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Octubre de 2005 

ANSIETAT 

On cal cercar la resposta al desig? A la natura que fa créixer 

harmoniosament la magnòlia quan ja ha perdut les flors blanques, o al 

món dels homes? A l’argila o a la vanitat? Però el clam únic creix dedins. 

I no s’estronca mai l’ànsia de conèixer, malgrat que ens neguin el fons 

per a la investigació. Què sap una colla de buròcrates estults com mo-

vem les mans i les idees! Una dia clar amb humitat propera al 100% 

ens fa vacil·lar, però no hi ha cap dubte. Sempre hi ha un més enllà. 

À mon seul désiR 
Àngel Terrón Homar 

Professor Titular de Química Inorgànica 

Universitat de les Illes Balears
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1. introducció

1.	 introducció

Des de fa anys, les regles de joc de l’economia mundial estan canviant dràsticament. Per a l’economia balear, com per a 

totes les del món desenvolupat, aquest canvi de paradigma suposa, tants reptes que s’han d’afrontar, com oportunitats que 

caldrà aprofitar.

En l’arrel de tots aquests canvis està l’assumpció del valor econòmic del coneixement, que ha superat a l’atribuït als recursos 

econòmics tradicionals. Avui en dia, la diferenciació de tot teixit productiu s’aconsegueix fent descansar la seva competitivi-

tat en l’ús intel·ligent del coneixement, i això és segurament encara més necessari per als sectors tradicionals en els països 

desenvolupats. Aquest raonament és directament aplicable al model de l’activitat econòmica de les Illes Balears que ha de-

mostrat fins  fa poc la seva eficàcia assolint unes cotes de benestar superiors a la mitjana de moltes regions europees. Els 

actuals símptomes d’alentiment demostren que els avantatges competitius que han estat vàlids fins ara, no aconsegueixen 

ja diferenciar l’oferta balear de la d’altres regions emergents.

En aquest procés de canvi, l’economia balear, que va passar directament del sector primari al terciari, no té ara necessitat 

d’afrontar costosos i dolorosos processos de reajustament de la seva estructura productiva, i s’enfronta només a la tasca, 

certament gens fàcil, d’identificar el coneixement adequat i fer-lo útil en la recerca de la seva nova competitivitat. Aquesta 

és la raó d’ésser d’aquest nou Pla de ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears.

La principal activitat econòmica de les Illes, el turisme, s’ha de beneficiar del coneixement, i aquest ha de ser un dels princi-

pals objectius d’aquest Pla. Per això, el Pla haurà de ser capaç d’estimular la creació del tipus de coneixement que el sector 

necessita, i d’induir la seva aplicació per tots els seus agents, tant privats com públics. Es tracta en definitiva que, per una 

banda, l’oferta turística sigui cada dia de major qualitat i que atregui a clients amb major poder adquisitiu, capaç d’avançar en 

la desestacionalització i orientada a la sostenibilitat, i per una altra, que el coneixement permeti la provisió, a menors costos, 

dels productes i serveis que aquesta nova clientela, més selectiva, demandarà. En aquesta provisió, la indústria tradicional 

té una especial responsabilitat, perquè només podrà sobreviure si, de nou basant-se en el coneixement, és capaç d’oferir 

altes prestacions a costos raonables.

Això no vol dir que un major nivell de coneixement en la població no indueixi l’aparició de noves empre-

ses, o fins i tot nous sectors, en àrees d’alt valor afegit, que en cap cas s’haurien de veure oblidades en aquest Pla. 

A més, el Pla ha de tenir en compte que en la creació i ús del coneixement, a través del procés que anomenam innovació, 

intervenen una sèrie d’agents que han de ser atesos de forma específica, i que a més no actuen de forma aïllada. Tots ells 

formen part del sistema d’innovació, en el qual interactuen de molt diverses formes que poden afavorir els processos innova-
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dors, però també, si la seva interacció no és adequada, poden inhibir-los o fer-los menys eficients. Les polítiques de foment 

de la ciència i la innovació que concreta aquest Pla s’han de dissenyar tenint en compte les característiques del sistema de 

ciència i innovació balear, un sistema que forçosament s’haurà d’integrar de forma harmònica en els sistemes d’innovació 

d’àmbit més ampli en els quals està inevitablement immers: l’espanyol i l’europeu. 

El primer capítol d’aquest document presenta una anàlisi, tant quantitativa com qualitativa, del sistema de ciència i innovació 

balear, que procura, en la mesura del possible, diferenciar les dades i característiques dels diferents agents que ho integren, 

amb la finalitat d’assolir una major precisió en el diagnòstic. 

En l’anàlisi quantitativa es recullen dades oficials sobre el teixit productiu balear i sobre les seves activitats innovadores; so-

bre el sistema públic de R+D, distingint entre la R+D universitària i la realitzada en centres que depenen de l’Administració, 

i sobre les estructures d’interfície, que ajuden a transferir-ne els resultats d’aquesta R+D a les empreses, ajudant-les en 

els seus processos d’innovació. El següent agent considerat és l’Administració, que a més de finançar directament la R+D 

dels centres que en depenen, dóna suport, coordina i participa en el finançament de la resta del sistema. Finalment, però 

no menys important, es presenten dades que poden servir per valorar la capacitat general de la societat per absorbir conei-

xement, col•laborar i afavorir l’activitat emprenedora i innovadora, conceptes que s’agrupen en un bloc denominat Capital 

social i Governança, on es presenten dades com formació de la població, hàbits de cooperació o facilitats de finançament. 

L’anàlisi qualitativa del sistema, que constitueix la segona part del primer capítol, recull les conclusions de diverses reunions, 

fruit d’un acord de col·laboració entre la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació i el Consell 

Econòmic i Social. En aquestes reunions i a una sèrie d’entrevistes nombrosos experts representatius dels diversos agents 

del sistema van expressar la seva opinió sobre el pròpi sistema, i sobre les accions que consideraven més prometedores 

per a la seva millora. El resultat d’aquestes anàlisis se sintetitza mitjançant el clàssic quadre DAFO, en el qual s’agrupen 

les fortaleses i les debilitats del sistema de ciència i innovació balear, al costat de les amenaces a les quals s’enfronta i les 

oportunitats que cal aprofitar.

L’anàlisi quantitativa del sistema productiu confirma amb xifres una realitat ben coneguda: les Illes Balears són una comu-

nitat fortament basada en l’economia terciària, i concretament en el turisme. El biaix del teixit productiu balear cap al sector 

terciari i l’absència en la regió de les indústries que internacionalment es classifiquen com “intensives en coneixement”: 

electrònica, farmàcia, automoció, etc., fa que la xifra de despesa empresarial en R+D sigui sensiblement inferior a la mitjana 

europea i espanyola. Aquesta circumstància és conseqüència que els sectors citats, que solen ser els responsables de més 

de la meitat de la R+D en els països considerats habitualment com a referència, tenguin una presència a les Illes Balears 

gairebé testimonial.  
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1. introducció

Quant al sistema públic de R+D, les xifres presenten un sistema, la mida del qual, és clarament inferior al que cabria esperar 

del pes econòmic de les Illes Balears en el conjunt d’Espanya. A més, alguns dels seus indicadors tampoc mostren unes 

pautes de creixement que permetin augurar una pròxima convergència amb valors més acords amb aquest pes econòmic. 

Es detecten en el sistema públic diversos grups d’investigació homologables internacionalment, i les xifres de captació 

de fons nacionals i internacionals per a R+D per part de la Universitat, en competència amb altres institucions de la resta 

d’Espanya i de l’estranger mostren una competitivitat de la R+D universitària balear lleugerament superior a la mitjana es-

panyola. En canvi, les xifres que mesuren la col·laboració amb les empreses, una àrea fonamental quan es tracta de convertir 

en riquesa el coneixement generat a la Universitat, segueixen, malgrat el seu creixement, encara lluny de la mitjana espa-

nyola. La Universitat balear és jove, i en el seu desenvolupament no ha trobat un entorn que hagi demandat coneixement, 

veient-se obligada a cercar l’excel·lència en camps demandats en l’àmbit internacional. Aquesta situació és incompatible 

amb l’economia del coneixement a la qual les Illes Balears no pot renunciar.

L’Administració balear, després dels successius plans de R+D+I 2001-2004 i 2005-2008, ja ha acumulat una experiència 

que haurà de permetre incorporar mecanismes de seguiment adequats i augmentar la col·laboració i coordinació dels dife-

rents organismes que la componen en matèria d’innovació. 

Quant a l’últim aspecte considerat, el capital social i la Governança, presenten punts febles, per exemple, en el nivell de 

formació de la població, que és inferior al terme mitjà espanyol, o en l’escàs interès dels joves balears per les carreres tèc-

niques i científiques. Aquesta situació, sens dubte motivada per les característiques de l’actual teixit productiu de la regió, 

és també incompatible amb la societat basada en el coneixement, que assegura el manteniment dels nivells de benestar 

que caracteritzen a la societat balear. 

D’aquest breu repàs a algunes de les característiques més destacades del sistema balear, ja es pot deduir l’enfocament de 

les principals accions a fer en el pròxim Pla de ciència, tecnologia i innovació, el qual s’articularà en cinc eixos: gestió del 

talent, investigació, innovació, transferència del coneixement i governança i capital social. 

La clau de volta és sens dubte la gestió del talent, ingredient imprescindible en qualsevol societat que pretengui basar la 

seva competitivitat i la seva prosperitat en el coneixement. Per fomentar, atreure i retenir el talent a les Illes Balears, el 

Pla inclourà, per exemple, programes de formació, tant de personal investigador com d’emprenedors, programes que esti-

mulin als joves a estudiar carreres personals i aventures empresarials basades en el coneixement, o programes d’inserció 

d’aquestes persones amb talent, tant de la pròpia regió com de fora, en els centres d’investigació i en les empreses balears. 



16 17

L’eix d’investigació, on es concentren els programes enfocats a l’estímul de la generació de coneixement, i l’eix d’innovació, 

que fomentarà la transformació eficaç d’aquest coneixement en riquesa i benestar, estan com és lògic connectats mitjan-

çant una sèrie de programes enfocats a la transferència d’aquest coneixement.

En l’eix d’investigació es concentraran els ajuts destinats a reforçar les infraestructures i equipaments científics i tecnolò-

gics, projectes de R+D competitius i àrees d’investigació emergents, en coordinació amb els programes i ajudes previstes 

en els corresponents programes d’àmbit nacional i comunitari, i a posar en valor la investigació realitzada en els centres 

públics. Un indicador de l’èxit d’aquests programes hauria de ser l’augment de la despesa en R+D fins a nivells més pròxims 

els quals correspondrien al pes de les Illes Balears en l’economia nacional. 

En l’eix d’innovació s’agrupen, com és lògic, programes de suport a la realització de projectes innovadors a les empreses, i 

“mercats” de tecnologia, on els demandants puguin donar a conèixer les seves necessitats i els que ofereixen tecnologia, 

les possibilitats de negoci que pot brindar el coneixement que han creat. Es faran, a més, programes específics de suport a 

la formació de clústers amb la intenció d’avançar cap a l’articulació d’una trama empresarial innovadora que visqui el canvi 

cultural que sorgeix en valor avançat a la innovació. 

La necessària connexió entre creació de coneixement i innovació s’estableix a través de l’eix de transferència de conei-

xement. Els seus programes van dirigits a reforçar les actuals infraestructures i unitats d’intermediació i transferència, a 

estimular el coneixement mutu de creadors i aplicadors del coneixement i a articular punts de trobada, accions dirigides 

a agilitar els tràmits de creació d’empreses o de protecció de la propietat intel·lectual, així com programes de formació 

contínua per a elevar el nivell tecnològic de les empreses. Una classe d’activitats important en aquest eix és l’enfocada a 

la creació de noves empreses innovadores i de base tecnològica, tant les sorgides com “spin-off” de les empreses, com les 

procedents dels departaments d’investigació del sistema públic. 

En la base, o també com a lubrificant que impregna tota l’estructura i facilita el seu funcionament, l’eix de Governança i capi-

tal social pretén, sobretot, facilitar les relacions entre els diversos agents del sistema de ciència i innovació balear. Per això 

s’abordarà també la revisió de l’arquitectura institucional del sistema de ciència i innovació balear i de la Llei de la Ciència. 

Quan es parla de governança es fa referència a un conjunt de normes abstractes, una mena de “regles del joc” que defi-

neixen els actors, els procediments i els mitjans legítims de l’acció col·lectiva i que proporcionen un marc institucional, una 

estructura sobre la qual s’ha establert un consens, que proporciona seguretat i constitueix una garantia per a la comunitat, 

basada en la interacció entre els governs i els actors socials. En la mesura que la societat disposa d’una bona dotació 

d’agents socials, institucions i hàbits de cooperació (capital social) es facilita la governança i el procés dinàmic partint del 

canvi social.
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1. introducció

En un territori, els diferents actors socials s’interrelacionen i es coordinen amb objectius comuns formant una xarxa social 

que conforma el capital social. Aquest capital social és el que condiciona l’acció col·lectiva i fins a cert punt en determina la 

governança. En aquest sentit, la governança suposa una modalitat de coordinació de les dinàmiques econòmiques i socials 

d’un territori, que es caracteritza per la implicació i la participació de múltiples actors. S’oposa a una concepció dirigista per 

part d’un poder centralitzat, i atorga un major protagonisme als actors socials, les empreses, les institucions intermèdies i 

les distintes administracions que comprenen la gestió territorial.

La posada en funcionament del Consell Econòmic i Social de Balears constitueix un exemple prototípic d’aquesta tendèn-

cia cap al model de governança, ja que es configura com a institució consultiva i independent, que dóna veu a la societat 

civil organitzada. En la mesura en què el Govern està obligat a consultar-li les iniciatives legislatives i reglamentàries en 

matèria econòmica i social, s’està atorgant a la societat la possibilitat de participar en la formació de la voluntat general. és 

especialment important tenir en compte que aquesta participació és preceptiva i que es dóna en un marc institucional, és 

a dir, sotmesa a un seguit de normes i controls i revestida de solemnitat pròpia. Per tant, va molt més enllà de la declaració 

d’intencions o de la consulta voluntària als ciutadans sobre les iniciatives que els afecten, i té lloc, en definitiva, en un marc 

d’interrelació de xarxes on participen agents governamentals i no governamentals per a la presa de decisions col·lectives, 

basat en el consens. 

En aquest sentit, s’ha considerat important introduir la Governança i el capital social al Pla de ciència, tecnologia i innova-

ció, i pensant que el CES té l’estructura idònia per dur a terme un debat i un estudi per tal de plasmar amb rigor i tractar el 

capital social i la governança al pla.

Per això, gràcies al conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació i el Consell Econòmic i 

Social (CES), signat el 3 de desembre de 2007 es va iniciar la col·laboració, que es concretà en la organització de quatre 

seminaris amb la participació d’experts i dels agents socials i econòmics, a partir dels quals es va poder elaborar un docu-

ment de conclusions. La temàtica dels seminaris va ser: (1) Business Angels i emprenedoria; (2) Universitat, R+D i políti-

ques públiques (3) Capital social, governança i territori i (4) Informació, confiança, cooperació i innovació en xarxes socials 

territorialitzades i desterritorialitzades.

Amb tot això, s’ha pretès dissenyar un Pla de ciència, tecnologia i innovació ambiciós, però realista, basat en les fortaleses 

ja existents en la nostra regió i aprofitant, tant com sigui possible, les oportunitats que ofereixen els sistemes d’innovació 

d’àmbit estatal i europeu, en els quals estem immersos. Un Pla amb la clara ambició d’aconseguir una major articulació de la 

societat balear entorn del coneixement, en la convicció que només recorrent al coneixement assolirem mantenir i fer créixer 

les cotes de benestar que ara gaudim.





El	sistema		
d’innovació		

de	les	Illes	Balears



20 21



20 21
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2. El sistEma d’innovació dE lEs illEs balEars

El present capítol exposa quins són els elements de context històric, polític i tècnic essencials considerats en el procés 

d’elaboració del PCTI 2009-2012. Sense afany d’extensió ni de detall, els apartats d’aquest capítol inicial permeten apreciar 

quins són els aspectes de context que determinen, avui dia, el disseny de polítiques de desenvolupament de la recerca i la 

innovació de les Illes Balears. En aquest sentit, les properes pàgines permeten abstraure quin és “l’estat de la qüestió” en 

el sistema d’innovació.

Com a elements de context, en concret, primer s’exposen les claus estratègiques i instrumentals que configuren les políti-

ques de recerca i innovació a Europa i a Espanya. En segon lloc es descriu i s’avalua l’estat del sistema d’innovació de les 

Illes Balears a través dels seus agents i les seves relacions. A continuació es fa un breu balanç dels plans de recerca i inno-

vació que aquesta comunitat ha executat des de l’any 2001 i s’exposen les aportacions del Consell Econòmic i Social en te-

mes de governança i capital social. Finalment s’exposa l’anàlisi DAFO del sistema de ciència i innovació de les Illes Balears.
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2. El sistema d'innovació de les illes balears

2.1. Els EsPais EuroPEu i Estatal dE ciència i innovació  
com a rEFErència

No resulta necessari afirmar que, a l’igual que en altres regions i països, durant els propers anys  les Illes Balears han 

d’encarar diversos reptes socials i econòmics, alguns dels quals són més nous que d’altres; uns més assolibles i altres més 

complexos. A l’inici del segle XXI el panorama comú de les polítiques d’innovació als països desenvolupats ve condicionat, 

entre d’altres, pel permanent procés de canvi econòmic, accelerat per la innovació sistemàtica i específica a les empreses, 

al sector públic i als territoris, així com pel tan debatut procés de globalització, que afecta a un nombre creixent de mercats i 

d’activitats econòmiques, i que sens dubte obliga a considerar el disseny de, per dir-ho així, coherències locals. La capacitat 

d’innovar representa avui el principal determinant de l’increment de la productivitat i la competitivitat a les empreses i, per 

extensió, dels països i regions; de tal manera que els resultats d’aquesta capacitat (innovacions de producte, de procés, de 

mercat i d’organització) són la principal font d’avantatges competitius dinàmics.

Avui dia, doncs, les polítiques territorials de desenvolupament econòmic no es poden concebre sense considerar la capaci-

tat d’innovació de les empreses. Per tant, el futur d’una política de cohesió territorial passa per millorar la capacitat innova-

dora de les regions amb independència dels seus sectors d’especialització productiva. 

L’elaboració del PCTI vol tenir en compte aquestes tendències internacionals i, particularment, les fomentades per la Unió 

Europea en un context de globalització que ha d’articular-se adequadament amb la política d’innovació empresarial en un 

context regional.

A nivell europeu, l’any 2000 el Consell Europeu de Lisboa ja insistia sobre la importància de la investigació, el desenvo-

lupament tecnològic i la innovació per a la cohesió, el creixement econòmic i l’ocupació. La Comissió Europea també ha 

destacat que la millora de la posició de les regions desfavorides afavoreix el desenvolupament policèntric que permetrà un 

major equilibri territorial de la Unió. Així mateix, a nivell internacional es considera que la cooperació científica i tecnològica 

millora les economies externes perquè afavoreix l’especialització i la complementarietat, esdevenint un instrument poderós 

per incrementar la innovació a les regions on les infraestructures de suport a la innovació estan menys desenvolupades que 

la mitjana de la Unió Europea. En aquest context general, les polítiques públiques han evolucionat des de les orientades 

quasi exclusivament al finançament de projectes R+D individuals, cap a polítiques orientades a crear entorns competitius.
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En el marc europeu cal considerar, també, la transcendència del Programa per a la Innovació i la Competitivitat 2007-

2013 (PIC). Per a les Illes Balears aquest programa és una referència important, entre altres motius perquè presenta plante-

jaments sobre no només els aspectes tecnològics, sinó també els no tecnològics de la innovació, i perquè té com a referents 

transversals els interessos de la PIME (Petita i mitjana empresa) i la innovació eco-ambiental. 

Per altra banda, cal considerar com a referència contextual obligada el VII Programa Marc de la UE (2007-2013). Respecte 

a programes anteriors, aquest fa un salt endavant de tipus qualitatiu i quantitatiu en R+D+I, emfatitzant la importància de la 

cooperació entres empreses i organismes públics de recerca. També es promou l’enfortiment d’altres aspectes que a priori 

resulten interessants per a la comunitat autònoma balear, com ara la mobilitat dels investigadors i el reforçament de les 

polítiques de creació i de manteniment de grans infraestructures científic tecnològiques.

Existeixen dos elements afegits que poden arribar a resultar molt rellevants en relació a la possible incidència a les regions 

del  desplegament d’aquesta política europea de recerca i innovació. Es tracta, per un costat, de la progressiva posada en 

marxa de l’European Research Council (ERC) i, per l’altra, del futur European Institute of Technology (EIT). Quant a l’ERC, 

convé saber que impulsa recerca bàsica puntera basada exclusivament en l’excel·lència científica, i que representa un can-

vi paradigmàtic respecte a l’estratègia de Lisboa, que estava molt orientada a la recerca amb ús finalista. En relació amb 

l’EIT, en segon lloc, s’ha de remarcar el fet que està orientat a la configuració de comunitats de coneixement i innovació 

cooperatives amb gran potencial en els àmbits on existeixen els reptes socioeconòmics i les oportunitats més significatives 

a nivell europeu.

Amb aquestes dues iniciatives, Europa llança dos missatges clars: el primer és que la innovació orientada als beneficis 

socioeconòmics és fonamental per generar riquesa i benestar i s’ha de fer cooperativament entre els agents públics i 

privats, atesa la complexitat dels temes a abordar; el segon és la importància atorgada a l’enfortiment de la capacitat de 

generar nou coneixement. 

Atenent a aquestes certeses, les Illes Balears formen part del pol “Euroregió Innova” de recerca i innovació1, que reafirma 

l’interès per presentar propostes de projectes conjuntament entre dues o més regions en les diferents convocatòries d’ajuts 

europeus per a la recerca, alhora que destaca l’existència de projectes d’investigació en marxa que poden esser el punt de 

partida de diverses col·laboracions.

 

1	 Atenent	a	l’acord	pres	pels	Presidents	i	eurodiputats	de	l’Euroregió	Pirineus	Mediterrània	el	passat	mes	de	desembre	de	2007	per	consolidar	un	pol	de	recerca	i	innovació	conjunta,	se	
celebren	sessions	permanents	de	treball	a	les	quals	participen	representants	polítics	de	Catalunya,	de	Midi–Pyrénées,	de	Languedoc	Roussillon	i	de	les	Illes	Balears,	així	com	reunions	
d’investigadors,	científics	i	tècnics,	per	tal	d’identificar	propostes	de	projectes	conjunts	de	R+D+I	en	les	àrees	de	coneixement	establertes	com	a	estratègiques.	Un	exemple	de	les	accions	
engegades	és	la	col·laboració	iniciada	amb	la	futura	Bioregió	Sud	de	Europa	on	són	presents	els	principals	clústers	i	pols	de	competitivitat	de	Biotecnologia	a	Catalunya,	Midi-Pyrinées,	
Languedoc-Rousillon	i	Aquitània.
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Com el PCTI n’és subsidiari, la seva elaboració no només pren en consideració les polítiques europees, sinó també les polí-

tiques i els mecanismes vigents i previstos a l’Estat. D’alguna manera, la funció del PCTI és complementar el Plan Nacional 

de R+D+I.

A nivell nacional, cal saber que l’Estat espanyol va traslladar l’estratègia de Lisboa elaborant el Programa Nacional de 

Reformas, que al seu torn va servir de marc per elaborar el Plan Ingenio 2010. L’esmentat pla es desplega a través de dos 

grans programes, que el Govern Balear assumeix i posa en valor per contribuir a finançar i a articular el sistema regional 

d’innovació de les illes. El Programa CENIT contribueix a reforçar la interacció entre els agents del sistema per incentivar 

la innovació en el sector productiu, mentre que el Programa INGENIO impulsa la capacitat de desenvolupar recerca de 

primer nivell. 

Finalment, el nou Plan Nacional de I+D+I 2007-2011 és la darrera referència contextual obligada del PCTI, doncs com a 

tal presenta una hipòtesi d’increment de més d’un 30% de l’esforç inversor en recerca i innovació a Espanya, la meitat del 

qual es correspon amb els increments anuals de la contribució de les Comunitats Autònomes.

El Plan Nacional de I+D+I s’estructura entorn a quatre àrees:

1. Generació de coneixements i de capacitats científiques i tecnològiques

2. Foment de la cooperació en R+D

3. Desenvolupament i innovació tecnològica sectorial. Deu sectors clau: Alimentació, Agricultura i Pesca; Medi 

Ambient i Eco-innovació; Energia; Seguretat i Defensa; Construcció, Ordenació del Territori i Patrimoni Cultural; 

Turisme; Aeroespacial; Transport i Infraestructures; Sectors industrial i Farmacèutic.

4. Accions estratègiques. Cinc accions: Salut; Biotecnologia; Energia i Canvi climàtic; Telecomunicacions i Soci-

etat de la Informació; i Nanociència i nanotecnologia, nous materials i nous processos industrials.

