62,0%

64,5%

59,6%

28,7%

45,5%

57,1%

58,5%

60,4%

68,9%

Model de negoci

Reputació i valor de marca

Productes i serveis

Màrqueting i
comercialització

Procés

Mètodes d'organització

2018
2017

TOTAL PATENTS
13,3%
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Incorporació de noves 
tecnologies

Un 12,8% de les empreses catalanes ha incorporat 
noves tecnologies el 2018. 

Big Data, IOT i impressió 3D son les tecnologies 
més incorporades el 2018

El Big Data és la tecnologia digital que més incorporen 
les empreses catalanes el 2018, amb el 8,8%, 
seguida de la Internet de les coses (IOT) amb el 3,9% 
de les empreses que la incorporen. També destaca la 
incorporació de la tecnologia d’Impressió 3D amb el 
3,7% el 2018.

IOT IMPRESSIÓ 3D

REALITAT 

AUGMENTADA

INTEL·LIGÈNCIA

ARTIFICIAL

ROBÒTICA 

COL·LABORATIVA

8,8% 3,9% 3,7%

3,1% 1,0% 0,7%

La Impressió 3D s’aplica per prototipatge i 
disseny, però augmenta per producte final

Tres de cada quatre empreses que han incorporat 
impressió 3D el 2018 (75,6%) ho aplica en la fase de 
disseny i prototipatge. Augmenta, però, el percentatge 
d’empreses que incorpora impressió 3D per produir 
producte final (40,2% respecte al 14,8% del 2017).

Incorporació de noves tecnologies per tipus 2018. 
(% sobre el total d’empreses catalanes de més de nou 

treballadors)

33,3%

14,8%

80,6%

31,2%

40,2%

75,6%

Per construir eines i/o
utillatges per el procés de

producció

Per produir peça o producte
final

En fase de disseny i de
prototipatge de nova peça o

producte

2018
2017

Objectiu en la implementació de la Impressió 3D.      
(% s./total d’empreses innovadores que implementen Impressió 3D)

BIG DATA

6



Formació en innovació

Augmenta la formació en noves tecnologies

El 63,2% de les empreses innovadores han destinat 
recursos a la formació dels treballadors en aspectes 
relacionats amb l’activitat innovadora el 2018. 
Les empreses han format els seus treballadors 
majoritàriament en nous mètodes de treball (31,8%) i 
introducció de nova maquinària (28,1%). 

Destaca la tendència creixent en la formació en noves 
tecnologies, passant del 21,8% el 2017 al 26,8% el 
2018.

16,4%

10,6%

18,3%

21,8%

30,5%

45,3%

8,9%

9,1%

16,1%

26,8%

28,1%

31,8%

Identificació d'oportunitats

Tècniques de creativitat

Desenvolupament de nous
béns o serveis

Noves tecnologies

Introducció de nova
maquinària

Introducció de nous
mètodes de treball

2018

2017

Empreses innovadores que formen els treballadors en alguns dels 
camps següents.  

(% sobre el total d’empreses innovadores)

Binomi innovació - 
internacionalització

Clara vinculació entre innovació i internacionalització, 
especialment a la indústria

El 56,7% de les empreses innovadores han exportat el 
2018. Per contra, tan sols un 20,4% de les empreses 
que no innoven, exporten.

56,7%

20,4%

43,3%

79,6%

Empreses innovadores Empreses no innovadores

Exportadores No exportadores

Perfil exportador de l’empresa 2018. Innovadora vs. no innovadora.
(% sobre el total d’empreses innovadores i no innovadores)

EL 88,7% DEL LES EMRESES 
INNOVADORES INDUSTRIALS 
EXPORTA

En el cas de la indústria, la relació entre innovació-
internacionalització és més evident: 
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Cooperació en 
innovació

Predomina la col·laboració amb professionals 
especialitzats, proveïdors i clients