En funció de les mencionades àrees es contemplen sis Línies Instrumentals d’Actuació:

1. Recursos humans 
2. Projectes de R+D+I 
3. Enfortiment institucional 
4. Infraestructures científiques i tecnològiques 
5. Utilització del coneixement i transferència tecnològica 
6. Articulació i internacionalització del sistema
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Aquestes línies es desenvoluparan a través de tretze Programes Nacionals:

1. Formació de recursos humans 
2. Mobilitat de recursos humans 
3. Contractació i incorporació de recursos humans 
4. Projectes d’investigació fonamental 
5. Projectes d’investigació aplicada 
6. Projectes de desenvolupament experimental 
7. Projectes d’innovació 
8. Enfortiment institucional 
9. Infraestructures científico-tecnològiques 
10. Transferència tecnològica, valorització i promoció d’empreses de base tecnològica 
11. Xarxes 
12. Cooperació públic-privat 
13. Internacionalització de la R+D

El nou Pla Nacional ve acompanyat de modificacions en la seva gestió:

“Finestreta	Única”

-	Una	pàgina	única	de	sol·licitud	de	finançament	per	a	totes	les	convocatòries	del	Pla.	Tramitació	per	Internet	

obligatòria	el	2009.	

-	Un	sistema	informàtic	de	gestió	i	base	de	dades	única	per	a	tots	els	gestors	de	convocatòries	de	R+D+I.	

-	Un	formulari	normalitzat	únic	per	a	tots	els	programes.

Gestió	coordinada	i	professional

-	Comitè	Executiu	per	programa	(aprovat	per	la	CICYT)	amb	participació	de	les	entitats	finançadores	(Minis-
teris),	responsable	del	disseny	del	programa	i	de	les	convocatòries

-	Utilització	d’agències	especialitzades	per	a	la	gestió	i	avaluació	
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2.2. El sistEma dE ciència i innovació dE lEs illEs balEars  
En El contEXt EuroPEu

La Comissió Europea analitza periòdicament els sistemes d’innovació dels països de la Unió i de les seves regions, sintetit-

zant la situació de cada regió mitjançant un únic índex que agrupa diversos indicadors de la seva activitat innovadora. L’any 

2006, i en el marc de l’European Innovation Scoreboard, la Comissió Europea va presentar un rànquing regional d’innova-

ció: el RRSII (Revealed Regional Summary Innovation Index)2.

No cal reiterar que el posicionament de les Illes Balears és dels menys favorables. Juntament amb altres regions espanyo-

les, com Extremadura o Castella-La Manxa, les Illes Balears s’enquadren a les 10 últimes posicions d’aquesta classificació 

regional europea.

Figura	1.	 Nivell	d’innovació	regional:	índex	RRSI	
Font: Comissió Europea

2	 S’analitzen	208	regions	europees	utilitzant	7	indicadors	bàsics	per	a	calcular	l’índex.
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Aquest posicionament evidencia importantíssims reptes tant en política científica, per impulsar les accions públiques enca-

minades a fer progressar la base del coneixement científic, com en política d’innovació, per desenvolupar accions orientades 

a l’increment de la capacitat competitiva de les empreses i entitats.

Evidentment, resumir mitjançant una única xifra la situació d’una regió o d’un país en allò referent a un fenomen complex 

com és la innovació, és una simplificació massa grollera, que fa perdre de vista detalls essencials per fer-se una idea cabdal 

de la situació i de les accions a dissenyar per a la seva millora. En el cas de l’índex RRSI, és possible baixar a un següent 

nivell en l’anàlisi, examinant els set indicadors que el composen:

- Percentatge de treballadors dedicats a sectors intensius en coneixement

- Participació de la població adulta a programes de formació contínua

- Pes de les manufactures de mitjana-alta i alta tecnologia a l’economia regional

- Pes dels serveis d’alta tecnologia a l’economia regional

- Inversió pública en R+D respecte al PIB

- Inversió privada en R+D respecte al PIB

- Nombre de patents respecte a la població

Quadre	1.	 Índex rrsi (revealed regional summary innovation index) valors dels set indicadors a les 
illes balears en relació a la mitjana de les regions de la uE

Coneixement	
treballadors

Formació	
continua

Productes	
med/hi-tech

Serveis	Hi-tech R+D	Públic R+D	Privat Patents

Mitjana regions UE 0,06 0,07 0,07 0,06 0,06 0,05 0,07

Illes Balears 0,03 0,04 0,02 0,02 0,03 0,01 0,02

Illes Balears / mitjana UE (%) 43,7 58,1 26,8 37,4 44,2 14,5 29,0

El quadre 1 mostra el valor dels indicadors per a les Illes Balears i la mitjana dels mateixos per al conjunt de les regions 

europees. En tots ells, les Illes Balears està sensiblement per sota de la mitjana, situant-se a nivells que van des del 58% 

d’aquest valor en el cas més favorable (formació contínua) fins al 14% en el més desfavorable (inversió privada en R+D).

Un anàlisi comparatiu regional a escala europea topa de seguida amb la dificultat de la falta de dades homogènies i compa-

rables de les diferents regions. Per aprofundir una mica més en l’anàlisi són més útils les dades, més detallades, que publica 

anualment l’INE per a totes les Comunitats Autònomes espanyoles. Encara que el marc de comparació és en aquest cas el 
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de l’Estat, i com és ben sabut, la posició d’Espanya en el context europeu en matèria d’innovació és lluny de ser satisfactòria, 

les xifres mostren novament la posició de desavantatge de les Illes Balears, fins i tot respecte a aquesta referència més 

baixa, com es veurà més endavant.
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2.3. El sistEma dE ciència i innovació dE lEs illEs balEars En El con-
tEXt dE l’Estat

2.3.1. dades socioeconòmiques generals

El conjunt de l’arxipèlag balear té una superfície total de 4.984 km2, el que suposa aproximadament l’1% del territori naci-

onal. La seva població de dret és de 1.001.062 habitants, és a dir, el 2,24% del total estatal. Aquests valors proporcionen 

una densitat de població a les Illes Balears de 200 habitants/km2, un valor sensiblement superior a la mitjana estatal de 

88. El 55,6% són nascuts a les Illes Balears, el 23,9% en altres comunitats autònomes i la resta son estrangers. Així i tot, la 

població es troba concentrada freqüentment al nucli de la capital, Palma de Mallorca, municipi que, a la vegada, és un dels 

més poblats de l’Estat amb 375.048 habitants. Les Balears és la regió de l’Estat amb un percentatge més gran d’estrangers 

residents, amb un 20,5% de la població total, seguida per la Comunitat Valenciana, amb un 13,9%, essent la que té un major 

percentatge d’estrangers europeus, el 9% de la població.

El quadre 2 mostra les principals magnituds socioeconòmiques de les Illes Balears. Està entre les sis comunitats autònomes 

amb una renda per càpita més elevada; en concret, ocupa el cinquè lloc, amb 24.265 euros/any davant dels 22.260 euros 

de mitjana en el conjunt de l’Estat (INE, 2006).

En relació al mercat laboral, s’ha de destacar el 2005 que la taxa d’activitat (64,1%), era superior a la mitjana estatal 

(58,3%). La seva taxa d’atur és lleugerament inferior a la mitjana del conjunt estatal (6,5% davant de 8,5%).
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Quadre	2.	 Principals magnituds socioeconòmiques de les illes balears (2006)

Valor %	del	total	estatal

Població 1.001.062 2,24

PIBpm	(milions	d’euros) 24.200.502 2,46

PIB	per	càpita	(euros/any) 24.265 109,0

Població	activa	(milers) 530,2 2,45

Població	ocupada	(milers) 496 2,51

Aturats 34,3 1,87

Taxa	d’atur	(%) 6,5 75,9

Exportacions	(milions	d’euros)* 1.365,3 0,9

Importacions	(milions	d’euros)* 2.084,2 0,9

Turistes	(viatgers)* 9.657.516 17,3

Núm.	d’empreses 88.027 2,8

Empreses	industrials 5.405 2,2

Empreses	de	construcció 14.957 3,3

Comerços 20.064 2,4

Resta	de	serveis 47.601 2,9

Valor	Afegit	Brut	(VAB)	(milers	d’euros) 21.554.580 2,5

Agricultura,	ramaderia	i	pesca 252.630 1,0

Energia 407.761 1,5

Indústria 1.087.654 0,8

Construcció 2.440.294 2,3

Serveis 17.366.241 2,9

* Aquestes dades corresponen a l’any 2005 
Font:	Instituto Nacional de Estadística	(INE),	Institut	Balear	d’Estadística	(IBAE)	i		Agencia Estatal de Administración Tributaria	(AEAT)

Les Illes Balears se situen un 9 sobre 10 a l’Índex relatiu a benestar social provincial que elabora la Fundació La Caixa, 

índex que agrega un conjunt de 12 indicadors (renda, salut, serveis sanitaris, instrucció, educació, treball, habitatge i equi-

pament de la llar, accessibilitat econòmico-comercial, seguretat ciutadana i mediambiental i entorn natural i clima), que situa 

la mitjana del conjunt espanyol en el 5 (Fundació La Caixa, 2004).
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2.3.2. El sistema balear de ciència, tecnologia i innovació 

El quadre 3 recull els principals indicadors de R+D i innovació de les Illes Balears al 2006 en comparació amb els d’Espa-

nya. Els indicadors mostren que els recursos econòmics i humans dedicats a activitats de R+D són molt menors que els que 

correspondria en el context estatal, d’acord amb els indicadors socioeconòmics recollits en el quadre 2.

Quadre	3.	 Principals magnituds d’activitats en r+d i innovació l’any 2006

Illes	Balears Espanya

Despesa total en R+D (milers d’euros) 70.655 11.815.218

Despesa total de R+D (% del PIB) 0,29 1,1

Despesa total en R+D (% sobre total estatal) 0,60 100

Personal de R+D (en EDP*) 1.354 188.978

Personal R+D (% sobre total estatal) 0,7 100

Personal R+D/1000 de població activa 2,6 9,6

Investigadors (en EDP*) 982,6 115.798

Investigadors (% sobre total estatal) 0,8 100

Investigadors /1000 de població activa 2,0 5,9

Despesa en R+D per investigador (euros/investigador en EDP) 71.906 102.033

Despesa total en innovació (milers d’euros) 140.819 16.533.416

Despesa total d’innovació (% del PIB) 0,58 1,7

Despesa total en innovació (% sobre total estatal) 0,85 100%

*EDP: Equivalent a Dedicació Plena 
Font: INE (2008) i elaboració pròpia.

De les dades mostrades en el quadre 3 es desprèn que l’esforç en activitats de R+D de les Illes Balears és reduït: tant en 

termes econòmics com de personal en R+D i investigadors representa menys de l’1% del total de l’Estat. Aquests percen-

tatges són sensiblement inferiors als relatius als indicadors socioeconòmics, com el PIB, la població o la població activa 

(una mica més del 2%). Igualment, l’esforç econòmic per investigador és inferior a la mitjana estatal.

Respecte a la despesa en innovació, aquesta representa el 0,58% del PIB, xifra que, malgrat haver crescut de forma consi-

derable en els últims anys, es mostra encara molt inferior a la mitjana estatal (1,7%).

En tot cas, l’anàlisi de la sèrie de dades històrica (figures 2 i 3) mostra un avanç important a partir de mitjan la dècada dels 

90, un cert estancament en acabar la dècada i un nou repunt a l’inici del mil·lenni, tant en euros corrents com en euros 
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constants de 2000. Per la seva part, la figura 3 (personal), malgrat el continu creixement que mostra a partir de 2000, 

reflecteix un comportament irregular en els últims anys, aspecte important, donat el rang de dades en el qual es produeix, 

que fa pensar en la falta de consistència de les dades de les empreses. Aquest fet, conseqüència probable de la falta d’ex-

periència a les noves entitats i empreses, suggereix la necessitat de fer un esforç important per part de les autoritats per 

facilitar l’emplenament dels qüestionaris.

Figura	2.	 Evolució	de	la	despesa	en	activitats	de	R+D	a	les	Illes	Balears	
Font:INE 
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Figura	3.	 Evolució	del	personal	de	R+D	i	els	investigadors	a	les	Illes	Balears	
Font: INE

Els subsistemes del sistema d’innovació balear

Per analitzar amb més detall la situació del sistema de ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears i comparar-la amb 

la del conjunt de l’Estat, és convenient distingir entre els principals subsistemes que el componen i identificar la situació 

de cada un d’ells.

Els sistemes regionals d’innovació són espais complexes de creació de riquesa a través de la producció, l’absorció, la difusió 

i l’ús de nous coneixements útils des del punt de vista social i econòmic, en el qual múltiples actors exerceixen tasques 

diverses. Les empreses, per exemple, s’orienten a la recerca aplicada i el desenvolupament, mentre que els actors públics 

s’orienten més a la investigació fonamental. 
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En conseqüència, els múltiples actors d’un sistema regional d’innovació estableixen xarxes en les quals es transmeten les 

accions i les retroaccions, i no existeix centre ni vèrtex, per la qual cosa el coneixement prové de tots els nusos del sistema, 

sense que existeixi un flux de dalt a baix; és a dir, sense que vagi de la investigació a l’aplicació. En definitiva, les noves teo-

ries del creixement i l’economia de la innovació3 destaquen la importància que té el coneixement dins d’un marc més ampli, 

on les activitats de R+D són el resultat de l’actuació dels diferents actors econòmics, que interactuen i generen processos 

d’aprenentatge mutu. En aquest context, les activitats de R+D s’entenen com una part integrant d’un sistema complex, que 

no poden deslligar-se de les restants activitats realitzades per les empreses. Les institucions i les relacions sistèmiques que 

emergeixen entre els diferents actors resulten determinants en el procés d’innovació. 

En qualsevol cas, s’ha de tenir present que, si bé en el procés de creació de coneixement, ja sigui en forma de ciència bàsi-

ca o aplicada, de tecnologies o de tècniques, poden intervenir diversos actors (universitats i altres centres públics i privats 

de R+D), l’actor fonamental referent a la conversió d’aquest coneixement en riquesa, mitjançant el procés que denominam 

innovació, és sempre l’empresa, ja que és la que, usant coneixement generat per ella mateixa o adquirit del seu entorn, és 

capaç de convertir-lo en productes o serveis nous o millorats, que converteix en Producte Interior Brut si aconsegueix l’èxit 

al mercat.

Sense perdre això de vista, la figura 4 mostra una possible classificació dels agents del sistema de ciència, tecnologia i 

innovació. Els gràfics representatius dels sistemes de ciència i innovació es fonamenten en el factor “cadena de valor del 

coneixement”, que contribueix a identificar i a categoritzar els agents que hi participen.

La relació d’agents que configuren un sistema de ciència i innovació, en definitiva, és susceptible d’agrupar-se en les 

següents categories: entorn científic (format per les universitats i els centres de recerca); entorn tecnològic i de serveis 

avançats a les empreses; entorn empresarial i d’organitzacions beneficiàries de la tecnologia i les innovacions; estructures 

d’interfície (entitats de transferència de tecnologia, de creació d’empreses i de foment de la innovació), també anomenats 

intermediaris d’innovació; entorn financer i entorn governamental (que inclou les administracions local i regional).

 

3	 Freeman	i	Soete,	1997
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Figura	4.	 Classificació	dels	agents	del	sistema	de	ciència,	tecnologia	i	innovació	
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2.3.3. les empreses 

composició del teixit productiu balear

Com a primera aproximació a l’estructura productiva de les Illes Balears, es presenta a continuació la composició del seu 

valor afegit, comparant-la amb la del conjunt de l’Estat (Quadre 4).

Quadre	4.	 vab a les illes balears i a Espanya

Illes Balears 2000 2001 2002 2003 2004	(P) 2005	(P) 2006	(A)

Valor afegit brut a preus de mercat 14.583.946 15.872.029 16.857.015 17.705.656 18.888.589 20.103.689 21.554.580

Agricultura, ramaderia i pesca 256.910 277.976 295.077 277.410 272.906 262.801 252.630

Energia 265.002 280.109 299.541 351.943 370.528 405.638 407.761

Indústria 862.270 906.535 934.273 949.877 987.368 1.054.216 1.087.654

Construcció 1.288.077 1.469.595 1.600.096 1.725.446 1.921.758 2.193.206 2.440.294

Serveis de mercat 10.240.578 11.143.666 11.763.277 12.225.339 12.953.339 13.577.986 14.538.110

Serveis de no mercat 1.671.109 1.794.148 1.964.751 2.175.641 2.382.690 2.609.842 2.828.131

Espanya 2000 2001 2002 2003 2004 2005	(P) 2006	(A)

Valor afegit brut  
a preus de mercat

570.560.000 618.252.000 661.517.000 706.932.000 756.669.000 813.434.000 873.703.000

Agricultura,  
ramaderia i pesca 

24.984.000 26.310.000 26.586.000 28.008.000 27.365.000 25.877.000 25.114.000

Energia 15.802.000 16.488.000 17.193.000 19.088.000 21.090.000 25.352.000 26.775.000

Indústria 103.415.000 108.985.000 111.846.000 115.154.000 119.293.000 124.568.000 132.419.000

Construcció 47.584.000 54.970.000 62.452.000 70.265.000 80.480.000 94.042.000 106.361.000

Serveis de mercat 295.087.000 322.717.000 349.189.000 372.812.000 399.094.000 425.776.000 455.643.000

Serveis de no mercat 83.688.000 88.782.000 94.251.000 101.605.000 109.347.000 117.819.000 127.391.000

(P: estimació provisional) 
(A: estimació de l’avanç) 
Font: INE, comptabilitat regional.(milers d’euros)
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Figura	5.	 Índexs	d’especialització	de	les	Illes	Balears	per	sectors,	2005	(Espanya=100)	

Font: INE, Comptabilitat regional (2006)

El biaix de la producció balear s’aprecia millor mitjançant els índexs d’especialització es pot veure a la figura 5 el pes de 

cada branca d’activitat en el conjunt de l’economia balear comparat amb el pes que aquesta mateixa branca té en el conjunt 

de l’economia espanyola. Pot veure’s que el pes dels serveis de mercat en l’economia balear és gairebé el 120% del que 

tenen en el conjunt de l’economia espanyola (67,5% a les Illes Balears davant el 52,2% en el conjunt de l’Estat) (figura 6). 
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Figura	6.	 Índex	d’especialització	de	les	Illes	Balears	per	grans	branques	d’activitat,	2006	(Espanya=100)	

Font: INE, Comptabilitat regional (2006)

L’important biaix positiu dels serveis de mercat a les Illes Balears (que també és la més important en totes les economies 

avançades), fa disminuir apreciablement el pes de les altres branques d’activitat en el conjunt, com és el cas d’Indústria, el 

pes de la qual en l’economia balear (5%) és aproximadament un terç del pes de la indústria en l’economia nacional (15%), 

o agricultura, l’aportació de la qual al conjunt balear és una mica menys del 40% de la que aporta a tot Espanya.

Les dades publicades per l’INE per al 2005 permeten distingir sectors una mica més específics en cada branca d’activitat. 

El corresponent perfil d’especialització, a part de confirmar l’elevat pes de l’hoteleria en el teixit productiu balear, més del 

triple que la mitjana estatal, també permet apreciar el molt escàs pes a la regió d’activitats tradicionalment més intensives 

en coneixement i més innovadores, com a química, cautxú i plàstics, equip elèctric i electrònic, maquinària, metal·lúrgia o 

material de transport.

En termes generals, les empreses industrials de les Illes Balears pertanyen a sectors de caràcter tradicional i de contin-

gut tecnològic baix i mig, sense que aquest fet exclogui la possibilitat que certes empreses apliquin en alguns dels seus 

processos tecnologies modernes i noves. Aquesta característica del teixit productiu balear és fonamental per comprendre 

l’activitat innovadora de la regió i les raons de les diferències detectades, per exemple, a l’índex d’innovació regional europeu 

(RRSI), citat anteriorment, especialment en l’indicador amb valor més baix, que era el de la R+D privada. Un fet que no s’ha 
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de perdre de vista és que l’esforç en R+D que una empresa necessita per mantenir la seva competitivitat depèn en gran 

mesura del sector en el qual fabrica els seus productes o presta els seus serveis i en conseqüència, un esforç en R+D d’una 

empresa que sigui considerablement superior a l’esforç mitjà del seu sector als països avançats - o en els països on desen-

volupa la seva competència - probablement tingui sentit només en ocasions puntuals, si l’empresa està desenvolupant algun 

producte o servei radicalment innovador, però el manteniment continuat d’aquest esforç segurament serà poc rendible.

Quan s’analitzen de forma sectorial les xifres de R+D empresarial de països amb economies avançades, es fa evident que 

són només uns quants dels sectors productius els que contribueixen de forma significativa a la despesa total. Així, produc-

tes farmacèutics, que només contribueix al 0,6% del VAB total, equip electrònic (0,9%) i vehicles de motor (1,5%) contribu-

eixen respectivament amb el 10,5%, 12,8% i 14,0% a l’esforç empresarial total en R+D dels països més avançats. Si el pes 

de cada un d’aquests sectors en el VAB total caigués, per exemple, a la desena part de les xifres indicades, l’esforç general 

en R+D en aquests països cauria més d’un 30%.

Amb això es fa evident que l’esforç en R+D que qualsevol societat en el seu conjunt pot raonablement realitzar té un límit, 

imposat per la seva estructura productiva. En conseqüència, l’objectiu d’elevar l’esforç total s’ha de descompondre en dos 

objectius diferents: d’una banda, elevar l’esforç de cada sector fins a nivells almenys iguals, però que no podran ser gaire 

superiors, al nivell de referència dels països de l’entorn, i per un altre, fer créixer el teixit productiu en aquells sectors més 

basats en tecnologia, que són els que permeten a una societat avançada competir més eficaçment al mercat global. Òbvi-

ament, mentre el primer objectiu s’hauria de poder assolir en terminis curts o mitjos, amb mesures de xoc i ajuts específics 

a cada sector, el segon només es podrà abastar a mitjà o a llarg termini. 

Aprofundint una mica més en l’estructura productiva de base tecnològica de les Illes Balears, en els quadres 5 i 6 es mos-

tren les xifres més significatives dels sectors de tecnologia alta i mitja-alta a la regió en relació amb Espanya, on és particu-

larment digne de menció l’elevat valor dels sectors manufacturers de tecnologia mitja-alta (maquinària, equips i construcció 

naval i altre material de transport) i dels serveis d’alta tecnologia (correus i telecomunicacions i activitats informàtiques), 

que, en xifra de negocis, representen més del 55% i del 25% de la xifra de negocis dels sectors d’alta i mitja-alta tecnologia 

a les Illes Balears respectivament. Aquesta estructura difereix bastant de la mitjana de l’Estat, on el sector més important, en 

termes de xifra de negocis i venda de productes és el de l’automòbil (24% del total) seguit de correus i telecomunicacions 

(17%) i indústria química (14%).
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Quadre	5.	 importància relativa dels sectors d’alta tecnologia* a les illes balears (dades de 2006)

Núm.		
d’empreses

Xifra	de	negocis		
(milers	de €)

Venda	de	productes		
(milers	de €)

Valor	afegit		
(milers	de €)

Total sector manufacturer 5.405 - - 1.087.654

Sectors manufacturers de tecnologia alta i mitja-alta 483 380.146 253.798 150.214

Sectors manufacturers de tecnologia alta 74 31.475 18.241 12.990

Indústria farmacèutica - - - -

Maquinària d’oficina i material informàtic 5 6.200 1.282 1.957

Components electrònics - - - -

Instruments mèdics, de precisió, òptica i rellotgeria 59 11.416 9.148 5.331

Construcció aeronàutica i espacial** 5 8.385 38 3.561

Sectors manufacturers de tecnologia mitja-alta 409 348.671 235.557 137.224

Indústria química excepte indústria farmacèutica 32 34.080 22.963 11.326

Maquinària i equips 115 126.313 90.425 50.319

Maquinària i aparells elèctrics** 24 16.749 8.950 7.695

Indústria automòbil 3 2.174 543 921

Construcció naval, ferroviària, de motocicletes i  
bicicletes i d’altre material de transport

238 162.908 113.396 64.488

Total sector serveis 67.665 - - 17.366.241

Serveis d’alta tecnologia* 834 145.091 - -

Correus i telecomunicacions* 147 41.097 - -

Activitats informàtiques* 681 97.569 - -

Investigació i desenvolupament * 6 6.425 - -

Font: INE (2008), Indicadors d’alta tecnologia, DIRCE, Comptabilitat regional. 
D’acord amb l’INE, es consideren sectors manufacturers d’alta tecnologia els següents: Indústria farmacèutica, Maquinària d’oficina i 
material informàtic, Components electrònics, Aparells de radi, TV i comunicacions, Instruments mèdics, de precisió, òptica i rellotgeria i 
Construcció aeronàutica i espacial. Manufacturers de tecnologia mitja-alta: Indústria química excepte indústria farmacèutica, Maquinària i 
equips, Maquinària i aparells elèctrics, Indústria automòbil, Construcció naval, ferroviària, de motocicletes i bicicletes, i d’un altre material de 
transport. Finalment es consideren serveis d’alta tecnologia els següents: correus i telecomunicacions, activitats informàtiques i investigació 
i desenvolupament. 
* Aquestes dades corresponen al 2005 
** Aquestes dades corresponen al 2004
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Quadre	6.	 importància relativa dels sectors d’alta tecnologia a l’Estat espanyol (dades de 2006)

Núm.  
d’empreses

Xifra de negocis 
(milers de €)

Venda de productes 
(milers de €)

Valor afegit (milers 
de €)

Total sector manufacturer 242.310 - - 132.419.000

Sectors manufacturers de tecnologia alta i mitja-alta 22.953 180.356.215 147.402.741 40.862.218

Sectors manufacturers de tecnologia alta 4.651 28.167.399 21.177.459 7.417.254

Indústria farmacèutica 315 12.349.825 8.998.147 3.562.158

Maquinària d’oficina i material informàtic 543 761.170 606.845 149.695

Components electrònics - - - -

Instruments mèdics, de precisió, òptica i rellotgeria 3.036 4.004.492 3.081.514 1.459.457

Construcció aeronàutica i espacial 117 4.596.415 3.894.660 1.097.208

Sectors manufacturers de tecnologia mitja-alta 18.302 152.188.816 126.225.282 33.444.964

Indústria química excepte indústria farmacèutica 3.053 35.290.263 29.033.996 7.607.178

Maquinària i equips 9.549 29.920.144 23.568.068 9.203.954

Maquinària i aparells elèctrics 2.422 20.586.795 17.826.911 5.341.703

Indústria automòbil 1.760 58.729.142 49.957.100 9.274.854

Construcció naval, ferroviària, de motocicletes i bicicletes 
i d’altre material de transport

1.518 7.662.472 5.839.207 2.017.275

Total sector serveis 2.483.637 - - 583.034.000

Serveis d’alta tecnologia 39.362 64.260.983 - 30.877.216

Correus i telecomunicacions 6.512 42.338.299 - 20.469.638

Activitats informàtiques 31.400 20.681.585 - 9.576.543

Investigació i desenvolupament 1.450 1.241.099 - -

Font: INE (2008), Indicadors d’alta tecnologia, DIRCE, Comptabilitat regional. 
* Aquestes dades corresponen al 2005 
** Aquestes dades corresponen al 2004
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mida de les empreses

Una altra característica important a tenir en compte en qualsevol anàlisi de l’activitat innovadora d’una regió és la mida de 

les seves empreses, que es resumeix per a les Illes Balears en el quadre 7: 

Quadre	7.	 distribució de les empreses de les illes balears pel nombre de treballadors a 2006

TOTAL <6 6-19 20-49 50-99 100-199 200-999 >1000

Total empreses 88.027 78.638 7.361 1.425 294 187 101 21

% del total 100 89,33% 8,36% 1,62% 0,33% 0,21% 0,11% 0,02%

Indústria (núm. empreses) 5.405 4.408 751 205 24 11 6 0

% del total 6,14% 81,55% 13,89% 3,79% 0,44% 0,20% 0,11% 0,00%

Construcció (núm. empreses) 14.957 12.621 1.829 419 65 21 2 0

% del total 16,99% 84,38% 12,23% 2,80% 0,43% 0,14% 0,01% 0,00%

Serveis (núm. empreses) 67.665 61.609 4.781 801 205 155 93 21

% del total 76,87% 91,05% 7,06% 1,18% 0,30% 0,23% 0,14% 0,03%

Font: INE. Directori Central d’Empreses (DIRCE) 2008.

La distribució de les empreses pel nombre d’empleats és similar a l’espanyola, llevat el del sector industrial, on el nombre de 

microempreses, major del 80%, supera amb escreix el percentatge nacional. Així mateix, destaca l’absència de grans em-

preses en el sector industrial i en el de la construcció, no així, en el de serveis, únic sector en el qual hi ha empreses de més 

de 1000 empleats; es tracta dels grans grups d’empreses turístiques, actualment multinacionals. L’absència d’empreses 

grans en el sector industrial en les Illes Balears és un altre aspecte del sistema que incideix en les reduïdes xifres d’esforç 

empresarial en R+D i innovació, ja que són aquestes empreses les que solen realitzar-lo majoritàriament.

Amb aquesta vista general de la composició del teixit productiu balear, és més fàcil interpretar algunes xifres més agrega-

des, com les que es presenten a continuació.
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Pib i productivitat

Un dels indicadors que millor reflecteixen la incidència de l’activitat econòmica en el benestar social és el PIB per càpita4. 

La figura 7 mostra l’evolució d’aquest indicador a les Illes Balears en els últims anys, prenent com a referència la mitjana 

estatal. 

Figura	7.	 PIB	per	càpita	(Espanya=100)		

Font: INE, comptabilitat regional

és visible com aquest indicador, que se situava a prop del 125% de la mitjana estatal a finals dels 90, arribava el 2006 a 

nivells inferiors al 110%. Aquesta tendència descendent posa de manifest que el creixement econòmic de les Illes Balears 

ha estat més lent que el de la mitjana de l’Estat en els últims anys.

Una possible causa de les diferències de creixement entre regions és la diferent productivitat de les empreses que hi ha. 

La figura 8 mostra l’evolució de la productivitat, mesurada com a relació entre VAB i nombre d’empleats, de les diferents 

branques d’activitat a les Illes Balears, prenent de nou com a referència la mitjana de l’Estat.

4	 El	PIB	està	format	bàsicament	pel	Valor	Afegit	Brut,	generat	per	les	empreses,	al	qual	se	sumen	els	impostos	nets	als	productes.
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Figura	8.	 VAB	per	empleat	(Espanya=100)	

Font: INE (2008) P: Estimació provisional; A: Estimació de l’avanç
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Destaca en el gràfic la major productivitat relativa de la branca d’agricultura, seguida de serveis de mercat, situades entre 

el 100 i el 110% de la mitjana nacional, mentre que les branques d’indústria i construcció se situen típicament entre el 70 

i el 80% de l’esmentada mitjana. 

No convé oblidar que la referència és de nou el conjunt de l’Estat, la productivitat del qual va crònicament a la saga de la 

del conjunt dels països de l’UE. Les figures 9 i 10 mostren els creixements de productivitat per a diversos estats de la Unió 

i fora d’ella, junt amb el d’algunes regions. és evident la desfavorable situació de les Illes Balears en aquest important as-

pecte, del qual depèn fortament la seva competitivitat. Tant el sector industrial com el sector serveis demostren creixements 

negatius, tot i que el sector serveis sembla accentuar aquest problema, sens dubte vinculat a la competitivitat del sector 

turístic.

Figura	9.	 Ràtio	de	creixement	anual	de	la	productivitat	de	la	mà	d’obra:	sector	serveis	

Fonts: OECD Factbook 2008, INE. Elaboración pròpia 



48 49

El ratio de creixement de la productivitat de la mà d’obra, per a cada sector concret, es calcula com a la diferència entre el ratio de 
creixement real del VAB del sector (inclou únicament la variació de volum i no la variació de preus) i el ratio de creixement del nombre 
de treballadors assalariats del sector

Figura	10.	 Ratio	de	creixement	anual	de	la	productivitat	de	la	mà	d’obra:	sector	indústria	

Fonts: OECD Factbook 2008, INE. Elaboració pròpia
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l’activitat innovadora de les empreses

La despesa en innovació declarada per les empreses en les últimes enquestes d’innovació de l’INE posa de manifest, en 

primer lloc, la menor activitat innovadora a les Illes Balears, reflectida en una despesa relativa al PIB que només l’any 2005 

va arribar a superar lleugerament la meitat de la mitjana estatal. Un altre aspecte interessant a destacar és que, mentre en 

el conjunt d’Espanya la major contribució a la despesa la fan les empreses amb 250 empleats o més (més del 60% del total 

de la despesa de 2006), a les Illes Balears són les empreses de menor mesura les que fan la major aportació, que va arribar 

a superar el 75% el 2005 (Quadre 8). Finalment,  es pot apreciar que mentre en el conjunt d’Espanya l’esforç innovador 

creix de forma suau però continuada, el creixement a les Illes Balears, que és més intens que la mitjana estatal fins a 2005, 

es fa negatiu el 2006. Aquesta major fluctuació, a més de possibles problemes de mesura estadística derivats de la menor 

mida de la mostra d’empreses, podria indicar una activitat d’innovació menys sistemàtica a les Illes Balears.

Quadre	8.	 despesa en innovació de les empreses per nombre d’empleats (milers d’euros)
Espanya

  10-249 >249 Total Despesa/PIB	(%)

2003 5.180.224 6.018.281 11.198.505 1,43

2004 5.569.910 6.920.903 12.490.813 1,49

2005 5.502.355 8.133.595 13.635.950 1,51

2006 6.603.555 9.929.861 16.533.416 1,69

Illes Balears

10-249 >249 Total Despesa/PIB	(%)

2003 19.049 16.873 35.922 0,18

2004 42.970 37.759 80.729 0,38

2005 140.962 41.842 182.804 0,81

2006 97.216 43.603 140.819 0,58

Font: INE, enquestes d’innovació diversos anys

 

En el quadre 9 es recullen les dades de les principals variables de l’Enquesta d’Innovació Tecnològica a les empreses el 

2006, en particular, les relatives a la seva estratègia d’innovació. En primer lloc, el percentatge d’empreses innovadores 

respecte al total d’empreses és de l’ordre de la mitjana espanyola als sectors d’agricultura i indústria, però molt més baixa 

en construcció i serveis, pel qual la mitjana, 10,4% és inferior a l’espanyola (16%).5 

5	 Les	dades	presentades	són	les	respostes	de	les	empreses	amb	seu	a	les	Illes	Balears,	mentre	les	xifres	de	despesa	de	la	taula	anterior	es	refereixen	a	despesa	executada	a	les	Illes	Balears	
per	empreses	amb	seu	a	tot	el	territori	nacional.	La	diferència	en	la	despesa	total	(104	milions	en	un	cas	i	140	en	l’altre)	reflecteix	bàsicament	la	despesa	executada	a	les	Illes	Balears	per	
empreses	amb	seu	en	altres	comunitats	autònomes.
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Respecte a l’estratègia d’innovació, en ambdós sectors la majoria de les empreses innoven adquirint maquinària i equips, al 

voltant del 70% a tots els sectors, xifra bastant superior a la mitjana espanyola (situada el mateix any en el 59%), això es 

reflecteix en la despesa dedicada a aquest tipus d’activitats (més del 55% en conjunt) davant el 32% de mitjana a Espanya 

i també en el resultat de l’esforç, especialment en agricultura i indústria, on les innovacions de procés suposen gairebé el 

90%. La despesa en activitats de R+D, interna i subcontractada, se situa entorn del 15%, quan en el conjunt d’Espanya su-

pera el 50%. En ambdós sectors, són escasses les empreses que subcontracten activitats de R+D (un 10% en agricultura 

i indústria i un 19,2% en construcció i serveis), però encara representa menys el percentatge en termes de despesa (3,6 i 

2,7%), quan en el conjunt d’Espanya més del 35% de les empreses subcontracten R+D i això els suposa una despesa del 

15% del total. En ambdós sectors, però especialment en agricultura i indústria, és destacable que la despesa derivada de la 

introducció d’innovacions al mercat suposa un percentatge inusualment alt (20,6% i 14,8% respectivament) quan la mitjana 

espanyola és un 5,6%. L’adquisició d’altres coneixements externs (marques, etc.) suposa un 12% als sectors de construcció 

i serveis. En termes generals, la intensitat d’innovació (despesa en innovació dividida per la facturació total) és menor en les 

Illes Balears que en el conjunt de l’estat (0,34 davant 0,88). En aquest sentit, les empreses innovadores als sectors agrícola 

i industrial mostren una intensitat superior a la que s’observa als sectors de construcció i serveis. 

Quadre	9.	 variables relatives a l’estratègia d’innovació de les empreses de les illes balears  
(2004-2006)

Agricultura	i		
indústria

Construcció	
i	Serveis

Total	2006

Nombre d’empreses amb activitats innovadores 122 395 517

% d’empreses amb activitats innovadores sobre el total d’empreses 17,0 9,3 10,4

% d’empreses amb R+D interna 17,2 8,1 10,3

% d’empreses amb adquisició de R+D (R+D externa) 10,7 19,2 17,2

% d’empreses amb adquisició de maquinària, equips i software 70,5 69,4 69,6

% d’empreses amb adquisició d’altres coneixements externs 4,6 3,5

% d’empreses amb formació 3,3 24,1 19,3

% d’empreses amb introducció d’innovacions en el mercat 13,9 10,9 11,8

% d’empreses amb disseny, altres preparatius per a producció i/o distribució 11,5 7,8 8,7

% de empreses que van realitzar R+D (respecte al total d’empreses) 2,9 0,8 1,1

% de empreses que van realitzar R+D (respecte al total d’empreses amb activitats innovadores) 17,1 8,1 10,2

Despeses en activitats innovadores (milers d’euros) 15.247 89.411 104.658

R+D interna (% respecte a les despeses en activitats innovadores) 13,0 10,86 11,2

Adquisició de R+D (% respecte a les despeses en activitats innovadores) 3,6 2,7 2,8
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Adquisició de maquinària, equips i software (% respecte a les despeses en activitats innovadores) 52,1 57,4 56,6

Adquisició d’altres coneixements externs (% respecte a les despeses en activitats innovadores) - 11,81 10,1

Formació (% respecte a les despeses en activitats innovadores) 0,6 0,9 0,9

Introducció d’innovacions en el mercat (% respecte a les despeses en activitats innovadores) 20,6 14,8 15,7

Disseny, altres preparatius per a producció i/o distribució (% respecte a les despeses en activitats 
innovadores)

- 1,4 2,6

Intensitat d’innovació (total d’empreses) 0,6 0,3 0,3

Intensitat d’innovació (empreses amb activitats innovadores) 2,1 1,1 1,2

Intensitat d’innovació (empreses amb activitats de R+D) 1,0 1,5 1,3

Nombre d’empreses innovadores en el període 2004-2006 160 799 959

% amb innovacions de producte 33,1 60,2 55,7

% amb innovacions de procés 88,8 50,1 56,5

% amb innovacions de producte i de procés 21,9 10,3 12,2

% d’empreses innovadores sobre el total 22,5 18,8 19,4

Nombre d’empreses no innovadores amb innovacions en curs o sense èxits 16 38 54

Nombre d’empreses EIN 177 837 1.014

% d’empreses EIN sobre el total d’empreses 24,7 19,7 20,5

Font: Elaboració pròpia a partir de dades sol·licitades a l’INE de l’Enquesta d’Innovació tecnològica de 2006 (2008)

En el marc d’una iniciativa per dissenyar una política de foment de la innovació té interès identificar els factors que dificulten 

la innovació a les empreses. El quadre 10 recull les respostes de les empreses de les Illes Balears a aquestes qüestions a 

l’enquesta d’innovació tecnològica de 2006. S’observen grans diferències entre els dos sectors analitzats. En agricultura 

i indústria els factors de cost són importants per a un nombre alt d’empreses (36,5%), i sobretot, per l’elevat cost de les 

activitats innovadores, més que per manca de finançament extern, mentre que aquest factor sols té rellevància per al 17% 

de les empreses de construcció i serveis. En el conjunt de les empreses de les Illes Balears el factor cost és rellevant per a 

un 20% de les empreses, quan aquest és el factor que destaquen majoritàriament les empreses espanyoles (31%, davant 

el 23% que identifica els factors de coneixement o el 21% que assenyala els factors de mercat). Els factors de coneixe-

ment són rellevants per a major nombre d’empreses d’agricultura i construcció (30%) que de construcció i serveis (19,4%) 

i també passa el mateix amb els factors de mercat. Per la seva part, en relació als motius per no innovar les respostes són, 

en ambdós sectors, similars a la mitjana espanyola: un alt percentatge d’empreses considera que no hi ha demanda d’inno-

vacions.
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Quadre	10.	 Factors que dificulten la innovació a les empreses de les illes balears

%	d’empreses	que	consideren	de	molta	importància	
els	següents	factors	en	dificultar	les	seves	activitats	
d’innovació	o	influir	en	la	decisió	de	no	innovar:

Agricultura	i	indús-
tria	Illes	Balears

Construcció	
i	serveis	Illes	

Balears

Total	Empreses	
Illes	Balears

Total	Empreses	Es-
panya

A] Factors de cost 36,5 17,3 20,1 31,7

- Falta de fons a l’empresa 22,3 9,5 11,3 19,7

- Falta de finançament de fonts exteriors a l’empresa 16,6 8,6 9,8 15,8

- Cost massa elevat 30,1 10,8 13,6 24,6

B] Factors de coneixement 29,7 19,4 20,9 23,5

- Falta de personal qualificat 23,4 13,7 15,1 14,9

- Falta d’informació sobre tecnologia 15,8 8,8 9,8 11,6

- Falta d’informació sobre els mercats 10,7 7,4 7,9 9,3

- Dificultats per trobar socis per innovar 12,1 5,9 6,8 10,6

C] Factors de mercat 28,0 13,7 15,8 21,1

- Mercat dominat per empreses establertes 19,4 8,1 9,7 14,9

- Incertesa respecte a la demanda de bens i serveis 
innovadors

17,4 11,0 11,9 14,5

D) Motius per no innovar 26,0 29,8 29,2 29,9

- No és necessari a causa de les innovacions anteriors 8,5 8,4 8,4 7,9

- No és necessari, perquè no hi ha demanda d’inno-
vacions

21,4 26,7 26,0 27,0

Font: Elaboració pròpia a partir de dades sol·licitades a l’INE de l’ Enquesta d’Innovació tecnològica de 2006 (2008)

la r+d empresarial

Encara que l’activitat d’investigació i desenvolupament és una més de les que componen el procés de la innovació, també 

és una de les més importants, ja que és la que crea la major quantitat de coneixement tecnològic propi i, per tant, la que 

proporciona majors i millors possibilitats davant la competència. Només el 10,3% de les empreses innovadores balears 

declaren realitzar activitats de R+D interna, i el 17,2% declaren contractar R+D externa, percentatges que en el conjunt 

d’Espanya són aproximadament quatre vegades majors.

Les xifres publicades per l’INE mostren la reduïda activitat de R+D empresarial a les Illes Balears, que en mitjana equival a 

aproximadament el 0,2% del total nacional, tant referent a despesa com a nombre d’investigadors (Quadres 11 i 12).
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Quadre	11.	 despesa empresarial en r+d (milions d’euros)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Espanya 2.647,49 3.120,33 3.312,79 3.943,77 4.459,31 4.876,60 5.498,89 6.578,66

Illes Balears 5,36 4,40 4,17 8,93 7,03 11,60 14,50 13,45

Font: INE, enquestes de R+D

Quadre	12.	 investigadors empresarials, EdP (Equivalència a dedicació Plena)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Espanya 15.793,5 21.898,1 19.771,5 27.838,1 32.227,3 35.246,4 40.292,7

Illes Balears 19,2 11,7 34,4 74,2 94,1 135,4 106,7

Font: INE, enquestes de R+D

La seva evolució es pot apreciar millor en els gràfics, on les xifres d’Espanya s’han reduït al 2,5% del seu valor real (pes de 

l’economia balear en el conjunt de l’Estat) per facilitar la comparació. A més d’evolucionar en nivells pròxims al 10% del que 

podria esperar-se si la R+D empresarial balear fos proporcional al pes de la regió en l’economia nacional (aproximadament. 

el 2,5%), són també apreciables les fortes fluctuacions de les xifres de les Illes Balears davant el creixement més sostingut 

del conjunt de l’Estat (Figura 10).

Figura	11.	 Despesa	en	R+D	(en	milers	d’euros)	
Font: INE, enquestes de R+D
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Figura	12.	 Nombre	d’Investigadors	(EDP)	
Font: INE, enquestes de R+D. (L’any 2002 no es va  dur a terme l’enquesta)

La despesa anual per investigador empresarial en el conjunt d’Espanya entre 2003 i 2008 ha estat en mitjana d’uns 

158.000 euros, xifra que es redueix a 113.000 en el cas dels investigadors empresarials balears, la qual cosa indicaria una 

disponibilitat de mitjans una mica menor. (Figura 12)

Els resultats de l’activitat innovadora

A la vista dels resultats de la innovació el problema és definir el que es considera com a tal. L’OCDE i, conseqüentment, l’INE 

(INE, 2000), ha optat per distingir diverses classes de canvis:

- Les innovacions totals de productes, que es refereixen a un producte enterament nou, amb una base tecnolò-

gica nova o amb noves utilitzacions de la tecnologia existent.
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- Les innovacions progressives de productes, que consisteixen en millores marginals o en millores dels compo-

nents o subsistemes d‘un producte.

- Les innovacions de processos, que consisteixen en l‘adopció de mètodes de producció nous o sensiblement 

millorats.

La innovació implica novetat, però aquesta novetat podria ser-ho només per a l‘empresa o per al mercat. D‘altra banda, és 

impossible comparar les innovacions d‘una empresa amb les d’una altra, però sí es pot avaluar en quina mesura la xifra de 

negocis es deu als productes nous o sensiblement millorats, que és el que l‘enquesta demana a les empreses. 

En el quadre 13 es recullen els resultats globals de les empreses de les Illes Balears i del conjunt d’Espanya corresponents 

a l’any 2003 i 2006. Es pot observar que les vendes de productes nous al mercat són, com es podia esperar, superiors en el 

cas de les empreses innovadores i més encara en les que han realitzat innovacions de producte, però les xifres de les em-

preses de les Illes Balears són, a tots els sectors, millors que les del conjunt espanyol. Destaca l’alt percentatge de la xifra 

de negocis de les empreses que innoven en producte respecte a la mitjana espanyola, tant respecte a la pròpia empresa 

(43%) com respecte al mercat (27%). 

Quadre	13.	resultats de les activitats d’innovació tecnològica de les empreses el 2006 i comparació 
amb el 2003

Illes	Balears Espanya

Percentatge	de	la	xifra	de	negocis	de	2006	corresponent	a… Total	2003 Total	2006 Total	2003 Total	2006

Bens i/o serveis que varen ser novetat només per l’empresa 6,3 5,1 9,2 7,4

Bens i/o serveis que varen ser novetat en el mercat 4,0 2,7 2,7 5,9

Bens i/o serveis que no varen tenir canvis 93,7 92,3 90,8 86,7

Bens i/o serveis que varen ser novetat només per l’empresa (empreses EIN) 16,5 13,2 13,8 12,5

Bens i/o serveis que varen ser novetat en el mercat (empreses EIN) 10,4 7,0 4,0 9,9

Bens i/o serveis que no varen tenir canvis (empreses EIN) 83,5 79,8 86,3 77,6

Bens i/o serveis que varen ser novetat només per l’empresa  
(empreses amb innovació de producte) 

43,4 23,7 23,4 19,1

Bens i/o serveis que varen ser novetat en el mercat  
(empreses amb innovació de producte)

27,2 12,6 6,8 15,1

Bens i/o serveis que no varen tenir canvis (empreses amb innovació de producte) 56,6 63,8 76,6 65,9

Font: Dades  proporcionades per l’ INE, a petició pròpia, de l’Enquesta d’Innovació Tecnològica (anys 2003 i 2006) 
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Per finalitzar, el quadre 14 dóna compte dels efectes, que, segons el parer de les empreses enquestades, tenen les innovaci-

ons als seus productes i processos. S’aprecien importants diferències entre els dos sectors. és major el nombre d’empreses 

d’agricultura i indústria que declaren que les innovacions afecten als seus productes, especialment a la seva qualitat, i als 

seus processos, augmentant la capacitat de producció, amb valors pròxims als de la mitjana nacional. En construcció i ser-

veis és molt inferior el nombre d’empreses que aprecien que el desenvolupament d’activitats innovadores tingui importància 

en l’acompliment de la seva activitat empresarial. 

Quadre	14.	 Efectes de l’activitat innovadora de les empreses Ein de les illes balears

%	d’empreses	que	consideren	que	l’activitat	innovadora	
ha	tingut	una	gran	importància	sobre:

Agricultura	i	indústria	
Illes	Balears

Construcció	i	serveis	
Illes	Balears

Total		
Empreses	Illes	

Balears

Total	Empre-
ses	

Espanya

A) Els productes 34,6 24,7 26,4 32,1

- Gama més àmplia de bens o serveis 15,9 15,7 15,7 18,3

- Major penetració en nous mercats o major quota de 
mercat

10,8 6,6 7,4 12,8

- Major qualitat de bens o serveis 28,4 19,6 21,1 25,1

B) Els processos 31,4 20,0 22,0 27,6

- Major flexibilitat en la producció o en la prestació de 
serveis

18,0 13,0 13,9 17,3

- Major capacitat de producció o prestació de serveis 30,1 12,6 15,7 20,7

- Menors costs laborals per unitat produïda 11,1 5,2 6,2 9,7

- Menys materials i energia per unitat produïda 8,3 4,3 5,0 6,5

C) Altres efectes 20,2 9,5 11,3 18,8

- Menor impacte mediambiental o millora en la salut i la 
seguretat

14,8 4,2 6,0 11,0

- Compliment dels requisits normatius 17,0 8,8 10,2 15,6

Font: Elaboració pròpia a partir de dades sol·licitades a l’INE de l’ Enquesta d’Innovació tecnològica de 2006 (2008) 
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la protecció dels resultats de la innovació 

L’indicador de resultats tecnològics comunament utilitzat és el relatiu a les patents. El quadre 15 mostra l’evolució de les 

patents sol·licitades per residents a Espanya i a les Illes Balears en el període 2001-2006 davant de l’Oficina Espanyola 

de Patents i Marques (OEPM); així mateix, s’inclouen també les tendències observades en el cas dels models d’utilitat i els 

dissenys industrials. S’aprecia que en els tres casos detallats, Illes Balears representa aproximadament entre un 1,5 i un 

2% del total nacional.