CONSULTORS O 

PROFESSIONALS 

ESPECIALITZATS

PROVEÏDORS CLIENTS

CENTRES DE 

RECERCA, 

UNIVERSITATS I 

ALTRES CENTRES 

TECNOLÒGICS

EMPRESES DEL 

GRUP

USUARIS

DISTRIBUÏDORS CENTRES DE 

FORMACIÓ 

PROFESSIONAL

COMPETIDORS

27,7% 25,6% 18,7%

17,7% 13,7% 11,9%

8,1% 8,1% 5,2%

La cooperació internacional es fa principalment amb 
distribuïdors i clients

Col·laboració de les empreses innovadores per tipus d’agent.
(% sobre el total d’empreses innovadores)

El 41,8% de les empreses innovadores declara que 
ha realitzat l’activitat innovadora en col·laboració amb 
altres agents el 2018. Predomina la col·laboració 
de les empreses innovadores amb professionals 
especialitzats (27,7%), proveïdors (25,6%) i clients 
(18,7%).

El 44,5% de les empreses innovadores que cooperen 
ho fan internacionalment. La cooperació internacional 
es fa majoritàriament amb distribuïdors (65,0%) i 
clients (47,7%). 

Col·laboració internacional de les empreses innovadores. 
Per tipus d’agent, 2018.  

(% sobre empreses innovadores que col·laboren)

93,8%

88,5%

84,0%

80,9%

74,5%

66,2%

82,2%

64,7%

52,8%

6,4%

18,2%

22,7%

37,4%

38,6%

38,9%

41,1%

47,7%

65,0%

Centres de formació professional

Consultors o professionals especialitzats

Centres recerca, universitats i altres centres
tecnològics

Competidors

Proveïdors

Empreses del grup

Usuaris

Clients

Distribuïdors

Internacionals
Catalans
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Impacte de la innovació

El 45,2% de les empreses catalanes preveuen 
incrementar la facturació gràcies a la innovació

Un 45,2% de les empreses catalanes de més de 
nou treballadors preveu un augment de la facturació 
el 2019 gràcies a la innovació, un 44,7% preveu un 
augment de l’eficiència i una de cada cinc empreses 
catalanes (19,5%) preveu incrementar el nombre de 
treballadors el 2019.

Impactes esperats pel 2019. 
(% sobre el total d’empreses catalanes de més de nou 

treballadors)

Les empreses que incorporen noves tecnologies 
preveuen millors resultats

Les empreses innovadores que han incorporat noves 
tecnologies el 2018 preveuen millors resultats que les 
que no n’han incorporat, especialment en l’augment 
de llocs de treball (50,7% vs. 33,9%), augment de 
l’eficiència (90,2% vs. 84,1%) i facturació (89,8% vs. 
85,4%).

Impactes esperats pel 2019. Empreses amb incorporació de 
noves tecnologies Vs. sense incorporació 
(% sobre el total d’empreses innovadores)
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4,2%

19,5%

26,6%

39,6%

44,7%

45,2%

Ingresos per llicències i royalties

Augment del nre. de treballadors

Rebaixa del cost mitjà

Augment de la productivitat

Augment de l'eficiència

Increment de la facturació

5,9%

33,9%

50,4%

74,4%

85,4%

84,1%

16,2%

50,7%

52,5%

80,1%

89,8%

90,2%

Ingressos per llicències i royalties

Augment del nre. de treballadors

Rebaixa del cost mitjà

Augment de la productivitat

Increment de la facturació

Augment de l'eficiència

Amb incorporació de noves tecnologies Sense incorporació de noves tecnologies
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Delegacions a Catalunya

Alt Penedès, Garraf i Maresme
Tel. 934 767 251
altpenedesgarrafmaresme.accio@gencat.cat

Catalunya Central
Tel. 936 930 209
manresa.accio@gencat.cat

Lleida
Tel. 973 243 355
lleida.accio@gencat.cat

Terres de l’Ebre
Tel. 977 495 400
terresebre.accio@gencat.cat

accio.gencat.cat

Alt Pirineu i Aran
Tel. 973 355 552
altpirineuaran.accio@gencat.cat

Girona
Tel. 872 975 991
girona.accio@gencat.cat

Tarragona
Tel. 977 251 717
tarragona.accio@gencat.cat