Quadre	15.	Evolució del nombre de patents, models d’utilitat i dissenys industrials presentats per resi-
dents 

Patents	nacionals Models	d’	utilitat Dissenys	industrials

Ill
es

	B
al
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rs

N
ac

io
na

l

Illes	Balears/To-
tal	Nacional	(%)

Ill
es

	B
al

ea
rs

N
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l

Illes	Balears/To-
tal	Nacional	(%)

Ill
es

	B
al
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rs

N
ac
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na

l

Illes	Balears/	Total	
Nacional	(%)

2001 25 2.523 1,0 44 2.981 1,5 - - -

2002 22 2.763 0,8 30 2.928 1,0 - - -

2003 58 2.804 2,1 47 2.853 1,6 - - -

2004 42 2.864 1,5 43 2.784 1,5 10 700 1,4

2005 41 3.027 1,4 28 2.725 1,0 35 1.816 1,9

2006 43 3.098 1,4 28 2.664 1,1 32 1.407 2,3

Total 231 17.079 1,3 220 16.935 1,3 77 3.923 2,0

Font: INE (2008), Estadístiques de Propietat Industrial.

A més de les patents, els dissenys industrials i els models d’utilitat, és interessant també conèixer com enfoquen les empre-

ses la protecció dels seus resultats. En l’enquesta d’innovació tecnològica 2002 (INE, 2004) es pregunta a les empreses 

com protegeixen els seus resultats innovadors. En el quadre 16 es comparen les respostes del conjunt de les empreses 

espanyoles i de les de les Illes Balears (tots els sectors). La important presència d’empreses de serveis fa que els sistemes 

de protecció propis de la indústria (patents) siguin menys emprats; destaca l’elevat percentatge d’empreses que s’avança 

als seus competidors i que protegeixen per drets d’autor, estratègia pròpia dels serveis.
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Quadre	16.	Protecció dels resultats de les activitats d’innovació tecnològica en les empreses 

Espanya	
2003

Espanya	
2006

Illes	Bale-
ars	2003

Illes	Balears	
2006

Empreses EIN que han sol·licitat patents en 2001-2003/2004-2006 2.271 2.423 18 10

Nombre de patents sol·licitades 7.166 8.006 23 13

En la Oficina Espanyola de Patents 5.124 5.472 23 10

En la Oficina Europea de Patents 1.540 1.880 1 3

En la Oficina Americana de Patents i Marques 480 649 1 1

Patent PCT, Tractat de cooperació de patents 740 847 1 --

Mitjançant patents (% empreses que protegeixen) 28,9 -- 19,4 --

Empreses EIN que en 2004-2006:

Han registrat algun dibuix o model industrial -- 3.017 -- 28

Han registrat alguna marca -- 7.493 -- 74

Han reclamat drets d’autor -- 59 -- 4

Font: Dades proporcionades per l’INE a petició pròpia (Enquesta d’Innovació Tecnològica en 2003 i 2006
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2.3.4.	El	sistema	públic	de	R+D	

L’entorn científic de les Illes està constituït per diverses entitats, entre les quals destaca la Universitat de les Illes Balears.

A continuació es presenta la UIB, així com la relació d’instituts i centres de recerca:

- La Universitat	de	les	Illes	Balears	(UIB), l’any 2006, representava el 52,21% del total de la despesa en R+D 

a les Illes Balears (INE 2008), i aporta el 58,3% del total d’investigadors.

La	UIB	ha	assumit	 la	 investigació	com	objectiu	 fonamental	de	 l‘activitat	que	desenvolupa	 i	ha	apostat	per	con-

vertir-se	en	un	agent	econòmic	que	participi	activament	en	el	mercat	de	la	innovació	mitjançant	la	promoció	i	la	

creació	d‘iniciatives	empresarials.	La	UIB	s’està	consolidant	com	a	institució	investigadora	de	gran	prestigi	tant	

a	 l‘àmbit	nacional,	on	ocupa	una	de	 les	primeres	posicions	en	producció	científica	per	 investigador,	com	a	 l‘in-

ternacional	gràcies	a	les	diverses	col·laboracions	que	els	seus	investigadors	mantenen	amb	universitats	i	centres	

d‘investigació	internacionals	i	la	resta	d‘Europa.

El	campus	central	es	troba	a	Mallorca	i	té	dos	extensions	a	Menorca	i	Eivissa.	Disposa	de	6	facultats	(Ciències,	

Dret,	Educació,	Ciències	Econòmiques	i	Empresarials,	Filosofia	i	Lletres,	i	Psicologia),	18	departaments	(Biologia;	

Biologia	Fonamental	i	Ciències	de	la	Salut;	Ciències	de	la	Terra;	Ciències	Històriques	i	Teoria	de	les	Arts;	Cièn-

cies	Matemàtiques	i	 Informàtica;	Dret	Privat;	Dret	Públic;	Economia	Aplicada;	Economia	de	l’Empresa;	Filologia	

Catalana	i	Lingüística	General;	Filologia	Espanyola,	Moderna	i	Llatina;	Filosofia	i	Treball	Social;	Física;	Infermeria	

i	Fisioteràpia;	Pedagogia	i	Didàctiques	Específiques;	Pedagogia	Aplicada	i	Psicologia	de	l’Educació;	Psicologia;	

Química),	4	escoles	universitàries	(Politècnica	Superior;	Estudis	Empresarials;	Infermeria	i	Fisioteràpia;	Turisme),	

5	escoles	adscrites	(Centre	d’Ensenyament	Superior	Alberta	Giménez,	Escola	Universitària	de	Relacions	Labo-

rals;	Escola	Universitària	de	Turisme	del	Consell	Insular	d’Eivissa;	Escola	Universitària	de	Turisme	Felipe	Moreno	

(Palma);	Escola	Universitària	de	Turisme	Felipe	Moreno	a	Maó)	i	l’Escola	d’Hoteleria	CAIB-UIB.

Actualment	 imparteix	 40	 titulacions	 entre	 diplomatures	 i	 llicenciatures	 que	 en	 el	 procés	 d’adaptació	 a	 l’Espai	

Europeu	d’Educació	Superior	es	transformaran	en	29	titulacions	oficials	de	grau.	Té	actualment	27	postgraus,	13	

dels	quals	tenen	doctorats	amb	la	menció	de	qualitat	del	Ministeri	de	Ciència	i	Innovació.	Té	13.912	estudiants	de	

grau	i	1.852	de	postgrau,	dels	quals	el	22,4%	procedeixen	d’altres	països.

La	UIB	disposa	de	34	dels	40	grups	competitius	existents	als	Sistema	de	 la	Ciència	de	 les	 Illes	Balears,	dels	

quals	6	són	d’excel·lència,	i	compta	amb	vuit	laboratoris.
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En	aquests	moments,	 la	UIB	disposa	de	dos	 instituts	propis	de	 recerca,	el	Centre	de	Recerca	Econòmica,	en	

col·laboració	amb	Sa	Nostra	i	l’Institut	d’Aplicacions	Computacionals	de	Codi	Comunitari	(IAC3),	en	col·laboració	

amb	l’empresa	GridSystems.

La	UIB	té	tres	instituts	d’investigació	mixts,	dos	d’ells	amb	el	CSIC:	l’Institut	Mediterrani	d’Estudis	Avançats	(IME-

DEA)	i	l’Institut	de	Física	Interdisciplinària	i	Sintemes	Complexos	(IFISC)	i	un	altre	amb	la	Conselleria	de	Salut	i	

Consum,	l’Institut	Universitari	d’Investigacions	en	Ciències	de	la	Salut	(IUNICS).

La	UIB	disposa	d’uns	serveis	a	la	recerca,	tals	com,	el	Centre	de	Tecnologies	de	la	Informació,	l’Oficina	de	Suport	

a	la	Recerca,	els	Serveis	Científico-tècnics	i	el	Servei	de	Sistemes	d’Informació	Geogràfica	i	Teledetecció.

-	L’Institut	Mediterrani	d’Estudis	Avançats	(IMEDEA)	és	un	centre	mixt	de	la	UIB	i	el	CSIC	creat	el	1986,	

la	investigació	del	qual	se	centra,	bàsicament,	en	els	camps	dels	recursos	naturals,	amb	especial	èmfasi	en	la	

investigació	d’interès	per	a	l’àrea	mediterrània.	La	seva	activitat	es	distribueix	en	quatre	departaments,	inves-

tigació	del	canvi	global,	ecologia	i	recursos	marins,	biodiversitat	 i	conservació,	així	com	tecnologies	marines.	

Disposa	d‘uns	5.000	m2	i	38	laboratoris.	En	total,	en	el	centre	hi	treballen	31	investigadors,	així	com	tècnics,	

becaris,	administratius	i	altres	ocupacions,	que	sumen	150	empleats.

-	L’Institut	de	Física	Interdisciplinària	i	Sistemes	Complexos	(IFISC)	és	un	centre	mixt	de	la	UIB	i	del	

CSIC	 que	 es	 va	 crear	 l’any	 2007	 a	 partir	 del	 Departament	 de	 Física	 Interdisciplinària	 de	 l‘IMEDEA	 (Intitut	

Mediterrani	 d’Estudis	 Avançats).	 La	 seva	 definició	 programàtica	 d‘objectius	 parteix	 de	 constatar	 que	 punts	

importants	del	desenvolupament	científic	apareixen	entre	les	fronteres	de	camps	establerts	i	proposa	el	desen-

volupament	d‘una	investigació	interdisciplinària	i	estratègica	des	de	la	perspectiva	dels	físics.	

-	L’Institut	Universitari	d‘Investigacions	en	Ciències	de	la	Salut	(IUNICS),	creat	el	2002	com	a	institut	

universitari6	amb	l’objectiu	de	coordinar	les	activitats	d’investigació	de	la	UIB	i	la	Conselleria	de	Salut	i	Con-

sum	en	biomedicina	i,	així,	estimular	 i	 facilitar	 l’obtenció	de	coneixements	biomèdics	que	permetin	l’eventual	

translació	a	la	pràctica	clínica	habitual.	L‘IUNICS	es	dedica	a	la	investigació	científica	i	tecnològica	en	l‘àrea	

de	 les	Ciències	de	 la	Salut,	 i	 també	desenvolupa	activitats	docents	de	 tercer	 cicle	 universitari	 i	 cursos	de	

postgrau	a	l‘àrea	de	Ciències	de	la	Salut.

6	 Fou	un	dels	resultats	del	Primer	Pla	d’Investigació,	Desenvolupament	Tecnològic	del	Govern	de	les	Illes	Balears.
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Els serveis sanitaris de per si es consideren centres d’investigació i alguns tenen estructures de suport a la recerca i d’in-

vestigació pròpia:

- La	Unitat	d’Investigació	de	Son	Dureta va ser reconeguda, l’any 1992, pel Fons d‘Investigació Sanitària. La 

seva titularitat correspon a l’IB-Salut. Les seves línies d’investigació cobreixen, entre d’altres, les de trastorns al-

lèrgics, malalties respiratòries, patologies psiquiàtriques, patologies infeccioses, malalties cardiovasculars, càn-

cer i hematologia, genètica. Els grups estan en general vinculats a l’IUNICS.

- La Unitat	d’Investigació	d’Atenció	Primària	de	Mallorca es va acreditar l’any 1993 i segueix activa i 

vinculada a l’IUNICS, amb un important finançament de l’ISCIII. Hi ha diversos grups d’excel·lència reconeguts 

pel Ministeri de Sanitat, dels quals en destaquen el grup que investiga l’atenció al càncer, un grup de salut mental 

i el que investiga les malalties cardiovasculars.

- La Fundació	Hospital	Son	Llàtzer acull l’únic quiròfan experimental de les Illes per fer progressar la inves-

tigació en els aspectes quirúrgics de les ciències biomèdiques. També disposa del laboratori de neurociències, 

en el qual es desenvolupen línies d’investigació com neuropsicologia clínica, envelliment cognitiu, trastorns per 

hiperactivitat i dèficit d’atenció i trastorns de l’aprenentatge.

-L’Àrea	de	Salut	de	Menorca compta amb una unitat d’investigació. Des de l’any 1997 es realitza un estudi 

de seguiment en el qual s’avalua l’efecte del medi ambient en la infància, concretament, en el desenvolupament 

de l’asma i l’atòpia, en el desenvolupament neuroconductual, en la funció tiroidea i en el desenvolupament an-

tropomètric i sexual.

-Al	Complex	Hospitalari	de	Mallorca	(GESMA)	cal	destacar	la	producció	científica	de	l’Àrea	Socio-sani-

tària	i	del	Servei	de	Prevenció	de	Riscs	Laborals.

A	més,	a	les	diferents	gerències	del	sistema	sanitari	públic	de	les	Illes	Balears,	tant	 les	ja	esmentades	com	les	

dels	hospitals	de	nova	creació	encara	no	consolidats,	es	participa	activament	en	 la	realització	d’assaigs	clínics	

(més	d’un	centenar	per	curs),	que	són	estudis	controlats	en	humans	amb	la	finalitat	d’avaluar	l’eficàcia	i	la	segu-

retat	dels	medicaments.
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-La	Fundació	Caubet-Cimera	va	ser	constituïda	l’any	2005	i	es	dedica	exclusivament	a	 la	 investigació	en	

pneumologia.	És	un	centre	d’investigació	avançat	en	malalties	respiratòries	que	té	com	objectiu	generar	conei-

xement	rellevant	per	a	la	patogènia,	el	diagnòstic	i	el	tracament	de	les	malalties	respiratòries	més	comuns	amb	

l’objecte	de	traslladar-ho	a	la	pràctica	clínica	de	la	manera	més	ràpida,	eficient	i	segura	possible.

-La	Fundació	Banc	de	Sang	i	Teixits	de	les	Illes	Balears	va	ser	constituïda	el	1998.	Un	dels	objectius	de	

la	Fundació	és	fomentar	la	recerca	en	l’àmbit	de	la	hemoteràpia	i	del	transplantament	de	teixits.	Tenen	línies	

de	 recerca	en	 l’àmbit	de	 la	 	 teràpia	cel·lular	 i	 la	medicina	 regenerativa	 i	 les	cèl·lules	mare	mesenquimals.	A	

més	disposen	d’un	laboratori	de	Biologia	Molecular	en	el	qual	es	duen	a	terme	estudis	genètics	en	malalties	

neurològiques	i	en	càncer	hereditari	de	colon.

-La	Fundació	Kovacs	fou	creada	l’any	1986	i	realitza	programes	d’investigació	mèdica,	assistència	sanitària	

i	promoció	de	la	salut	pública,	impulsa	una	xarxa	d’investigació	en	dolor	d’esquena	(REIDE).	En	el	camp	de	la	

investigació	destaquen	els	programes	de	recerca	en	les	dolències	d’esquena	i	el	sistema	de	canals	K.

A les Illes Balears s’hi troben altres centres de recerca dedicats a altres àmbits d’investigació:

- El Centre	Oceanogràfic	de	Balears	 (IEO), va ser creat el 1906 com a laboratori de biologia	marina de 

Porto Pi, i al 1914, per Real Decret, va passar a formar part de l‘Institut Espanyol d‘Oceanografia. Es tracta d’un 

organisme públic d’investigació que depèn del Ministeri de Ciència i Innovació. Actualment, desenvolupa dues 

línies d‘investigació bàsiques: Medi marí i recursos pesquers. 

- L‘Institut	Geològic	 i	Miner	d’Espanya és un organisme públic de recerca creat el 1948, que depèn del 

Ministeri de Ciència i Innovació. Va ser el primer centre creat a Espanya per a l’estudi de la geologia del territori 

espanyol, la formació del Mapa Geològic Nacional, el reconeixement de jaciments minerals i l’estudi de les ai-

gües subterrànies. Compta amb unitats que li presten el suport tècnic i científic, de coordinació i assistència, de 

caràcter eventual i vinculades al desenvolupament de projectes en àrees determinades, denominades Oficines 

de Projectes, com la situada a Palma.

-El Centre	Meteorològic	Territorial	a	les	Illes	Balears	(AEMET) depèn del Ministeri de Medi Ambient i 

Medi Rural i Marí, a través de l‘Agencia Estatal de Meteorologia, i les seves investigacions se centren fonamen-

talment en meteorologia i climatologia. 
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-Laboratori	d‘Investigacions	Marines,	Pesqueres	i	Aqüicultura	 d’Andratx és una dependència adscrita a 

la Direcció General de Pesca de la Conselleria d‘Agricultura i Pesca, i centra les seves activitats fonamentalment 

en temes relacionats amb els recursos marins. 

Val a dir que, a més a més de les institucions llistades, a mitjans del 2008 o en estat d’implantació la posada en marxa de 

dos agents complementaris:

- El CIDTUR7, Centre de R+D referent científic-tecnològic regional en l’àrea de turisme. La missió d’aquesta 

entitat és generar coneixement científic i tecnològic, en un sentit ampli, que inclou les humanitats i la socioeco-

nomia, amb caràcter finalista: l’ús per part del sector turístic. El rol del CIDTUR es combinarà amb el de les engi-

nyeries i les consultores, que seran les darreres responsables de l’aplicabilitat i l’assessorament a les empreses 

turístiques.

- El SOCIB, Sistema d’observació Costaner de les Illes Balears, ICTS8 del programa Consolider, fruit d’un conveni 

entre el Ministeri de Ciència i Innovació (MICINN) i el Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Altres centres, la primera funció dels quals no és investigar sinó que formen part de l’entramat social de comunicació i difu-

sió social de les ciències. Aquest fet no lleva que alguns d’ells puguin tenir projectes d’investigació i desenvolupar activitat 

de R+D.

- Els museus	de	Mallorca,	Menorca	i	l’Arqueològic	d‘Eivissa	i	Formentera formen part de la xarxa de 

museus de les Illes Balears i disposen d‘unes fonts artístiques i històriques molt importants sobre la prehistòria, la 

història i l‘art de les Illes. Tots tres es dediquen a la conservació, investigació i exhibició de les seves respectives 

col·leccions i a l‘edició de llibres, monografies i publicacions de divulgació.

- La Fundació	Jardí	Botànic	de	Sóller és una institució que manté col·leccions de plantes vives ordenades 

científicament, documentades i etiquetades. S’hi realitza una investigació científica o tècnica continuada sobre 

les plantes de les col·leccions, d‘on s‘obté informació essencial per a reintroduccions, restauracions d‘espais 

naturals i maneig en general de les poblacions naturals en perill d‘extinció. Disposa d‘un banc de llavors i d‘un 

herbari informatitzat.

7	 Les	primeres	passes	per	a	la	creació	del	CIDTUR	ja	s’han	donat,	fruit	d’una	decisió	presa	i	mantinguda	en	el	transcurs	de	vàries	legislatures	del	Govern	de	les	Illes	Balears.	S’ha	concretat	
un	conveni	entre	el	Ministeri	Ciència	i	Innovació	i	la	Conselleria	d’Economia	i	Innovació	per	a	la	creació	d’una	Fundació,	i	s’està	completant	la	nominació	de	càrrecs	directius.	Ja	dotada	
d’òrgans,	el	següent	pas	consistirà	en	la	preparació	del	primer	pla	estratègic	de	CIDTUR.

8	 Infraestructura	Científica	i	Tecnològica	Singular.
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- El Museu	Balear	de	Ciències	Naturals	de	Sóller és una entitat dedicada a l‘estudi, la conservació i divul-

gació de la naturalesa dins l‘àmbit de les Illes Balears. Les seves àrees d‘investigació se centren en artròpodes 

terrestres i marins, geologia, paleontologia i flora micològica de les Illes Balears.

- L’Observatori	Astronòmic	de	Mallorca	 (OAM), de titularitat privada, es dedica a l‘estudi en dues línies 

fonamentals: l’observació d‘asteroides i nuclis cometaris i, per altre costat, observació d‘atmosferes planetàries.

En aquest context, cal mencionar que a finals del 2008 està prevista la posada en marxa de tots els mecanismes necessaris 

que permetran la creació en un futur pròxim del Museu	de	la	Ciència	de	les	Illes	Balears.
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recursos públics per a r+d

Les xifres publicades per l’INE a les seves enquestes de R+D, que quantifiquen els recursos disponibles per a la R+D 

pública a les Illes Balears i en el conjunt d’Espanya, es presenten a continuació. Les enquestes INE distingeixen dins de 

la R+D pública, la realitzada a la Universitat i la realitzada en centres de R+D dependents de l’Administració (Quadres 17, 

18, 19, i 20).

Quadre	17.	despesa en r+d, sector administració (milions d’ euros)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Espanya 843,26 904,78 989,01 - 1.261,76 1.427,50 1.738,05 1.956,68

Illes	Balears 7,53 7,56 7,77 - 7,98 10,90 13,34 20,32

Font: INE. (L’any 2002 no es va  dur a terme l’enquesta)

Quadre	18.	investigadors, sector administració (EdP)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Espanya 11.934,6 12.707,7 13.345,2 - 15.489,0 17.151,2 20.445,6 20.062,7

Illes Balears 90,6 126,6 117,4 - 135,1 158,0 221,7 303,4

Font: INE. (L’any 2002 no es va  dur a terme l’enquesta)

Quadre	19.	despesa en r+d, sector Ensenyament superior (milions d’euros)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Espanya 1.504,60 1.693,88 1.925,36 - 2.491,96 2.641,65 2.959,93 3.265,74

Illes Balears 20,00 22,90 26,46 - 31,32 32,19 33,67 36,89

Font: INE. (L’any 2002 no es va  dur a terme l’enquesta)

Quadre	20.	investigadors, sector Ensenyament superior (EdP)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Espanya 33.839,6 42.063,8 46.963,9 - 49.195,6 51.615,9 54.028,3 55.443,0

Illes Balears 284,5 300,5 414,0 - 402,5 483,0 541,0 572,5

Font: INE. (L’any 2002 no es va  dur a terme l’enquesta)
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De nou, per apreciar millor l’evolució d’ambdós sectors en el conjunt de la R+D pública nacional, els gràfics adjunts agrupen 

les xifres de les Illes Balears i Espanya, escalant aquestes últimes al 2,5% del seu valor real per facilitar la comparació 

(Figures 13, 14, 15 i 16).

Figura	13.	 Despesa	en	R+D	a	l’Administració	(milers	d’euros)	
Font:INE. Les xifres del conjunt d’Espanya són el 2,5% de les reals (pes de les Illes Balears en el conjunt de l’economia 
espanyola)  per facilitar la comparació. (L’any 2002 no es va  dur a terme l’enquesta) 
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De nou, per apreciar millor l’evolució d’ambdós sectors en el conjunt de la R+D pública nacional, els gràfics adjunts agrupen 

les xifres de les Illes Balears i Espanya, escalant aquestes últimes al 2,5% del seu valor real per facilitar la comparació.

Figura	14.	 Investigadors	a	l’Administració	(EDP)	
Font:INE. Les xifres del conjunt d’Espanya són el 2,5% de les reals (pes de les Illes Balears en el conjunt de l’economia 
espanyola)  per facilitar la comparació. (L’any 2002 no es va  dur a terme l’enquesta)
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Figura	15.	 Despesa	en	R+D	a	l’ensenyament	superior	(milers	d’euros)	
Font:INE. Les xifres del conjunt d’Espanya són el 2,5% de les reals (pes de les Illes Balears en el conjunt de l’economia 
espanyola)  per facilitar la comparació. (L’any 2002 no es va  dur a terme l’enquesta)
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Figura	16.	 Investigadors	a	l’ensenyament	superior	
Font: INE. Les xifres del conjunt d’Espanya són el 2,5% de les reals (pes de les Illes Balears en el conjunt de l’economia 
espanyola)  per facilitar la comparació. (L’any 2002 no es va  dur a terme l’enquesta)
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Com passava al sector empresarial, també el sector públic disposa de menys recursos per a la R+D que els que correspon-

drien al pes de l’economia balear en el conjunt d’Espanya, encara que tant en el sector administració com en el de l’ense-

nyament superior, les xifres són més pròximes al 2,5% del total nacional (pes de l’economia balear) usat com a referència 

que al sector empresarial.

Quant a la seva evolució, és visible el major creixement en els últims anys de la R+D dependent de l’Administració, que va 

passar del 0,63% del total nacional el 2003 a l’1,04% el 2006 quant a despesa, i del 0,87% a l’1,51% en investigadors. 

En canvi, la despesa en R+D universitària experimenta un creixement menor, i menor també que el del conjunt del sector 

ensenyament superior a escala nacional, ja que la seva despesa, que era l’1,26% del total nacional el 2003 va caure el 2006 

a l’1,13%. En canvi, els seus investigadors, que eren el 0,82% del total nacional van passar a l’1,03% el 2006. 

La despesa anual executada per investigador en els centres dependents de l’Administració, amitjanant els últims quatre 

anys, és de 87.000 euros en el conjunt d’Espanya i de 64.000 euros a les Illes Balears, mentre que els investigadors uni-

versitaris, que aquells mateixos anys van executar uns 54.000 euros de mitjana en el conjunt d’Espanya, a les Illes Balears 

van disposar d’uns 68.000 euros. 

Pot veure’s que la disponibilitat de recursos per investigador als tres sectors que executen R+D (Empreses, Administració i 

Universitats) segueix una pauta similar a les Illes Balears que en el conjunt d’Espanya, amb majors recursos per investigador 

en l’empresa, seguit pel sector de l’Administració i finalment l’universitari. A més, s’aprecia que a les Illes Balears, mentre 

l’investigador en els centres de l’Administració disposa de menys recursos que la mitjana nacional del seu sector, l’investi-

gador universitari executa gairebé un 25% més de despesa que la mitjana espanyola. 

Les xifres de despesa per investigador de cada sector de totes les comunitats autònomes l’any 2006 es poden veure grà-

ficament a la figura 17.
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Figura	17.	 Despesa	per	investigador	per	comunitat	autònoma	i	sector	d’execució	(2006)	
Font: INE
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resultats de la r+d pública

El principal output de la R+D pública són les publicacions científiques, de l’anàlisi de les quals es pot deduir l’eficiència 

dels seus investigadors, i també identificar les àrees de major activitat. Els quadres que segueixen (del 21 al 28) recullen 

el nombre de documents en publicacions científiques de reconegut prestigi internacional, Web of Science (WoS), i nacional, 

Índex Espanyol de Ciència i Tecnologia (ICYT), així com a les publicacions nacionals especialitzades en medicina, Índex 

Mèdic Espanyol (IME), i Ciències Socials- Humanitats, Índex de Ciències Socials i Humanitats (ISOC). 

Quadre	21.	Publicacions científiques per entitats. Wos 2001-2005

Illes	Balears Total	Espanya

Administració 50 4.237

CSIC 569 28.193

Empreses 18 5.830

Entitats	sense	ànim	de	lucre 34 6.803

Organismes	Internacionals 0 1.619

Altres 40 3.783

Altres	OPI 50 3.753

Sector	Sanitari 533 39.362

Universitat 1.103 94.980

Total 2.161 188.560

Font: IEDCYT (Instituto de Estudios Documentales sobre Ciència y Tecnología)
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Quadre	22.	Publicacions científiques per àrees. Wos 2001-2005

Illes	Balears Total	Espanya

Agricultura,	biologia	i	medi	ambient 408 22.987

Biomedicina 409 35.099

Ciències	socials 91 6.520

Física 533 23.751

Humanitats 14 3.312

Enginyeria,	tecnologia 282 25.860

Matemàtiques 56 7.307

Medicina	clínica 603 43.351

Multidisciplinari 22 1.127

Química 231 2.398

Total 2.151

Font: IEDCYT

Quadre	23.	Publicacions científiques per entitats. icYt 2001-2004

Illes	Balears Total	Espanya

Administració 57 2.563

CSIC 38 1.676

Empreses 7 2.865

Entitats	sense	ànim	de	lucre 13 622

Organismes	Internacionals 0 13

Altres 8 738

Altres	OPI 7 655

Sector	Sanitari 72 9.995

Universitat 35 833

Total 211 16.878

Font: IEDCYT
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Quadre	24.	Publicacions científiques per àrees. icYt 2001-2004

Illes	Balears Total	Espanya

Ciències	tecnologia 22 6.304

Ciències	de	la	Vida 130 3.629

Ciències	agràries 8 3.489

Ciències	de	la	Terra	i	de	l’espai 47 1.993

Ciències	mèdiques 10 1.293

Matemàtiques 9 779

Química 2 453

Física 2 439

Astronomia	i	astrofísica 0 34

Història 0 46

Lògica 2 38

Miscel·lània 0 1

Total 211 16.878

Font: IEDCYT

Quadre	25.	Publicacions científiques per entitats. imE 2001-2004

Illes	Balears Total	Espanya

Administració 5 917

CSIC 0 176

Empreses 1 422

Entitats	sense	ànim	de	lucre 4 608

Organismes	Internacionals 0 1

Altres 0 255

Altres	OPI 186 46.991

Sector	Sanitari 31 3.648

Universitat 109 7.204

Total 320 26.736

Font: IEDCYT
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Quadre	26.	Publicacions científiques per àrees. imE 2001-2004

Illes	Balears Total	Espanya

Medicina	Clínica 281 24.504

Biomedicina 26 1.766

Medicina	Social 25 1.492

Total 320 26.726

Font: IEDCYT

  

Quadre	27.	Publicacions científiques per entitats. isoc 2001-2004

Illes	Balears Total	Espanya

Administració 38 5.109

CSIC 1 951

Empreses 0 1.334

Entitats	sense	ànim	de	lucre 8 1.501

Organismes	Internacionals 0 39

Altres	OPI 0 39

Particulars 0 3

Sector	Sanitari 6 649

Universitat 346 34.058

Altres 5 665

Total 396 42.859

Font: IEDCYT

Quadre	28.	Publicacions científiques per àrees. isoc 2001-2004

Illes	Balears Total	Espanya

Ciències	socials 242 27.480

Humanitats 157 16.099

Total 396 42.859

Font: IEDCYT
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Agrupant les publicacions generades pel sector públic i usant com a referència la despesa pública en R+D, es pot apreciar 

la major eficàcia general del sistema públic de R+D balear a la producció de documents científics, ja que en el període 

2001-2005 va publicar una mitjana de 75,8 documents per milió de despesa anual en R+D, mentre en el conjunt d’Espa-

nya es van publicar 64,5. Com mostren les xifres, la principal diferència és a les publicacions internacionals (WoS), àrea en 

la qual l’eficàcia del sector públic balear, amb 56,3 documents per milió de despesa va ser un 27% superior a la mitjana 

nacional de 44,2 (Quadre 29).

Quadre	29.	Publicacions científiques

Nombre	de	documents	publicats Documents	per	milió	de	despesa	anual

Illes	Balears Total	Espanya Illes	Balears Total	Espanya

WoS 2.305 170.525 56,3 44,2

ICYT 182 15.627 4,4 4,0

IME 222 21.987 5,4 5,7

ISOC 391 40.806 9,6 10,6

Total 3.100 248.945 75,8 64,5

Illes	Balears Total	Espanya

Despesa	pública	en	R+D	,	mitja	anual	2001-2005,	MEUR 40,91 3.858,81

Font: IEDCYT

L’anàlisi per àrea científica de les publicacions internacionals, que és amb diferència el grup més nombrós, i també el més 

exigent en qualitat, permet apreciar l’especialització investigadora. (Figura 18)
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Figura	18.	 Publicacions	científiques	a	les	Illes	Balears	per	àrea	científica	(2001-2005)	
Font: CINDOC, PIPCYT
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Figura	19.	 Índex	d’especialització	de	les	Illes	Balears	per	àrea	científica	(2001-2005)	(Espanya=100)	
Font: IEDCYT

L’àrea de Medicina Clínica és la que compta amb major nombre de documents publicats, 603 entre 2001 i 2005, seguida 

de Física, amb 533, Biomedicina amb 409 i Agricultura, Biologia i Medi Ambient amb 408. Si es compara el pes relatiu de 

cada àrea científica amb el total i amb la seva mitjana a les publicacions nacionals, s’aprecia la importància de les publica-

cions en l’àrea de Física, el pes de la qual en el conjunt de les publicacions balears és un 160% del qual té en el conjunt 

nacional, seguit de les Multidisciplinàries (140%) i Agricultura, Biologia i Medi Ambient (130%). Al contrari, Humanitats, 

Matemàtiques o Química tenen menys pes a les publicacions de les illes que el que tenen en el conjunt nacional (Figura 19).

la r+d universitària

La Universitat a Balears, com a la majoria de les regions espanyoles i europees, és un dels principals generadors de ciència, 

tant ciència bàsica com ciència aplicada, més susceptible de ser convertida en tecnologia utilitzable per a les empreses. 

En el finançament de la R+D universitària es poden distingir tres fonts principals, de l’anàlisi de les quals es poden treure 

conclusions sobre la qualitat de la investigació realitzada i sobre la seva incidència en el teixit empresarial.
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La font de finançament bàsic de la R+D universitària són els Fons Generals de la Universitat i els fons propis. La primera 

partida sol ser un percentatge de les despeses del personal docent, que reflecteix l’estimació de la seva dedicació a tasques 

d’investigació, que podria definir-se com “no orientada”, en no desglossar-se en projectes d’investigació concrets. En ser 

un percentatge de les despeses de personal, aquesta xifra depèn fonamentalment de la mida de la Universitat. Quant als 

fons propis, són gestionats per la pròpia Universitat i repartits internament entre els diferents grups d’investigació per al 

desenvolupament de projectes concrets o el seu equipament.

Una altra font d’ingressos per a la R+D són les subvencions públiques i contractes de R+D, tant de les administracions 

regionals com nacionals i europees. Aquests fons solen captar-se en competència amb altres universitats o centres d’in-

vestigació, per la qual cosa l’èxit en la seva consecució és una bona mesura de la competitivitat de la R+D realitzada a la 

Universitat que es tracti respecte a centres similars del seu entorn.

Finalment, les empreses també financen una part de la R+D universitària, a través de projectes que, lògicament, tinguin in-

terès per a l’empresa finançadora. El volum dels ingressos per aquest concepte és per tant una bona mesura de la proximitat 

de la investigació universitària a les necessitats empresarials.
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Figura	20.	 Finançament	de	la	R+D	universitària	a	Espanya	
Font: INE

Les figura 20 mostra que el finançament de la R+D a la Universitat de les Illes Balears a través de projectes en competència 

(finançament públic), que suposava el 17,3% del total el 2003, ja assoleix el 2006 el 28,9%, superant la mitjana del conjunt 

de les universitats espanyoles, del 28,4%. Això indicaria una competitivitat de la R+D de la Universitat balear lleugerament 

superior a la mitjana nacional. 

En canvi, el finançament a través de contractes amb empreses, malgrat haver crescut des de l’1,7% del total el 2003 fins al 

3,3% el 2006, està encara lluny del 7,9% de la mitjana de les universitats espanyoles. Aquesta menor dedicació a la R+D 

per a les empreses és una debilitat de la Universitat de balears, que pot explicar-se en part per la menor receptivitat del 

teixit productiu del seu entorn.
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2.4. lEs EstructurEs dE suPort a la innovació 

2.4.1. relació d’agents de l’entorn tecnològic i de serveis avançats

Aquests agents exerceixen un paper fonamental en el sistema, proporcionant a les empreses productives tecnologies i su-

port en els seus processos d’innovació, així com exercint de nexe entre les necessitats de l’entorn productiu i les capacitats 

potencials de l’entorn científic.

Cal esmentar, més concretament, els agents següents:

- La Fundació	Illes	Balears	per	a	la	Innovació	Tecnològica (IBIT) és una institució sense ànim de lucre 

promoguda i formada pel Govern de les Illes Balears, Sa Nostra (Caixa de Balears) i Telefònica el 1998, enregis-

trada9 com a centre d’innovació i tecnologia. Compta amb un equip de més de 35 persones especialistes en sis-

temes d’informació, innovació i formació, i col·labora amb socis tecnològics de tota Europa. Desenvolupa els seus 

objectius a través d’activitats de R+D, transferència de tecnologia, formació i serveis a empreses i altres entitats. 

- L’Institut	de	Recerca	i	Formació	Agrària	i	Pesquera	de	les	Illes	Balears (IRFAP) és un organisme ad-

ministratiu sense  personalitat jurídica pròpia, assimilat a la categoria de servei de la Direcció General d’Agricul-

tura de la Conselleria d’Agricultura i Pesca. Fou creat mitjançant Decret l’any 2002, per desenvolupar les funcions 

de promoció i coordinació  de les activitats de recerca, formació i experimentació; transferència de resultads al 

sector, col·laboració amb entitats, assessorament en temes de R+D i organització i avaluació de programes for-

matius i de divulgació científica i tècnica.

- L’Institut	 Tecnològic	 del	 Calçat, també és enregistrat oficialment com a centre d’innovació i tecnologia, 

constitueix una de les unitats tècniques de la xarxa de centres INESCOP distribuïdes pel territori nacional. Parti-

cipa de les activitats del centre matriu, com ara l’assistència tècnica a empreses del calçat, caracterització i tipifi-

cació del calçat, assessorament per a la implantació de sistemes de qualitat en la indústria del calçat, disseny, etc. 

9	 Reial	decret	2609/1996,	de	20	de	desembre
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- El Centre d‘Investigació	i	Foment	de	la	Qualitat	de	PIME	Menorca, creat l‘any 1988 per la Federació 

de la Petita i Mitjana Empresa de Menorca amb l‘objectiu d‘atendre les necessitats tecnològiques de les empre-

ses i contribuir a la millora de la competitivitat mitjançant la innovació tecnològica i la implantació de sistemes 

de gestió i control de la qualitat, també està registrat com a centre d’innovació i tecnologia amb el número 64.

- L’Institut	Tecnològic	de	la	Bijuteria	(ITEB) és una entitat privada sense ànim de lucre, d‘àmbit nacional, va 

ser constituïda el 1979 per iniciativa del col·lectiu de fabricants, i té seu a Maó. Promou iniciatives de diversa ín-

dole (R+D, suport tecnològic, serveis d‘assaigs i anàlisi, formació, etc.) orientades a facilitar la millora tecnològica 

de la indústria de la bijuteria, i compta amb quatre departaments: laboratori d‘assaigs, medi ambient, CAD-CAM 

i formació.

- El Centre	Tecnològic	Balear	de	la	Fusta	(CETEBAL) és una associació creada el 2000 amb la participació 

de la Federació de la Fusta i Suro de les Illes Balears, el Govern de les Illes Balears, l‘Ajuntament de Manacor 

i l‘Associació d‘Investigació d‘Indústries del Moble i Afins (AIDIMA). El seu objectiu és contribuir a l‘increment 

de la competitivitat del sector de la fusta a les Illes Balears, fonamentalment en els aspectes relacionats amb la 

qualitat, la innovació tecnològica, la formació i la informació, per a la qual cosa ofereix serveis tecnològics a les 

empreses.

- El Centre	d‘Investigació	de	Tecnologies	Turístiques	(CITTIB) és una àrea de l‘Institut d‘Estratègia Tu-

rística (INESTUR), organisme depenent de la Conselleria de Turisme del Govern de les Illes Balears dedicat a la 

recerca i a les tecnologies turístiques10.

2.4.2. relació d’agents intermediadors: estructures d’interfície

Respecte a la dotació d’unitats d’interfície dinamitzadores de territoris i d’àmbits d’activitat en matèria d’innovació, les Illes 

Balears compten amb elements per fomentar i catalitzar relacions clarament properes a l’entorn productiu i tecnològic.

- L’Institut	d‘Innovació	Empresarial	de	les	Illes	Balears	(IDI) és una institució de titularitat pública sotme-

sa a ordenament jurídic privat i dedicada a l‘assessorament integral d‘empreses, especialment petites.

- El Centre	Europeu	d‘Empreses	 Innovadores	de	Balears	 (CEEI) és un consorci integrat per diverses 

10	 Tot	i	que	no	es	redunda	sobre	entitat	en	l’apartat	següent,	el	CITTIB,	també	desenvolupa	activitats	pròpies	d’una	estructura	d’interfície	entre	els	entorns	científic	i	productiu.
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entitats de l‘Administració, Cambres de Comerç, la Universitat i també una entitat financera, que tracta d‘afavorir 

l‘establiment i la creació d‘empreses innovadores en l‘àmbit de les Illes Balears, proporcionant-los assessorament 

i suport tècnic.

- El	Centre	Balears	Europa	(CBE) és un consorci d‘organitzacions públiques i privades dirigit a oferir informa-

ció i assessorament en temes relacionats amb la Unió Europea, que representa, a més, els interessos de Balears 

a Brussel·les. 

- Unitat	de	suport	a	la	Innovació	 , és una unitat operativa situada al Parc Bit que actua sota la direcció de 

la Direcció General de Recerca, Desenvolupament i Innovació per impulsar l’emprenedoria i la innovació empre-

sarial. 

- Les Federacions	 empresarials i les Cambres	 de	 Comerç són associacions empresarials de caràcter 

intersectorial que presten i coordinen serveis de suport a la innovació prestant serveis d‘intermediació, difusió i 

formació entre els seus associats.

Més properes a l’entorn científic, destaquen les següents entitats:

- L’Oficina	de	Suport	a	la	Recerca	(OSR)	de	la	UIB està encarregada de dur a terme tasques de relació 

entre els grups d‘investigació de la Universitat i el sector productiu, i també de transferir els resultats de les in-

vestigacions dels esmentats grups a l‘entorn productiu i la societat en el seu conjunt. Aquesta oficina, que a més 

de facilitar la cooperació dels grups de la UIB amb empreses ha elaborat l‘Oferta cientifico-tècnica de la UIB per 

a la seva inclusió en la DATRI nacional (que demana la CICYT), forma part del CENEMES (Centre d’Enllaç amb 

el Mediterrani Espanyol) que conforma una xarxa europea de transferència de tecnologia.

- La Fundació	Universitat	Empresa	de	les	Illes	Balears	(FUEIB) és una fundació privada sense ànim de 

lucre que té com a missió principal impulsar les relacions entre les activitats de la Universitat i el món empre-

sarial. Orienta les seves activitats cap a la formació contínua a nivell de postgrau i especialització, la gestió de 

contractes de la UIB, l’orientació i la inserció professional dels titulats i titulades, l‘impuls de l’emprenedoria i 

l’auto-ocupació i la transferència de coneixement i la innovació.
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- La Fundació	Mateu	Orfila d’investigació	en	Salut de les Illes Balears, és una entitat sense ànim de lucre 

que gestiona recursos per a l’execució de programes i projectes d’investigació clínica, de desenvolupament tec-

nològic i d’innovació en els camps de la Biomedicina i les Ciències de la Salut.

- L’Institut	Menorquí	d‘Estudis (IME) és un organisme autònom del Consell Insular de Menorca (CIM), de 

caràcter administratiu, destinat a la investigació, promoció, recuperació i difusió de la cultura de l‘illa de Menorca. 

és un centre de recepció i intercanvi de pensament i de ciència, i disposa d’una hemeroteca especialitzada en es-

tudis locals i menorquins. Promou i finança activitats de R+D i de divulgació sobre la seva àrea d‘especialització.

- L’Institut	 d‘Estudis	 Baleàrics	 és un centre que depèn de la Conselleria d‘Educació i Cultura dedicat al 

foment de les ciències socials, la llengua, la literatura i la cultura popular de les Illes Balears. Ho fa mitjançant 

l‘edició de llibres, revistes, monografies i materials audiovisuals; l‘organització de jornades d‘estudis històrics 

locals i exposicions fotogràfiques; el finançament de beques, etc. 

- El Centre	d’Estudis	avançats	d’Eivissa	i	Formentera, creat l’any 2005 pel Consell Insular d’Eivissa, el Go-

vern de les Illes Balears i la UIB: El centre realitza projectes de R+D+I i accions formatives de difusió, divulgació 

i de transferència de tecnologia a la societat en general.

A les Illes Balears hi ha altres entitats que, en part, realitzen activitats pròpies d‘una estructura d‘interfície, en la mesura que 

fomenten i catalitzen les activitats de R+D, com ara el Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB).
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2.4.3. Els parcs científics i tecnològics

Els parcs tecnològics són iniciatives urbanístiques d’àmbit local o regional, destinades a estimular la inversió en activitats 

d’alta tecnologia, fomentar la comunicació entre els sectors investigador i industrial i crear ocupació mitjançant la concen-

tració física d’empreses amb base tecnològica, amb l’objectiu de crear un medi en el qual es produeixi un fenomen de difusió 

d’innovacions i transferència de tecnologia, que culmini amb el naixement, al parc i les seves immediateses, d’un teixit de 

PIME innovadores. 

La consecució d’aquesta finalitat suposa la presència al parc, o en el seu entorn, d’universitats o centres d’investigació que 

generin un flux de coneixement útil per a les empreses i d’entitats disposades a finançar la creació de PIME innovadores, 

assumint aquest risc. Actualment, existeix una clara tendència a la creació de parcs de dimensions molt menors i amb una 

connexió molt forta amb Universitats, que són denominats Parcs Científics. El Parc Científic - Tecnològic de les Illes Balears 

és el Parc Bit. 

El Parc	BIT és un parc científico-tecnològic creat el 1993 orientat a la concentració de professionals, empreses i instituci-

ons que col·laboren en la millora de la qualitat de vida i del medi ambient a través d’un procés continu de recerca, formació, 

difusió i aplicació adequada de tecnologies avançades. Compleix dues funcions essencials relacionades amb la R+D a la 

nostra Comunitat: per una banda la provisió de sol terciari per a empreses innovadores i de sectors estratègics i per altra 

banda, presta, a les empreses instal·lades serveis de valor afegit que promouen la R+D mitjançant recursos propis, tals com 

Incubit o la Bioincubadora d’empreses, així també recolzats per la Xarxa d’Antenes Tecnològiques (XAT) i la Fundació IBIT.

El Parc BIT compta amb 4 Centres d’Investigació i Transferència Tecnològica (Fundació IBIT, INESTUR, CIDTUR, SOCIB) 

ja presents al parc, així com la previsió d’instal·lació de 6 centres addicionals a curt termini. En els darrers anys s’ha imple-

mentat una política de col·laboració amb altres Centres d’Investigació ubicats fora del Parc, incloent-hi la Universitat de les 

Illes Balears (UIB) i Instituts mixtos entre la UIB i el CSIC. El Parc BIT du a terme polítiques d’Innovació i Desenvolupament 

Tecnològic, tant pròpies com en col·laboració amb la Direcció General de Recerca, Innovació i Desenvolupament Tecnològic 

del Govern de les Illes Balears i actua com a node central de la Xarxa d’Antenes Tecnològiques que aglutina 17 Agents de 

la Innovació arreu de les Illes Balears.
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En referència a la implantació de teixit productiu, més del 80% de les parcel·les disponibles es troben ja edificades o en 

fase de procés constructiu, hi ha 92 empreses instal·lades, tal com podem veure a la figura 21, i més de 2.200 empleats 

treballant al parc, dels quals més d’un 40% són titulats mitjos o superiors. L’activitat de totes les empreses instal·lades recull 

els criteris de la Comissió d’Admissió en el Parc i en molts casos es tracta d’activitats recollides en el Pla Nacional de I+D+i 

2008-2011. Podem observar les característiques de les empreses instal·lades al Parc segons el seu sector d’activitat a la 

figura 22.

Figura	21.	 Evolució	anual	d’empreses	instal·lades	al	ParcBIT	
Font: ParcBIT SA
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Figura	22.	 Percentatge	d’empreses	segons	sector	d’activitat	
Font:ParcBIT
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El Parc BIT proporciona espais d’incubació física a 19 projectes d’emprenedors, tal com es pot observar amb la seva evolu-

ció al quadre 30, amb els corresponents serveis d’assessorament i seguiment oferts per la Unitat de Foment de la Innovació 

i Transferència de Coneixement de ParcBIT. També s’està potenciant la incubació virtual i l’ampliació de la cartera de serveis 

de valor afegit associats a la incubació d’empreses. Està en fase d’avantprojecte la creació d’una Bioincubadora amb instal-

lacions i serveis específics per a empreses de Biotecnologia.

Quadre	30.	Projectes d’empresa a la incubadora

2006 2007 2008

Altes 1 6 13

Baixes 2 3 3

Ubicades d’anys anteriors 7 6 9

Incubades en el període 6 9 19

Font:ParcBIT
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2.5.	L’ADMINISTRACIÓ

2.5.1. relació d’agents de l’entorn governamental

Finalment, cal incloure l’administració pública al SCIIB. Sense menysprear la importància de la tasca desenvolupada per les 

administracions locals, els agents més representatius del mapa d’agents del SCIIB són:

- La Direcció General d’Investigació, Desenvolupament Tecnològic i Innovació (DGRDI), de la Conselleria d’Eco-

nomia, Hisenda i Innovació.

- La Conselleria de Turisme

- La Conselleria d’Educació i Cultura

- La Conselleria de Salut i Consum

- La Conselleria de Medi Ambient

- La Conselleria de Treball i Formació

- La Conselleria de Comerç, Indústria i Energia

- La Conselleria d’Agricultura i Pesca

2.5.2. El pressupost per a r+d+i

La política de R+D+I dels Governs de les Comunitats Autònomes queda reflectida anualment en la composició i volum 

de les partides que en els Pressuposts Generals de la Comunitat es destinen a aquests conceptes. La Funció 46 (o 54, 

en algunes CCAA) d’Investigació, Desenvolupament i Innovació, és el capítol dels Pressuposts que agrupa els programes 

pressupostaris entre els quals es distribueixen els fons destinats a R+D i innovació.

La comparació del pes de la Funció 46 (54) en el pressupost regional amb altres CCAA no és immediata, i ha de fer-se 

amb bastants reserves, ja que no totes comptabilitzen amb el mateix criteri les seves partides per a R+D+I en els seus 
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pressuposts anuals. Feta aquesta excepció, i per permetre una estimació aproximada de l’esforç en R+D+I de les diferents 

administracions autonòmiques, a la figura següent es presenten els pesos de les partides expressament assignades a 

R+D+I (Funció 46 o 54), com a percentatges del total dels pressuposts totals de les CCAA. Pot veure’s que, assumint cri-

teris homogenis d’imputació dels pressuposts a R+D+I, en els anys 2004 a 2007, les Illes Balears seria, en mitjana, l’última 

Comunitat Autònoma per pes d’aquesta partida, que suposaria aproximadament la meitat de la mitjana del conjunt de les 

CCAA en el període considerat. 

No obstant això, també és evident a la figura el notable i continuat creixement del pes d’aquesta partida en tot el període 

considerat.

Més significatiu és comparar els pressuposts regionals per a R+D+I prenent com a referència la despesa de R+D de la 

regió aquell any, que pot veure’s a la figura 23. En aquest cas, Balears se situa en una posició intermèdia, amb percentatge 

superior al de la comunitat de Madrid, Catalunya o la Comunitat Valenciana. També aquí s’aprecia una tendència ascendent 

de la relació entre el pressupost regional per a R+D+I i la despesa regional en R+D en el cas de Balears, des del 8,2% de 

la despesa total de R+D de la regió el 2004 fins al 17,0% el 2006.

En qualsevol cas, aquestes comparacions han de servir només com a referència i no com una forma de classificació, ja que, 

com es va dir anteriorment, cada Comunitat etiqueta com a partides per al foment de la R+D+I conceptes molt variats, però, 

sobretot, perquè encara que el criteri de classificació fos totalment homogeni, és evident que, en aquesta matèria, més no 

equival necessàriament a millor. De fet, molt bé i molt probablement indica que la despesa en I+D és alta.

Cal tenir molt en compte que el pes dels fons d’un Govern autonòmic en el total de la despesa de R+D de la seva Comunitat 

depèn poderosament de les característiques del seu sistema de R+D+I i del tipus de polítiques que d’aquestes caracte-

rístiques es derivin. Així, per exemple, en sistemes poc desenvolupats té sentit aplicar fortes inversions públiques quan es 

pretén accelerar la seva convergència amb altres sistemes més avançats mitjançant accions de xoc, accions que per la seva 

pròpia naturalesa han de tenir un àmbit temporal limitat. En canvi, en sistemes amb major maduresa, els diners públics han 

de servir fonamentalment per guiar al sistema, en comptes de per fer-lo créixer, la qual cosa es pot aconseguir eficaçment 

amb fons relativament reduïts
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Figura	23.	 Partides	assignades	a	R+D+I	(Funció	46-54)	en	els	pressuposts	de	les	comunitats	autò-

nomes	comparades	amb	la	despesa	de	R+D	mesurat	en	la	regió	

Font: Ministeri d’Economia i Hisenda, INE, enquestes de R+D
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2.6. Els Plans dE r+d+i PrEcEdEnts

Quan es va constituir el primer Pacte de Progrés a la nostra Comunitat Autònoma, que va governar entre el 1999 i el 2003, 

a les Illes Balears no s’havia fet mai una planificació estratègica de polítiques de R+D+I formalment plasmada. Aquesta si-

tuació era comuna a la d’altres comunitats autònomes, però contrastava amb la situació de l’Administració Central, àmbit en 

el qual les estratègies d’innovació ja formaven part de les polítiques públiques. Abans de l’any 2000 el Sistema d’innovació 

de les Illes Balears era incipient; pràcticament inexistent. La planificació era gairebé nul·la i el sistema avançava de manera 

espontània i ineficaç. 

Tot i així, cal esmentar com a antecedents l’aprovació de la Llei 7/1997, de 20 de novembre, sobre recerca i desenvolupa-

ment tecnològic, que establia les directrius generals per promoure la ciència i la tecnologia a les Illes Balears i determinava 

que l’instrument per al desenvolupament dels seus objectius fos el Pla Balear de R+D. Aquesta Llei, però, no originà el 

desenvolupament normatiu adequat, excepte en allò que fa referència a la regulació de la Comissió Interdepartamental de 

Ciència i Tecnologia i del Consell Assessor de Recerca i Desenvolupament Tecnològic. 

Per aquest motiu, el 1999 no existia una base conceptual que permetés abordar amb rapidesa i eficàcia la posada en marxa 

de l’instrument fonamental de la Llei: el Pla de R+D. Cal esmentar, si més no, el Projecte RITTS (Regional Innovation and 

Technology Transfer Strategies), aprovat per la Comissió de la Unió Europea per a les Illes Balears el desembre de 1998 

i acabat l’any 2000, justament coincidint amb els estudis per a l’elaboració del primer Pla de R+D i del primer Pla d’Inno-

vació de les Illes Balears per al període 2001-2004. Aquest projecte fou de gran utilitat, ja que per primera vegada es va 

aconseguir una certa mobilització de les forces econòmiques i socials de les Illes al voltant de la innovació, i va permetre 

sistematitzar unes certes línies d’actuació en un esquema general més o menys raonable. 

L’any 1999 es va crear la Conselleria d’Innovació i Energia, amb una Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tec-

nològic i Innovació, en la qual va quedar integrada l’antiga Secretaria General del Pla Balear de R+D que s’ubicava, encara 

amb rang de Direcció General, a la Conselleria d’Educació i Cultura. 

A partir de 2001, amb els primers plans de R+D i d’Innovació de les Illes Balears 2001-2004 s’inicià una planificació es-

tratègica per a promoure la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació. Aquests dos plans varen ser avaluats 

i es va veure convenient la necessitat de fusionar-los per donar lloc a una actuació conjunta, denominada Pla de Ciència, 

Tecnologia i Innovació de les Illes Balears (2005-2008). 

A continuació es presenta un breu balanç dels dos períodes.
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2.6.1.	El	I	Pla	de	recerca	i	desenvolupament	i	el	I	Pla	d’innovació	(2001-2004)

Com ja s’ha indicat, tant el I Pla de R+D com el I Pla d’innovació de les Illes Balears varen ser elaborats i executats durant 

el període 2001-2004, encetant la història de la R+D+I planificada a la nostra comunitat. Es tracta d’una història que va 

lligada al naixement i a l’evolució de l’estat de les autonomies i, conseqüentment, a l’aparició de les polítiques autonòmiques 

de ciència i tecnologia que van donar origen a una situació força complexa11. 

Fa només mitja dècada, però, no existia gaire informació sobre el sistema d’innovació de les Illes Balears a causa, entre 

moltes raons, de les característiques econòmiques i socials peculiars de les Illes Balears, i de l’escassa cobertura que l’en-

questa d’innovació de l’INE dóna al sector de serveis. 

Per aquesta comunitat autònoma, especialment dedicada al negoci turístic i a la construcció, aquest factor resulta clau, per 

oposició als sectors tradicionals (indústries manufactureres i sector primari) tradicionalment considerats a les polítiques 

d’innovació.

Pel que fa al foment de la recerca i el desenvolupament tecnològic, cal destacar els programes de formació de personal 

investigador per potenciar els recursos humans i reforçar la capacitat investigadora. Concretament, les beques predoctorals 

i la incorporació d’investigadors/doctors amb el cofinançament del programa Ramón y Cajal. També es va donar suport a la 

identificació dels anomenats grups competitius, amb els criteris d’excel·lència investigadora, competitivitat en l’àmbit inter-

nacional i continuïtat en la tasca conjunta dels components del grup.

Per altra banda, destaquen els programes d’infraestructures i equipament i els projectes de recerca científica amb què es 

pretenia incrementar la competitivitat i l’eficàcia, i els de reforçament i creació d’infraestructures com ara les instal·lacions 

de l’edifici cientifico-tècnic de la UIB i l’inici del projecte de la xarxa d’estacions marítimo-terrestres amb l’objectiu de donar 

suport logístic als investigadors a totes les Illes. 

Els programes d’enfortiment institucional es centraren en els ajuts a grups competitius de recerca i ajuts per donar suport 

a grups emergents; en les accions especials de recerca, els ajuts per organitzar congressos, seminaris i jornades, i els 

convenis de col·laboració específics amb la Universitat de les Illes Balears per fer activitats relacionades amb la recerca 

científica, el desenvolupament tecnològic i per enfortir la capacitat investigadora de l’Institut Universitari de Recerca en 

Ciències de la Salut (IUNICS).

11	 	En	el	Capítol	‘La	R+D	en	el	marco	autonómico’	del	llibre	Radiografía	de	la	Investigación	Pública	en	Espanya,	Enric	Tortosa	ho	explica	molt	bé:	«Parece	evidente	la	complejidad	del	problema	
de	que	a	nivel	de	un	país	de	tamaño	medio	como	España	y	con	un	interés	por	la	ciencia	y	la	tecnología	que	puede	calificarse,	históricamente,	al	menos,	como	dudoso,	puedan	convivir	
armónicamente	18	políticas	de	R+D,	correspondientes	a	las	17	Comunidades	Autónomas	y	a	la	Administración	Central;	ello	sin	contar	con	una	serie	de	políticas	sectoriales,	tanto	a	nivel	
estatal	como	autonómico;	más	políticas	diferenciadas,	en	general,	para	la	promoción	tecnológica	en	las	empresas	y	otras	actuaciones	más	centradas	en	la	innovación».
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Finalment, es van impulsar diversos instruments per la difusió de la cultura científica que pretenien millorar la percepció 

social de la importància que té la ciència i la innovació en la vida quotidiana: 

- la Fira de la Ciència de les Illes Balears,

- els portals a Internet d’interfície amb la societat: Balearsfaciencia, Balearsinnova i Visitinnovation,

- la Setmana de la Ciència, una activitat que és part de la Setmana Europea de la Ciència i la Tecnologia,

- la publicació de la Història de la Ciència a les Illes Balears de la col·lecció la Ciència a les Illes Balears.

Pel que fa al foment de la innovació, es va impulsar una prospectiva per analitzar la viabilitat d’un clúster del sector empre-

sarial audiovisual i d’un clúster del sector nàutic, i es donà suport per constituir un clúster de turisme amb tots els sectors 

de la cadena de valor.

Cal destacar que al ParcBIT12 es va crear la Incubadora d’Empreses per fomentar la creació d’empreses de base tecnolò-

gica i la Xarxa d’Antenes Tecnològiques, prevista com una xarxa de punts de suport a empreses per promoure la innovació.

2.6.2. Pla de ciència, tecnologia i innovació de les illes balears (2005-2008)

El Pla de ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears (2005-2008) va marcar tres àrees temàtiques estratègiques i 

prioritàries: Turisme, Medi Ambient i Ciències de la Salut, i va centrar les actuacions en tres eixos instrumentals. En primer 

lloc, el foment de la recerca i el desenvolupament tecnològic. En segon lloc, la promoció de la innovació i la transferència 

de tecnologia al sector empresarial i la promoció d’empreses de base tecnològica. Finalment, l’articulació d’instruments per 

la difusió de la cultura científica.

12	 El	ParcBIT	dóna	serveis	de	valor	afegit	que	impulsen	la	R+D	a	les	empreses	que	hi	ha	ubicades,	està	integrat	a	la	xarxa	de	parcs	científics	i	tecnològics	APTE	i	participa	en	programes	dins	
el	marc	del	Pla	Nacional	de	R+D+I	2008-2011.
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Pel que fa al foment de la recerca i el desenvolupament tecnològic, en línies generals, va implicar una continuïtat amb el 

Pla anterior amb les rectificacions aconsellades per les anàlisis dels resultats i la posada en marxa de noves polítiques per 

millorar l’eficiència i consolidar les actuacions. Durant aquest període es van posar en marxa noves actuacions com la pro-

moció dels grups emergents, destinada a grups de joves investigadors de les Illes Balears perquè puguin arribar a adquirir la 

consideració de grup d’excel·lència. Així mateix, es va posar en marxa la convocatòria d’ajudes per fomentar la incorporació, 

tant al sector públic com al sector privat, de personal investigador amb capacitat per a incorporar tecnologies i per impulsar 

tasques d’innovació tecnològica. 

Per altra banda, el Govern de les Illes Balears va iniciar la participació en el Programa d’Incentivació de la Incorporació i 

Intensificació de l’Activitat Investigadora (Programa I3) del llavors Ministeri de Ciència i Innovació per fomentar la incorpora-

ció estable en els centres de R+D de les Illes Balears del investigadors amb una trajectòria destacada. Paral·lelament, s’ha 

obert un nou programa de contractació de personal doctor en grups de recerca, centres o unitats de recerca i desenvolupa-

ment tecnològic, sense finalitat de lucre, ubicats a les Illes Balears per enfortir la capacitat de recerca dels grups de R+D 

i permetre assolir la condició de grups d’investigació competitius.

Durant l’any 2005 es va mantenir el cofinançament (50%) compromès en el període anterior de les iniciatives plantejades 

per la Universitat de les Illes Balears als programes operatius FEDER passats, en concret: la realització d’obres de cons-

trucció i ampliació de centres d’investigació. A més es va planificar la creació i dotació d’un nou centre d’investigació, amb 

caràcter d’excel·lència focalitzat cap a les malalties de l’aparell respiratori: la Fundació Caubet-CIMERA. L’objectiu d’aquest 

nou centre és realitzar una investigació bàsica d’excel·lència, competitiva en l’àmbit internacional, però també que faciliti i 

promogui la investigació clínica en aquesta àrea sanitària específica i, sobretot, la connexió entre la investigació de caràcter 

biomèdic i la pràctica clínica.

Una de les accions iniciades durant el darrer any de l’anterior Pla de R+D va ser la posada en marxa de la xarxa d’estacions 

maritimoterrestres a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Durant l’any 2005 es va posar en marxa l’estació a 

Can Marroig (Formentera) i es va realitzar un estudi de viabilitat d’una altra estació a Menorca a Sa Mola de Maó.

Els instruments per promoure la innovació i la transferència de tecnologia, es concretaren en programes dirigits a fomentar 

la relació del sistema d’innovació amb l’entorn socioeconòmic i empresarial perquè es produeixi la transferència de tecnolo-

gia i coneixements. En concret, els ajuts per a entitats privades, en particular PIME, anaven adreçats a projectes competitius 

de R+D+I amb centres públics de recerca o tecnològics. A la incentivació de la innovació i la transferència de tecnologia 

per actuacions que precisin la intervenció d’empreses de certificació o consultoria de serveis avançats, a la incorporació 

de doctors i tecnòlegs a les empreses per incorporar tecnologies i activitats innovadores, als ajuts específics a empreses 
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tractores d’alta tecnologia per a projectes pilot d’impacte i, finalment, als ajuts, les empreses i entitats de les Illes Balears 

patentin els seus resultats de recerca i per a equipament de centres tecnològics.

En relació a la innovació en el sector turístic, el 2008 es completà el projecte13 Suport Avançat a la Innovació Turística a 

les Illes Balears (SAITUR), que incorporà el desenvolupament de nous productes turístics orientats a la millora de la qualitat 

i la desestacionalització. Per promoure la innovació en el teixit productiu es donà suport a la creació de clústers d’empreses 

de sectors complementaris a l’activitat turística com és el cas de Turistec, clúster d’empreses de productes i serveis de 

tecnologies de la informació i la comunicació aplicats al sector turístic. 

En relació a la innovació en els sectors tradicionals, s’actualitzaren els diagnòstics fets l’any 2004, reunint les associacions 

empresarials involucrades i procurant detectar projectes de R+D+I interessants.

Per implantar el Pla es disposà de dues eines de primer ordre integrades a la Direcció General de Recerca, Desenvolupa-

ment Tecnològic i Innovació per les tasques de dinamització de la transferència de tecnologia: la Fundació IBIT, un centre 

tecnològic reconegut per la Comissió Interministerial de Ciència i Tecnologia, i el ParcBIT, un entorn de sinergies entre 

empreses de base tecnològica i altres agents del Sistema d’Innovació. 

El Pla va continuar donant suport a actuacions iniciades amb el I Pla d’innovació com la Incubadora d’Empreses del Parc-

BIT  la Xarxa d’Antenes tecnològiques i Portal Balearsinnova. Es varen posar en marxa acciones com la xarxa de promotors 

tecnològics i la convocatòria d’accions pel suport a la innovació en el teixit productiu amb la finalitat que els membres de la 

Xarxa i el sector privat articulin projectes de transferència de tecnologia. 

Així mateix es va donar suport a l’activitat de la Fundació Universitat Empresa (FUEIB) amb la intenció de promoure la seva 

activitat coordinada amb aquestes unitats del ParcBIT.

13	 Aprovat	per	la	Comissió	Europea	en	la	XXI	Convocatòria	Accions	Innovadores.
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2.7. lEs rElacions PEr a la innovació

Un aspecte clau en tot sistema d’innovació és la capacitat de relació entre els seus components i la societat en la qual 

són immersos. En aquesta capacitat col·lectiva per absorbir coneixements, per establir relacions de cooperació i confiança 

mútua que permetin escometre projectes més ambiciosos, o en la disponibilitat de finançament per emprendre aventures 

empresarials rau en bona mesura la clau de l’èxit de les societats més innovadores. En aquest apartat, s’examina la situació 

de les Illes Balears en aquest aspecte a través de les dades disponibles sobre formació dels treballadors i de la població en 

general, de la propensió a la cooperació de les empreses innovadores, de l’oferta de serveis empresarials per a la innovació 

i de les oportunitats de finançament.

2.7.1. la capacitat d’absorció

En un sistema d’innovació la capacitat d’absorció està relacionada, en primer lloc, amb l’aptitud dels elements dels diferents 

entorns, és a dir, amb el seu nivell de formació i amb la seva capacitat per desenvolupar activitats de R+D (Quadre 31). 

Quadre	31.	Evolució	del	nivell	d’estudis	de	la	població	ocupada	en	les	Illes	Balears

1993 1997 2001 2004 2006

Illes	

Balears
Espanya

Illes	

Balears
Espanya

Illes	

Balears
Espanya

Illes	

Balears
Espanya

Illes	

Balears
Espanya

Població

ocupada

(milers	de

persones)

240,1 12.293,8 313,2 13.345,6 394,0 16.146,3 495,9 17.970,8 525,1 19.747,7

Analfabets 1,2% 1,0% 0,7% 0,6% 0,4% 0,5% 0,3% 0,4% 0,5% 0,4%

Sense	estudis

o	primaris
38,8% 41,3% 28,7 31,6% 21,8% 23,5% 15,2 18,9% 14,9% 15,5%

Estudis

mitjans
50,4% 43,6% 58,9% 50,5 63,5 55,9% 70,7% 58,7% 66,7% 61,6%

Anteriors

al	superior
5,3% 7,1% 5,8% 8,3% 6,2% 8,8% 6,8% 9,4% 8,8% 9,6%

Superiors 4,3% 6,9% 5,9% 9,0% 8,0 11,2% 7,1 12,5% 9,1% 13,1%

Font: Elaboració pròpia a partir de IVIE (2006).



104 105

En el quadre 32 es mostra l’evolució del nivell d’estudis de la població ocupada a les Illes Balears i en el conjunt d’Espanya. 

En ambdós casos l’evolució ha estat molt positiva, ja que el nombre de persones sense estudis s’ha reduït a gairebé la meitat 

entre 1997 i 2004. Pel que fa a estudis superiors o anteriors al superior, la població ocupada de les Illes Balears evoluciona 

més lentament que en el conjunt espanyol, observant-se fins i tot un decreixement entre 2001 i 2004, malgrat que aquesta 

tendència a l’alça torni a produir-se el 2006.

Com a complement de la informació proporcionada en el quadre anterior, en el quadre 32 es desglossa per als diferents 

sectors el percentatge de persones amb els diferents nivells d’estudi. L’únic sector en el qual es té un percentatge de titulats 

superiors equivalent és en el de serveis de no venda (hospitals, administració, etc.) i també és notable que al sector agrari 

el percentatge de titulats superiors a les Illes Balears sigui superior a la mitjana estatal. En la resta dels sectors, la propor-

ció de titulats universitaris als sectors productius de les Illes Balears és inferior a la mitjana espanyola, inclòs el sector de 

serveis de venda, la qual cosa és preocupant en una economia basada en aquest tipus de serveis i en la qual la innovació i 

la competitivitat depenen -i ho faran més en el futur- de la qualificació de l’esmentada mà d’obra. De la mateixa manera, és 

rellevant assenyalar que el percentatge de població amb estudis superiors a l’atur a les Illes és inferior a la mitjana estatal. 

Finalment, l’anàlisi de l’evolució del personal dedicat a activitats de R+D en l’entorn productiu de les Illes Balears posa de 

manifest l’absència d’una tendència clara, ja que hi ha augments i disminucions consecutius. Des de 2001, el nombre de 

persones dedicades a aquestes activitats experimenta un notable augment respecte als anys anteriors, encara que es con-

tinuïn presentant oscil·lacions importants; és possible que els esforços duts a terme, en el marc de la política d’investigació 

científica i innovació tecnològica del Govern de les Illes Balears, per incorporar noves empreses innovadores a la mostra 

de l’INE hagi començat a assortir efecte. En tot cas, sens dubte aquesta és una gran debilitat del Sistema d’Innovació de 

les Illes Balears. 
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Quadre	32.	nivell de formació de la població activa i ocupada per sectors econòmics al 2004

mils	de	persones Total
%	de	

analfabets

%	sense	es-
tudis	o	amb	
est.	primaris

%	amb	

estudis	

mitjans

%	amb	est.	
anteriors	al	

superior

%	amb

estudis	

superiors

Població	activa Illes	Balears 530,23 0,6% 15,4% 66,7% 8,6% 8,7%

Espanya 21.584,78 0,4% 15,7% 61,9% 9,3% 12,7%

Població	ocupada Illes	Balears 495,97 0,5% 14,9% 66,7% 8,8% 9,1%

Espanya 19.747,67 0,4% 15,5% 61,6% 9,6% 13,1%

Ocupats	agricultura Illes	Balears 8,84 0,6% 28,3% 58,7% 4,6% 7,7%

Espanya 944,31 1,8% 37,6% 55,2% 2,6% 2,7%

Ocupats	indústria Illes	Balears 38,66 0,0% 18,7% 70,7% 5,8% 4,8%

Espanya 3.139,14 0,2% 15,8% 70,4% 5,5% 8,0%

Ocupats	construcció Illes	Balears 71,94 2,2% 24,1% 68,2% 3,5% 2,1%

Espanya 2.542,90 0,7% 25,6% 66,8% 3,7% 3,3%

Ocupats	energia Illes	Balears 3,21 0,0% 20,0% 72,5% 8,0% 0,0%

Espanya 152,97 0,5% 9,9% 60,8% 10,7% 18,1%

Ocupats	serveis	de	no	venda Illes	Balears 57,60 0,0% 4,9% 49,1% 22,5% 23,4%

Espanya 2.679,14 0,1% 5,2% 41,7% 23,3% 29,6%

Ocupats	serveis	de	venda Illes	Balears 315,72 0,3% 13,8% 69,2% 8,0% 8,7%

Espanya 10.289,24 0,3% 13,6% 63,3% 9,3% 13,6%

Al	atur Illes	Balears 34,26 1,9% 21,0% 66,5% 6,1% 4,4%

Espanya 1.837,11 0,9% 18,6% 65,6% 6,5% 8,5%

Font: Elaboració pròpia a partir de INE (2006)
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2.7.2. la cooperació per a la innovació 

L’articulació d’un sistema d’innovació dóna una mesura de la capacitat dels seus elements per interrelacionar-se i del nivell 

que assoleixen aquestes relacions per facilitar l’aparició d’innovacions a través de l’”aprenentatge interactiu”, depenent 

aquest de la qualitat i intensitat de les esmentades relacions; aquestes s’afavoreixen si el sistema d’innovació disposa d’un 

entorn tecnològic potent i d’Estructures d’Interfície, que són unitats entre els objectius de les quals hi ha els de fomentar i 

catalitzar aquestes relacions.

Una forma d’esbrinar el nivell d’articulació del sistema és mitjançant l’anàlisi de les respostes de les empreses a les pre-

guntes relatives a cooperació en activitats innovadores dins de l’enquesta d’innovació tecnològica que realitza l’Institut 

Nacional d’Estadística (INE). En aquest sentit, el quadre 33 mostra les respostes de les empreses de les Illes Balears. Els 

percentatges són inferiors als del conjunt de les empreses que responen l’enquesta a Espanya (el 2,88%, el 20,52% i el 

3,25%, respectivament). Pot apreciar-se l’escàs nivell de cooperació, més acusat als sectors d’agricultura i indústria, encara 

que és precís prendre amb cautela aquesta informació ja que l’enquesta no és exhaustiva. A tots els sectors les empreses 

declaren cooperar preferentment amb proveïdors, després amb laboratoris privats de R+D i amb competidors. Tan sol 11 

empreses declaren cooperar amb universitats i 6 amb OPI. Sorprèn que només una empresa declari cooperar amb centres 

tecnològics, donada la presència d’aquest tipus de centres a les illes.

Quadre	33.	la cooperació de les empreses innovadores de les ib a la enquesta de innovació tecnològi-
ca de 2006

Núm.	de	empreses	innovadores		(EIN)	que	han	cooperat	a	la	innovació	al	
2004-2006

Agricultura	

i	industria

Serveis	

i	construcció

Total	2006

Total 6 85 62

%	de	empreses	que	han	cooperat	en	innovació	en	2004-2006 1,7 1,2 1,3

Amb	altres	empreses	del	mateix	grup - 5 5

Amb	proveïdors	de	equips,	material	o	programari 10 29 39

Amb	clients 1 5 6

Amb	competidors	o	altres	empreses	del	sector - 11 11

Amb	consultores,	laboratoris	comercials	o	instituts	privats	de	R+D 3 13 16

Amb	universitats	o	altres	centres	de	ensenyament	superior 2 9 11

Amb	organismes	públics	de	R+D - 6 6

Amb	centres	tecnològics - 1 1

Font: Elaboració pròpia a partir de dades sol·licitades al INE de la enquesta de Innovació tecnològica de 2006 (2008)



106 107

2. El sistema d'innovació de les illes balears

La menor propensió a la col·laboració de les empreses innovadores balears explica en part la ja esmentada escassa inci-

dència del finançament empresarial en la despesa de R+D de la UIB. 

2.7.3. les empreses de serveis tecnològics

Aquestes empreses exerceixen un paper fonamental en el sistema, tant per proporcionar a les empreses productives tecno-

logies i suport en els seus processos d’innovació com per la seva capacitat per ser el nexe entre les necessitats de l’entorn 

productiu i les capacitats potencials de l’entorn científic. El nombre d’empreses d’aquest sector que rauen a les Illes Balears 

es presenta en el quadre 34, una vegada descomptades les empreses sense cap empleat.

El nombre d’empreses d’aquests sectors és baix, però, a més, el 93% d’elles té menys de 10 empleats, així que són micro-

empreses amb una capacitat d’acció reduïda. Destaca el nombre d’empreses de serveis tècnics d’arquitectura i enginyeria i 

altres activitats, que suposen més del 50% del total, però de les quals el 97% tenen menys de 10 empleats. En l’anàlisi sola 

s’observen dues empreses amb més de 100 empleats, del sector d’activitats informàtiques.

Quadre	34.	Empreses de l’entorn tecnològic a les illes balears (2006)

subsectors núm. d’empreses

activitats informàtiques 263

investigació i desenvolupament 42

serveis tècnics d’arquitectura i enginyeria i altres activitats 692

assaigs i anàlisis tècnics 121

total serveis tècnics a empreses 1.118

Font: INE (2008). Directori central d’empreses (DIRCE).
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2.7.4. l’entorn financer

Al marge de les entitats bancàries, les Illes Balears no disposen d’entitats de capital de risc pròpies per finançar els empre-

nedors i els negocis innovadors. Referent a això, només expliquen amb un servei, Assessorament i Reestructuració de Ca-

pital (ARC), que facilita a les PIME informació i a contacte amb inversors de capital de les regions associades, a l’esmentat 

servei; aquest servei va ser promogut i organitzat pel Centre Balears Europa, el CIDEM de Catalunya, l’Institut Aragonès de 

Foment, l’Institut de Foment d’Andalusia, la Borsa de Barcelona i SOFESA.

- Assessorament i Reestructuració de Capital (ARC), facilita a les PIME informació i contacte amb in-

versors de capital de les regions associades a l’esmentat servei. Aquest servei va ser promogut i organitzat pel 

Centre Balears Europa, el CIDEM de Catalunya, l‘Institut Aragonès de Foment, l‘Institut de Foment d‘Andalusia, 

la Borsa de Barcelona i SOFESA (Societat Canària de Foment Econòmic SA).

- ISBA	SGR, una societat de garantia recíproca contituïda el 1979, gestionada amb criteris empresarials i, de la 

mateixa manera que la resta del sistema financer espanyol, subjecta al control, supervisió i inspecció del Banco 

de España. Té per objecte contribuir al desenvolupament de l’economia de les Illes Balears a través de la conces-

sió d’avals que permetin a les petites i mitjanes empreses de la Comunitat l’accés al finançament en les millors 

condicions del mercat. Se segueixen criteris empresarials per avaluar els projectes empresarials presentats, 

donant prioritat a la seva viabilitat i a la capacitat de gestió dels seus promotors.
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Figura	24.	 Origen	dels	fons	de	la	despesa	interna	en	activitats	de	R+D	a	les	empreses	de	Illes	Balears	

i	Espanya	al	2006

La figura 24 representa l’origen de fons de la despesa interna en activitats de R+D per a les empreses de les Illes Balears 

i d’Espanya. En termes absoluts són, en ambdós casos, les pròpies empreses, conjuntament amb les administracions auto-

nòmiques, els agents que més recursos aporten. Segueixen en importància els fons proporcionats per altres empreses, així 

com aquells provinents de programes de l’UE. Com és apreciable, les tendències són relativament similars tant en el context 

nacional com en el regional, malgrat que en el cas espanyol, els fons procedents de l’UE i de l’estranger tinguin una major 

rellevància que en el cas balear (6% davant un 3%). 
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A més dels recursos financers que les empreses obtenen per a les seves activitats innovadores, és important identificar 

els recursos invertits en la creació de nous negocis o noves empreses, ja que aquest és un mecanisme d’increment i de 

diversificació de l’activitat productiva d’alt interès. En el quadre 35 es resumeix l’evolució de les activitats de capital risc a 

les Illes Balears. Exeptuant l’any 2006, en què hi va haver una forta inversió, en general el volum de les inversions està per 

sota del que correspondria a la regió pel seu pes econòmic, encara que el volum d’inversió en cartera és notablement major 

a partir de 2006.

Quadre	35.	activitats de capital a les  illes balears en el context nacional

Concepte 2005 2006 2007

Volum invertit (milions d’euros) 28,9 289,2 71,7

% del total nacional 0,7 10,2 1,8

Nombre d’operacions 4 7 10

% del total nacional 0,8 1,0 1,3

valor mitjà invertit per operació (milions d’euros) 7,2 41,3 7,2

valor mitjà invertit a cada empresa (milions d’euros) 9,6 48,2 9,0

valors mitjans de les desinversions definitives (milions d’euros) 0,0 0,0 10,3

% del total nacional 0,0 0,0 0,7

Volum de les desinversions definitives (milions d’euros) 0 0 2

% del total nacional 0,0 0,0 1,0

valors mitjans de les desinversions definitives (milions d’euros) - - 5,1

% del total nacional - - 5,0

Volum d’inversió en cartera (milions d’euros) 39,3 328,4 389,8

% del total nacional 0,4 3,2 3,1

Nombre d’empreses en cartera 5 9 12

% del total nacional 0,3 0,5 0,6

Inversió mitjana en cartera a cada empresa (milions d’euros) 7,9 36,5 32,5

Font: Martí Pellón i Salas de la Hera (2008)
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2.8.	SÍNTESI:	MAPA	D’AGENTS	DEL	SISTEMA	DE	CIèNCIA	I	INNOVACIÓ

Per concloure aquest apartat, es presenta una representació gràfica del mapa del sistema de ciència i innovació de les Illes 

Balears que especifica els principals agents que el composen. (Figura 25)
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2.9.	APORTACIÓ	DEL	CONSELL	ECONÒMIC	I	SOCIAL	EN	TEMES	DE	
GOVERNANÇA	I	CAPITAL	SOCIAL

La governança i el capital social són aspectes determinants a l’hora d’impulsar les polítiques de ciència i innovació. Per això, 

a continuació s’inclouen les aportacions fetes en els seminaris organitzats que han comptat amb la col·laboració del Consell 

Econòmic i Social. En total han estat quatre seminaris organitzats l’objectiu dels quals ha estat la participació d’experts i 

dels agents socials per tal de discutir les temàtiques concernides pel nou Pla:

Business	Angels	i	emprenedoria

L’objectiu	del	seminari	va	ser	reunir	responsables	del	sector	financer,	professors	universitaris	 i	experts	en	el	tema,	

representants	de	organismes	públics	de	suport,	representants	d’organitzacions	de	Business	Angels,	i	persones	que	

han	donat	suport	a	processos	d’avaluació	de	nous	negocis,	ja	sigui	en	xarxes	de	Business	Angels	o	en	processos	

d’avaluació	previs	als	centres	de	suport	a	l’emprenedoria	de	caràcter	universitari	per	analitzar	bones	pràctiques	i	fer	

propostes	concloents	per	Balears.

Universitat,	R+D	i	polítiques	públiques

Aquest	seminari	va	reunir	professors	universitaris,	representants	d’organismes	públics	de	suport	i	gestors	de	R+D	

per	tal	d’analitzar	i	reflexionar	sobre	els	enfocaments	possibles	per	a	la	R+D	de	les	universitats	i	centres	de	recerca:	

orientacions	de	la	R+D,	modalitats	de	gestió,	estructures	organitzatives,	etc.,	amb	especial	èmfasi	en	la	vinculació	

entre	la	recerca	universitària	i	el	món	de	l’empresa	i	fer	propostes	conjuntes	per	a	la	transferència	de	coneixements	

des	de	la	Universitat	a	les	empreses.

Capital	social,	governança	i	territori.	

Aquest	seminari	va	tenir	un	doble	objectiu,	per	una	banda,	ser	un	fòrum	de	reflexió	sobre	les	polítiques	de	partici-

pació,	consens	social	i	governança	que	es	requereixen	per	a	que	les	Illes	Balears	encarin	amb	èxit	els	reptes	de	la	

societat	del	coneixement	i,	per	una	altra,	dinamitzar	la	participació	dels	agents	socials	representats	en	el	CES	perquè	

poguessin	plantejar	obertament	les	seves	aportacions	al	nou	Pla.
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Informació,	confiança,	cooperació	i	innovació	en	xarxes	socials	territorialitzades	i	desterritorialitzades

Aquest	seminari	es	va	estructurar	en	dues	parts:	

(1)	Reflexionar,	en	primer	lloc,	sobre	els	mecanismes	intrínsecs	que	generen	estratègies	cooperatives.	Actualment,	

Internet	es	presenta	com	una	eina	que	pot	facilitar	l’establiment	d’aquestes	relacions	de	confiança	i	cooperació,	per	

crear	xarxes	socials	de	llarga	distància.	Però,	Internet	per	si	sol	no	assegura	els	mecanismes	necessaris	per	crear	

aquelles	complicitats	per	generar	estratègies	cooperatives.	

(2)	Reflexionar	sobre	el	mètode	del	cas,	és	a	dir,	veure	en	quina	mesura	es	donen	mecanismes	i	estratègies	coopera-

tives	de	forma	adaptativa	a	les	grans	corporacions	transnacionals	i	també	en	els	sistemes	productius	locals	i,	veure,	

doncs,	si	alguna	d’	aquestes	característiques	es	poden	adaptar	a	la	pràctica	“implementativa”	de	les	noves	Tecnolo-

gies	de	la	Informació	i	la	Comunicació,	agafant	com	a	referents	bones pràctiques que	es	puguin	treure	dels	sistemes	

regionals	o	nacionals	d’	innovació,	de	les	pròpies	universitats,	o	de	casos	pràctics	d’	Internet,	que	han	donat	bons	

resultats	en	el	camp	de	la	innovació.
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les principals conclusions i recomanacions d’aquests seminaris es detallen a continuació:

conclusions:

1.	Es	constata	com	a	fet	primordial	que	estem	al	bell	mig	d’un	període	històric	de	canvi	de	paradigma	tecnològic	per	part	de	les	economies	
més	desenvolupades	i	globalitzades,	caracteritzat	pel	declivi	de	les	produccions	industrials	de	béns	de	consum	de	masses	de	base	fordista,	
ja	que	aquestes	produccions	són	produïdes	cada	vegada	més	pels	nous	països	industrials	(cas	de	la	Xina),	i	per	l’ascens	dels	serveis	a	
empreses	i	serveis	personalitzats	basats	en	els	sistemes	flexibles	de	producció,	que	són	la	base	de	la	nova	societat	del	coneixement	que	es	
recolza	en	les	noves	Tecnologies	de	la	Informació	i	la	Comunicació	(TIC’s).	En	aquest	canvi	de	paradigma	l’economia	balear,	especialitzada	
en	el	turisme	i	amb	un	nivell	de	terciarització	que	és	el	més	elevat	de	l’Estat	per	part	del	sector	privat,	no	s’hi	troba	mal	ubicada,	però	ha	
d’intentar	trobar	la	seva	millor	reubicació	dins	la	nova	divisió	internacional	del	treball	que	s’està	produint	a	nivell	mundial.

2.	Aquest	canvi	de	paradigma	tecnològic	comporta	també	un	nou	mode	d’organització	social	basat	en	el	principi	de	“col·laboració	de	mas-
ses”.	La	societat	xarxa	és	l’expressió	d’aquest	nou	mode	d’organització	social.	Es	tracta	de	milions	d’	individus	que	participen	en	tot	tipus	
d’iniciatives	innovadores	comunes,	creació	de	riquesa	i	desenvolupament	social	i	que	actuen	segons	nous	principis	competitius:	obertura,	
peering,	compartir,	col·laborar,	actuar	globalment.

3.	En	la	societat	del	coneixement	la	matèria	prima	bàsica	és	la	informació,	la	qual,	es	pot	compartir	com	un	bé	públic,	que	genera	exter-
nalitats	positives,	ja	que	provoca	un	efecte	multiplicador	de	més	coneixement	social	 i	més	desenvolupament	econòmic	i	social.	Però,	la	
informació	també	es	pot	privatitzar	amb	la	finalitat	de	generar	beneficis	privats.	En	aquest	cas,	la	privatització	de	la	informació	via	patents,	no	
reverteix	en	més	coneixement	social,	sinó	en	més	beneficis	privats,	els	quals,	són	el	motor	de	la	inversió	privada	i	de	la	dinàmica	competitiva	
de	les	economies	més	desenvolupades.	Aquesta	dicotomia	o	dualitat	de	la	informació	com	a	bé	públic	i	bé	privat	requereix	ser	gestionada	
amb	un	cert	equilibri	entre	els	mecanismes	de	competència	i	cooperació.

4.	S’ha	constatat	que	els	Districtes	Industrials	més	innovadors	són	els	sistemes	d’organització	de	la	producció	on	més	s’ha	avançat	en	
l’equilibri	entre	els	mecanismes	de	competència	i	cooperació.	Aquest	sistemes	productius	es	caracteritzen	per	potents	nexes	de	connexió	
entre	els	àmbits	públics	i	privats	a	través	de	xarxes	socials	ben	articulades	i	travades	conformant	un	veritable	capital	social	(entès	com	a	la	
disposició	de	recursos	per	a	la	cooperació	social).	D’aquí	la	importància	de	la	reflexió	feta	a	l’entorn	de	conceptes	com	confiança	i	coope-
ració,	és	a	dir,	la	possibilitat	de	confiar	en	desconeguts	(reputació,	sistema	de	normes	i	sancions,	emocions	morals	com	la	confiança),		que	
s’	explica	per	la	bona	dotació	de	capital	social,	i	que	es	troba	a	la	base	de	l’avantatge	competitivu	dels	Districtes	Industrials	més	innovadors.	
De	fet,	les	enquestes	de	confiança	(RIS)	de	l’OCDE	sobre	capital	social,	que	relacionen	els	índexs	d’innovació	amb	els	índexs	de	confiança,	
demostren	que	les	ratios	de	correlació	més	elevades	es	donen	en	els	països	nòrdics	i	més	baixos	en	els	països	mediterranis.	D’aquí	que,	si	
la	confiança	és	un	bé	públic,	en	el	sentit	que	és	bona	per	a	tothom,	el	sector	públic	té	la	responsabilitat	de	fomentar-la,	tot	i	que	això	sigui	
difícil	fer-ho	directament.	L’estratègia	ha	de	ser	indirecta,	a	través	d’iniciatives	que	facilitin	les	relacions	de	confiança	(trobades	cara	a	cara,	
relacions	informals,	involucrar	activitats	de	responsabilitat	social	corporativa,	contribuir	a	definir	objectius	parcials	comuns,	etc.).

5.	Així,	doncs,	la	informació	compartida	exigeix	confiança	entre	els	agents.	En	els	Districtes	Industrials	la	confiança	es	genera	per	la	proxi-
mitat	i	la	relació	constant	cara	a	cara	entre	els	agents	públics	i	privats,	però	en	una	economia	globalitzada,	la	qüestió	que	es	planteja	és	de	
quina	manera	és	possible	aconseguir	mecanismes	semblants	en	xarxes	desterritorialitzades,	entre	agents	que	poden	tenir	orígens	culturals	
ben	diferents.	En	part,	la	resposta	és	negativa,		donada	la	importància	que	tenen	els	llocs	de	trobada	cara	a	cara	per	establir	els	contactes	i	
generar	confiança;	però	també	es	donen	casos	de	cooperació	confiada	basada	en	la	confluència	en	espais	de	comunicació	i	interacció	en	
base	a	compartir	valors	o	interessos,	i	que	s’han	sabut	promocionar	des	del	sector	públic.	Es	tracta,	doncs,	d’	establir	comportaments	de	
confiança.	Existeixen	dues	tècniques	o	eines	interessants	per	això,	com	són	el	Benchmarking	on	es	tracta	d’engegar	un	procés	de	discussió	
entre	els	agents	econòmics	i	socials	basat	en	la	comparació	d’unes	regions	amb	altres	a	través	de	la	confecció	d’indicadors	(mètode	seguit	
pel	projecte	INTRACK	(vegeu	punt	14).	Altre	concepte	és	el	de	Benchlearning,	en	aquest	cas	es	considera	que	una	regió	pot	aprendre	
integrant	i	adaptant	les	bones	pràctiques,	al	context	local,	fomentant	una	societat	oberta	a	l’aprenentatge,	fomentant	la	identitat	i	l’	atracció	
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dels	talents	i	les	idees,	esdevenint	un	pol	d’	atractivitat	de	les	inversions	internacionals.

6.	Altrament,	la	globalització	comporta	la	necessitat	d’	encertar	l’	estratègia	competitiva,	que	no	pot	ser	una	altra	que	la	basada	en	la	innova-
ció	i	en	la	societat	del	coneixement.	Així,	s’ha	constatat	que	l’estratègia	competitiva	basada	en	els	costos	i	baixa	de	preus,	enlloc	de	l’estra-
tègia	basada	en	la	qualitat	i	en	l’aportació	de	valor	afegit	via	innovacions,	és	una	estratègia	que	aboca	irremediablement	a	la	deslocalització	
productiva	i	a	la	pèrdua	de	la	coherència	productiva	i	la	capacitat	d’innovació	dels	Sistemes	Productius	Locals.	Una	estratègia	encertada	
és	la	que	està	basada	en	les	capacitats	específiques	i	en	els	recursos	humans	de	les	col·lectivitats	locals,	una	estratègia	bottom	up,	on	la	
funció	de	suport	de	les	institucions	públiques	i	privades	és	fonamental	per	impulsar	la	cooperació	entre	els	agents,	activar	les	xarxes	socials,		
i	facilitar	les	dinàmiques	d’innovació.	Així,	la	globalització	més	que	una	amenaça	s’ha	de	contemplar	com	una	nova	oportunitat,	on	saber-se	
resituar	en	els	mercats	globals	de	forma	diferenciada	i	en	el	nínxol	adequat,	sobre	la	base	de	recursos	específics	(social	capability),	innova-
cions	incrementals,	i	potents	xarxes	socials	que	identifiquin	el	territori,	i	que	generen	connexions	dinàmiques	i	respostes	eficients	als	canvis	
(aprenentatge	col·lectiu),	és	la	via	que	permet	assegurar	una	divisió	internacional	del	treball	on	tots	hi	poden	sortir	guanyant.

7.	Les	estratègies	bottom	up	requereixen	dotar-se	de	veritables	Sistemes	Regionals	d’Innovació	on	s’han	de	complir	necessariament	tres	
funcions:	la	funció	d’innovació	que	assegura	la	capacitat	potencial	de	trobar	noves	combinacions	productives	eficients	a	l’interior	de	l’en-
tramat	productiu	del	sistema	productiu	local.	La	funció	de	coordinació	que	assegura	la	intel·ligència	de	comandament	(pública	i	privada)	de	
fer-ho;	i	el	lead-time,	o	funció	d’oportunitat,	que	aporta	la	logística	necessària	perquè	la	implementació	de	la	millor	solució	eficient	es	faci	
en	el	menor	temps	possible.

8.	Una	peça	clau	per	aconseguir	la	posada	en	marxa	d’un	Sistema	Regional	d’Innovació	a	les	Illes	Balears	és	l’aposta	per	un	potent	Pla	de	
Ciència	i	Tecnologia	2009-2012.	Aquest	Pla	ha	de	partir	necessariament	d’un	bon	diagnòstic	de	la	situació	(posicionament	actual,	punts	
forts,	reptes,	oportunitats,	dèficits	de	capital	públic,	capital	humà,	capital	social...),	d’una	aposta	decidida	per	a	la	diversificació	del	terciari	
balear	en	activitats	d’alt	valor	afegit,	que	assegurin	la	viabilitat	futura	d’un	turisme	sostenible,	que	“arrosseguin”	l’entramat	productiu	cap	
una	dinàmica	d’innovació	endògena,	que	faciliti	l’engranatge	competitiu	de	les	Illes	Balears	a	l’Euroregió	i	a	un	millor	posicionament	dins	
l’economia	global.

9.	En	aquest	sentit,	una	qüestió	cabdal	és	entendre	millor	les	raons	de	l’èxit	en	la	internacionalització	de	les	grans	cadenes	turístiques	bale-
ars,	èxit	que	està	relacionat	amb	la	seva	major	capacitat	d’innovació	respecte	a	les	seves	homònimes	espanyoles	i	internacionals.	Aquest	fet	
prou	rellevant	per	si	mateix	continua	pendent	d’una	investigació	que	sigui	referent	a	nivell	internacional.	En	part	aquest	fet	es	deu	a	febleses	
de	les	estadístiques	d’innovació,	que	aconsellen	fer	aproximacions	menys	quantitatives	i	més	pormenoritzades	cas	a	cas,	ja	que	quan	així	
s’ha	fet,	els	resultats	de	la	investigació	s’han	ajustat	més	a	la	realitat.	D’aquí,	la	necessitat	de	trobar	noves	metodologies	i	nous	centres	
de	recerca	especialitzats	en	l’estudi	de	les	innovacions	en	el	camp	del	turisme,	de	la	sostenibilitat,	i	dels	serveis	més	avançats	en	general.

10.	Un	tema	no	negligible	quant	a	la	transnacionalització	de	les	empreses	balears	és	el	de	l’adaptació	als	canvis	culturals.	Generar	confian-
ça	a	nivell	internacional	requereix	entendre,	més	enllà	de	la	“cultura	de	l’empresa”,	la	cultura	de	les	persones	amb	qui	s’ha	de	tractar,	que	pot	
ser	diversa,	però	a	la	vegada	amb	ressonàncies	o	sintonies	insospitades.	La	manera	de	la	cultura	xinesa	de	crear	vincles	de	confiança	amb	
desconeguts,	per	exemple,	que	suposa	menjar	i	beure	junts,	és	indicativa,	igual	que	la	necessitat	de	comptar	amb	“mediadors	culturals”,	
professionals	coneixedors	de	les	dues	cultures,	per	fer	de	pont,	manejar	les	dificultats	legals,	i	evitar	els	malentesos.	La	innovació	duu	a	la	
internacionalització,	o	a	la	inversa,	la	internacionalització	passa	per		la	innovació,	però	la	gestió	d’aquest	procés	requereix	de	professionals	
competents	per	facilitar	les	relacions;	les	TIC,	per	si	mateixes,	no	basten	(de	fet,	totes	les	empreses	tenen	la	seva	pàgina	web,	però	ben	
poc	negoci	es	fidelitza	per	aquesta	via	impersonal).

11.	Dins	els	mecanismes	institucionals	públics	que	el	Pla	de	Ciència	i	Tecnologia	2009-2012	no	pot	oblidar,	per	accelerar	i	ampliar	la	base	
del	coneixement	de	la	societat	balear,	hi	ha	el	del	paper	de	la	UIB	en	un	doble	sentit:	com	a	generadora	de	coneixement	i	com	a	institució	
principal	pel	que	fa	a	la	transferència	de	coneixement	a	la	societat.	Així,	la	Universitat	està	cridada	a	exercir	una	influència	determinada	com	
a	proveïdora	de	nous	coneixements	i	nous	professionals	que	són	del	tot	necessaris	per	bastir	aquesta	política	de	competitivitat.	D’	aquí	la	
importància	que	té	recollir	les	reflexions	que	s’han	fet	en	el	sentit	de	fer	una	crida	molt	seriosa	a	què	la	Universitat	no	pot	ajornar	més	fer	els	
canvis	que	necessita	per	ajustar-se	millor	a	la	nova	societat	del	coneixement	i	de	la	informació.	Entre	d’altres	s’ha	de	saber	donar	resposta	
als	reptes	de	trencar	amb	la	dinàmica	perversa	de	la	defensa	d’interessos	corporatius,	que	allarguen	i	compliquen	enormement	els	proces-
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sos	d’ajust,	que	inexorablement	s’acaben		imposant,	o	que	fins	i	tot,	en	alguns	casos,	pot	suposar	fer	tabula	rasa	de	mandats	anteriors,	que	
trenquen	o	impossibiliten	la	implementació	de	polítiques	de	llarg	termini.	La	connexió	Universitat-Empresa	és	bàsica	per	modernitzar	el	teixit	
productiu,	diferenciar	les	regions,		potenciar	els	pols	de	coneixement	i	millorar	la	competitivitat	dels	nostres	àmbits	regionals.	Aquesta	millor	
connexió	entre	la	Universitat	i	el	seu	entorn	local	s’hauria	d’assegurar	a	través	dels	Consells	Socials.	També	s’hauria	d’assegurar	millor	la	
transició	entre	l’educació	preuniversitària	i	l’accés	a	la	Universitat	i	a	la	Formació	Professional	de	cicle	superior,	amb	una	millor	atenció	a	les	
necessitats	formatives	de	les	empreses	locals.	Cal	fer	una	aposta	decidida	per	la	diversitat	i	la	flexibilitat	del	sistema	universitari	espanyol	pel	
que	fa	al	perfil	d’especialització	de	les	universitats,	i	per	introduir	incentius	a	la	innovació,	a	més	dels	estrictament	de	recerca	i	acadèmics	
existents.	També,	s’advoca	per	una	política	d’articulació	eficaç	del	sistema	de	R+D+I	que	faci	de	la	Universitat	la	institució	que	la	societat	
necessita	per	a	contribuir	a	la	creació	de	coneixement	i	a	la	transferència	d’aquests	coneixements	i	tecnologia	a	la	societat,	en	general,	i	al	
sector	empresarial,	en	particular;	sempre	tenint	en	compte	que	la	cultura	de	la	qualitat	i	de	l’excel·lència	han	d’	impregnar	totes	les	seves	
activitats.	Les	universitats	són	en	definitiva	un	motor	per	al	desenvolupament.	Aquest	fet	es	concreta	sovint	en	la	denominada	“tercera	mis-
sió”	de	la	universitat	més	enllà	de	la	docència	i	la	recerca,	és	a	dir,	la	implicació	de	la	universitat	de	manera	directa	en	el	desenvolupament	
econòmic	a	través	de	la	transferència	del	coneixement	i	la	promoció	i	creació	de	noves	empreses	basades	en	el	coneixement.	Així,	s’ha	
destacat	que	en	el	curt	termini,	i	com	a	reflexió	genèrica,	la	Universitat	ha	d’orientar	més	la	seva	recerca	via	contractes.	Igualment,	cal	que	
es	dissenyin	serveis	tecnològics	que	permetin	cobrir	un	ventall	més	ampli	d’	activitat	tecnològica	i	que	l’orientació	de	la	recerca	al	mercat	es	
basi	en	una	bona	imatge	i	reputació	de	la	Universitat.	A	mig	termini	és	imprescindible	el	compromís	de	les	autoritats	acadèmiques	en	aquells	
instruments	en	els	quals	la	col·laboració	va	més	enllà	de	projectes	concrets	de	recerca,	cas	de:	serveis	de	suport	adequat	per	a	la	gestió	
eficient	de	la	comercialització	i	de	la	propietat	intel·lectual,	la	creació	de	noves	empreses	de	base	tecnològica,	la	creació	d’	incubadores	
de	spin-off,	el	suport	de	fons	de	capital	risc	a	les	etapes	inicials,	la	mobilitat	de	professors	i	dels	investigadors	a	empreses	(i	a	l’	inrevés)	
per	tal	de	potenciar	la	transferència	del	coneixement	tàcit	(fet	destacat	per	a	les	empreses	de	Balears	com	un	factor	important	per	tal	d’	
incentivar	activitats	de	R+D+I).	Finalment,	quant	a	la	motivació	del	professorat,	és	important	considerar	la	possibilitat	d’incloure	la	trans-
ferència	de	coneixement	com	a	un	dels	criteris	rellevants	per	a	l’	avaluació	dels	mèrits	del	professorat.	En	el	cas	de	Balears,	s’ha	de	fer	un	
esment	especial	al	repte	de	la	transferència	de	coneixement	en	humanitats	i	ciències	socials	orientada	al	turisme	(indústria	i	cultura	de	l’oci).

12.	La	planificació	de	la	ciència	i	de	la	innovació	tampoc	no	es	pot	oblidar	dels	mecanismes	públic-privats,	que	permeten	incrementar	els	
processos	d’innovació.	Convé	recordar	dos	exemples	principals	que	els	seminaris	han	recollit.	Així,	es	pot	actuar	favorablement	des	del	sec-
tor	públic,	aprofitant	les	noves	tecnologies	de	la	informació	i	la	comunicació	tot	facilitant	les	funcions	de	trobada	i	coordinació	dels	agents	
socials.	A	partir	de	l’	ús	de	les	noves	TIC´s	es	poden	articular	acords	de	cooperació	entre	les	empreses	que	competeixen	en	un	mateix	
sector,	però	que	estan	interessades	en	compartir	experiències	comunes	que	els	hi	poden	ser	útils	en	els	seus	processos	d’aprenentatge	
per	la	captació	de	nous	mercats	i	per	a	la	internacionalització	de	les	seves	activitats.	Els	casos	de	bones	pràctiques	demostren	que	no	és	
suficient	l’ús	de	les	noves	tecnologies	sense	una	feina	de	camp	que	permeti	identificar	les	comunitats	d’interessos,	els	leaders	locals,	i	els	
fòrums	de	trobada	més	restringits.	Igualment	és	del	tot	necessari	establir	els	mecanismes	de	verificació	constant	de	les	webs	per	fer	el	
seguiment	del	que	més	es	consulta,	de	l’ús	de	la	informació,	i	de	la	demanda	de	noves	necessitats	en	un	procés	obert	i	interactiu.	La	clau	de	
l’èxit	és	crear	la	necessitat	de	compartir	valors,	per	generar	identitats	compartides,	confiança	i	esperit	de	col·laboració,	valors	tots	ells	iden-
tificatius	de	la	nova	cultura	de	les	TIC’s.	En	el	cas	del	turisme	i	les	TIC	s’ha	demostrat	la	viabilitat	d’una	nova	manera	de	fer	el	negoci	turístic	
amb	productes	innovadors	que	a	la	vegada	són	desestacionalitzadors	i	permeten	assegurar	una	major	estabilitat	en	l’activitat	del	sector.

13.	El	tema	del	finançament	de	les	empreses	de	base	tecnològica	també	ha	de	ser	un	dels	punts	sobre	el	qual	-el	nou	Pla	ha	de	concretar	
polítiques	d’actuació,	ja	que	aquest	tipus	de	finançament	requereix	l’existència	de	sistemes	de	finançament	diferents	als	tradicionals.	Així,	
el	finançament	de	les	empreses	de	base	tecnològica	més	eficients	estan	basats	en	la	propietat,	cas	de	les	empreses	de	capital	risc.	L’	
administració	pot	donar	suport	financer	a	les	empreses	de	base	tecnològica,	cas	del	CIDEM.	Els	instruments	propis	que	el	CIDEM	ha	creat	
i	gestiona	són	el	Capital	Gènesi	i	els	préstecs	a	través	de	la	societat	Invertec	(Capital	concepte	i	Capital	Llavor).	A	la	vegada	el	CIDEM	
està	ampliant	la	definició	de	les	empreses	objecte	de	suport:	passant	de	l’	empresa	de	base	tecnològica	a	l’	empresa	“innovadora”,	que	
permet	incloure	temes	com	les	“innovacions	organitzatives”.	Les	universitats	també	han	creat	iniciatives	de	business	angels.	Així,	les	xarxes	
UNIBA	i	la	xarxa	UNINVEST	són	dos	exemples	de	xarxes	vinculades	al	sistema	universitari.	Es	tracta	d’organitzacions	creades	per	grups	
d’	universitats	actives	en	tema	de	les	spin-off	que	consideren	important	dotar-se	d’aquestes	xarxes	amb	l’	objectiu	d’	avaluar	projectes	i	
buscar	socis		business	angels	disposats	a	aportar	capital	risc	a	empreses	de	base	tecnològica	que	ja	estan	creades	a	les	seves	universitats	
i	comencen	a	créixer.	També	es	poden	crear	xarxes	privades	vinculades	al	sector	empresarial,	cas	de	la	xarxa	BANC.	Igualment,	es	poden	
crear	societats	de	capital	risc	privades	amb	participació	minoritària	d’alguns	organismes	públics	de	l’	Administració	local	i/o	regional,	i	fins	i	
tot	de	la	Universitat,	cas	de	BCN	Emprèn.	En	aquest	sentit,	es	va	constatar	la	necessitat	de	crear	un	fons	de	capitals	risc	a	les	Illes	Balears	
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promogut	pel	Govern	i	impulsat	per	diferents	institucions	financeres	que	operen	a	les	Illes	Balears.

14.	Finalment,	la	millora	de	la	governança	i	del	capital	social	és	un	dels	temes	innovadors	que	el	nou	Pla	ha	d’acarar	i	que	l’han	de	diferenciar	
dels	anteriors	Plans	de	R+D	del	Govern	de	les	Illes	Balears.	En	aquest	sentit	els	seminaris	han	corroborat	que	la	millora	de	la	governança	
i	del	capital	social	és	un	procés	que	resta	sempre	obert	i	que	sempre	és	susceptible	de	millorar.	Alguns	exemples	presentats	demostren	
la	importància	que	en	aquests	processos	de	millora	de	la	dinàmica	social	hi	juga	la	participació	dels	actors	públics	i	privats	en	la	discussió	
consensuada,	a	través	d’un	nombre	elevat	de	reunions	i	seminaris,	dels	objectius	i	els	instruments	per	a	crear	una	economia	basada	en	el	
coneixement	i	la	innovació,	amb	la	identitat	regional	i	el	desenvolupament	sostenible,	amb	l’articulació	entre	l’oferta	de	R+D+I	i	la	valoració	
del	potencial	endogen	natural	i	ecològic	i	del	patrimoni	cultural	de	la	regió.	Respecte	als	resultats,	cal	destacar	l’elevat	compromís	de	les	
entitats	d’innovació,	i	també	un	elevat	consens	entre	les	entitats	públiques	i	privades	com	a	principals	orientadors	de	l’estratègia	regional,	
la	qual	cosa,	suposa	un	important	reforçament	del	capital	social	i	la	governança	d’aquestes	regions.

15.	En	aquest	sentit	el	seminari	del	CES	dedicat	a	capital	social,	governança	 i	 territori	destaca	que:	 “La	proposta	del	Pla	de	ciència,	
tecnologia	 i	 innovació	 de	 les	 Illes	 Balears	 2009-2012	 inclou	 per	 primera	 vegada	 la	 governança	 i	 el	 capital	 social	 com	 a	 eixos	 per	 al	
desenvolupament.	El	que	significa	una	aposta	per	a	crear	patrons	 i	canals	de	participació	per	 tal	que	 la	proposta	final	sigui	el	 resultat	
d’un	procés	de	 responsabilitat	 compartida	entre	 els	diferents	 actors	 i	 agents	 socials	 i	 econòmics.	 També	es	diu	que	cal	 explicitar	 de	
forma	clara	que	no	es	 tracta	d’un	pla	aïllat	 sinó	que	 forma	part	d’	un	conjunt	d’actuacions	 i	plans	 regionals	articulats	de	 forma	cohe-
rent	per	part	del	Govern	de	 les	 Illes	Balears	 (especialment	amb	el	Pla	de	competitivitat	 i	 el	de	Formació	ocupacional).	Que	el	Pla	ha	
de	contemplar	les	sinergies	que	es	poden	derivar	de	participar	en	espais	superiors	més	desenvolupats	en	R+D+I,	cas	de	l’	Euroregió”.		
	
Recollim	a	continuació,	i	com	a	darrer	punt,	la	resta	de	les	principals	recomanacions	que	aquest	seminari	del	CES	va	fer	sobre	el	Pla:	

Sobre	les	prioritats	estratègiques.	

Ampliar	les	prioritats	estratègiques	més	enllà	del	turisme.	Replantejar	el	paper	que	han	de	jugar	el	sectors	bàsics,	com	ara	l’agricultura.	Una	
manera	de	integrar	aquests	sectors	podria	ser	a	partir	de	descriure	les	interrelacions	entre	el	sectors	prioritaris.

Ser	encara	més	selectiu	en	la	tria	dels	sectors	i	activitats	prioritaris.	Refinar	més	encara	en	les	prioritats,	precisar	i	definir	segments	o	nínxols	
específics,	com	ara	al	voltant	de	la	nàutica,	o	el	turisme	de	salut.	També	s’afegeix	el	potencial	del	segment	de	turisme	esportiu,	de	manera	
general.

Sobre	l’aproximació	o	mètode

El	pla	presenta	un	nombre	elevat	d’actuacions	que	es	gestionaran	a	través	de	les	convocatòries	obertes	dirigides	a	diferents	actors.	La	
gestió	que	necessitaria	un	pla	d’aquestes	característiques	podria	superar	les	possibilitats	de	gestió	de	la	Direcció	General.	A	més	a	més	el	
pressupost	per	a	cada	actuació	haurà	de	ser	baix	la	qual	cosa	disminuirà	l’efectivitat	de	les	mateixes.

En	aquest	sentit	seria	aconsellable	treballar	en	experiències	pilots	com	a	metodologia	que	permet	provar	iniciatives	a	baix	cost,	abans	de	
generalitzar	actuacions.	Es	tractaria	de	plantejar	plans	pilot	com	a	projectes	tractors.	Fins	i	tot	buscant	un	finançament	mixt	entre	les	parts	
implicades	(veure	en	aquest	sentit	les	experiències	del	PRAI-Maderia).	Preferència	per	accions	puntuals	més	que	excessivament	ambici-
oses.	Més	que	una	política	dirigista,	per	exemple	recolzar	el	microclústers	sobre	tot	els	ja	existents,	com	a	manera	d’aprofitar	les	forces	
endògenes.

Sobre	la	governança	i	el	capital	social

Es	valora	molt	positivament	la	inclusió	d’aquests	conceptes	com	a	eixos	del	pla.	Caldria	clarificar	el	seu	significat	real	i	incloure	tant	la	for-
ma	de	capital	social	referida	a	la	cooperació	i	cohesió,	com	la	forma	de	capital	social	que	fa	referència	a	l’accés	a	les	fonts	d’informació	i	
coneixement	extern.	En	aquest	sentit	es	valoren	particularment	les	antenes	tecnològiques	com	un	instrument	per	tal	de	escanejar	i	detectar	
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totes	les	novetats	externes	i	que	poden	tenir	un	interès.

Refinar	la	conceptualització	dels	eixos	de	capital	social	i	governança.	El	caràcter	transversal	del	capital	social	en	el	pla	i,	tanmateix,	el	ca-
ràcter	compartimentat	de	la	governança	porta	a	una	certa	confusió.	El	capital	social	hauria	de	contemplar	totes	dues	formes,	tant	aquella	
que	fa	referència	a	la	cohesió,	confiança	i	cooperació,	com	aquella	que	es	refereix	a	l’accés	de	fonts	externes	d’informació	i	coneixement.

El	pla	ha	de	permetre	guanyar	confiança	en	les	Institucions	i	entre	les	persones.	Davant	del	deteriorament	de	les	institucions	i	els	seus	
representants,	el	pla	hauria	de	contribuir	a	restaurar	i	millorar	la	confiança	percebuda	per	part	de	les	persones	i	organitzacions.

Sobre	la	innovació

Valorar	la	importància	que	l’empresa	assumeixi	un	compromís	d’innovació.	Les	fonts	i	rutines	internes	de	l’empresa	han	d’estar	comprome-
ses	en	el	procés	innovador.	Incidir	en	la	millora	de	l’estructura	de	producció	per	tal	de	poder	canalitzar	i	explotar	els	esforços	innovadors.

L’economia	de	les	illes	depèn	dels	serveis	i	en	especial	del	turisme,	seria	bo	aprofundir	en	la	innovació	en	els	serveis.	Aquesta	innovació	
presenta	patrons	diferenciats	respecte	a	les	manufactures	i	s’ha	de	mesurar	per	indicadors	també	diferents.	En	la	innovació	de	serveis,	les	
persones	són	determinants

Valorar	el	desenvolupament	de	la	innovació	en	altres	institucions	com	ara	els	centres	hospitalaris	.	El	sistema	sanitari	té	un	gran	potencial	
com		a	àmbit	per	la	innovació.	El	seu	caràcter	públic	condiciona	el	seu	funcionament.

Repensar	el	paper	de	la	Universitat	replantejant	les	seves	missions	i	convertir-la	en	una	institució	tractora	dels	processos	innovadors.	

Sobre	els	indicadors

Els	indicadors	d’innovació	encara	que	castiguen	les	peculiaritats	de	l’economia	balear,	centrada	als	serveis,	cal	acceptar-los	com	a	punt	de	
partida.	En	tot	cas,	cal	elaborar	indicadors	alternatius	que	puguin	reflectir	millor	tant	l’esforç	com	el	resultats	d’innovació	reals.

Incorporar	al	pla	criteris	i	indicadors	de	sostenibilitat.	La	sostenibilitat	no	sols	com	un	condicionant	del	desenvolupament,	sinó	com	una	eina	
estratègica	per	al	turisme	Balear.	En	realitats	particulars	té	una	importància	encara	major,	com	ara	Formentera.
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2.10.	RESUM	DE	LES	ENTREVISTES

Durant l’elaboració d’aquest Pla, s’han realitzat una sèrie d’entrevistes a persones relacionades amb distints àmbits del sis-

tema. S’han inclòs persones del món de la investigació, tant de la universitat com d’altres centres d’investigació. L’objectiu 

ha estat recollir una informació qualitativa basada en les impressions personals observades des de caires distints.

valoració i aportacions al daFo provisional (inclòs a l’apartat següent 2.11.), algunes anotacions de les entre-
vistes.

•	 Les	Illes	Balears	tenen	una	ratio	baixa	de	persones	dedicades	a	la	investigació	(2,3	investigadors	per	cada	mil	per-
sones	de	població	activa).	La	Universitat	 té	grups	de	recerca	competitius,	però	amb	estructures	molt	 fràgils.	Són	
grups	de	pocs	investigadors,	i	qualsevol	alteració	per	excedència	o	qualsevol	altre	motiu	pot	provocar	una	aturada.	
També	falten	infraestructures,	però	sobretot	molt	capital	humà.	Els	grups	necessiten	també	persones	dedicades	a	
l’administració	i	tècnics	solvents.

•	 A	 la	UIB	hi	 ha	un	delegat	d’innovació	en	contacte	 amb	 la	Fundació	Universitat-Empresa.	Aquesta	 fundació	 té	 el	
programa	Reset.	És	un	programa	per	detectar	emprenedors,	que	consisteix	a	facilitar-los	l’estada	en	empreses	del	
sector	que	volen	impulsar,	i	facilitar-los	un	suport	al	finançament	a	través	d’un	conveni	amb	una	entitat	financera.

•	 A	les	Illes	Balears	ens	falta	una	aposta	clara	pel	capital	humà	format	i	de	qualitat.

•	 Un	problema	que	tenim	és	que	els	grups	competitius	de	la	Universitat	no	sempre	poden	créixer	per	la	vessant	de	la	
docència	(és	a	dir,	dels	estudiants	propis	de	la	Universitat)	perquè	hi	ha	molt	poca	massa	crítica,	menys	de	14	mil	
estudiants	d’estudis	reglats.

•	 El	fons	d’empreses	balears	és	limitat	i	no	han	apostat	per	mà	d’obra	qualificada.	A	més,	les	innovacions	les	cerquen	
a	fora,	no	les	impulsen	en	el	seu	entorn.	El	turisme,	l’oci	i	la	construcció	aposten	per	mà	d’obra	barata	i	van	a	buscar	
joves	just	quan	acaben	l’escolarització	obligatòria.

•	 Per	atreure	noves	incorporacions	per	a	la	Universitat	ara	hi	ha	unes	beques	amb	el	Banc	Santander	per	venir	a	fer	
el	màster	a	 la	UIB	(bàsicament	per	a	orígens	 iberoamericans)	 i	poder	així	competir	en	certs	àmbits	(com	ciències	
de	la	salut).

•	 El	sector	turístic	demana	moltes	garanties	per	establir	relacions	amb	qualsevol,	no	volen	cap	tipus	de	risc.	Es	quei-
xen	que	no	hi	ha	capital	humà	format	de	qualitat.	Però	la	veritat	és	que	no	el	busquen,	és	evident	en	els	sous	i	els	
llocs	que	ofereixen	als	estudiants:	són	de	baixa	qualificació.

•	 No	hi	ha	cultura	de	l’esforç	i	s’ha	implantat	una	cultura	especulativa	absoluta.	Els	models	d’èxit	que	es	promouen	són	
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de	caràcter	especulatiu	i	conservador,	gens	innovadors.

•	 El	factor	insularitat	s’ha	de	compensar	amb	la	capacitat	d’atracció	de	les	Illes.	El	nivell	de	vida	és	car.	El	caràcter	
internacional	de	 la	societat	és	bastant	 reservat	al	sector	 turístic.	La	pròpia	societat	no	rep	els	 turistes	amb	molta	
satisfacció	ni	s’hi	mescla	de	cap	manera.

•	 Pel	que	 fa	a	 la	 relació	Universitat	 i	Empresa,	hi	ha	uns	130	contractes	 i	convenis	amb	empreses	 (uns	2	milions	 i	
escaig	el	2007,	que,	conjuntament	amb	les	càtedres	i	els	projectes	de	recerca,	representen	aproximadament	el	13	
per	cent	del	pressupost).	Però	al	professorat	poques	vegades	se	l’ha	valorat	per	promoure	les	patents	i	els	convenis.

•	 Els	empresaris	cerquen	sovint	a	la	Universitat	solucions	a	uns	problemes	que	no	és	possible	de	resoldre	des	de	la	
recerca	universitària.	La	Universitat	té	vocació	de	servei,	però	no	pot	ser	un	servei	a	 les	empreses.	Per	tant,	hi	ha	
relació	amb	l’empresa,	però	també	una	certa	confusió	sobre	què	és	la	Universitat.

•	 A	Balears	les	empreses	tenen	un	problema	per	establir-s’hi	que	és	el	preu	del	sòl.	Per	això	costa	d’atreure	empreses	
innovadores.	Per	aquest	mateix	motiu	hi	ha	moltes	empreses	que	volen	marxar.

•	 Hi	ha	un	error	en	el	mètode	de	finançament	a	l’estat	espanyol,	perquè	s’avaluen	els	projectes	per	donar	els	diners	i	
no	els	resultats	de	la	feina	feta.

•	 A	la	Universitat	no	hi	ha	cultura	de	patents.	I	menys	de	patents	aplicades.

•	 El	turisme	de	qualitat	i	el	turisme	d’oci	poden	tenir	un	vincle	clar	i,	a	més,	poden	ser	complementaris.	El	turisme	té	
una	capacitat	de	desenvolupament	important.	La	innovació	hi	és,	però	hem	de	respondre	més	en	aquesta	qüestió.	
Una	clara	amenaça	per	a	les	Illes	seria	dedicar	tota	l’atenció	al	turisme,	però	el	monocultiu	turístic	no	és	una	amenaça	
per	si	mateix.	També	seria	una	amenaça	dedicar-li	poca	atenció.	Un	exemple	d’això	ha	estat	el	Palau	de	Congressos.	
Ja	fa	temps	que	havíem	de	tenir	aquesta	infraestructura	i	ara	tot	just	s’hi	posa	la	primera	pedra.	El	turisme	és	com	
un	calidoscopi	de	molts	serveis	diferents	i	complementaris.	La	baixa	productivitat	no	és	del	tot	certa.	El	problema	
que	tenim	és	que	el	model	competitiu	de	la	nostra	economia	no	està	adaptat	a	un	enfocament	a	les	necessitats	del	
client.	Han	canviat	les	formes	productives	i	a	això	n’hi	diem	baixada	de	la	productivitat.	És	cert	que	falta	mà	d’obra	
qualificada.	 I	no	tenim	un	sistema	educatiu	de	qualitat	 internacional.	Nosaltres	podríem	ser	el	“Cornell	University”	
europeu.	Tenim	el	80%	de	les	cadenes	turístiques	internacionals	de	l’Estat.	La	 insularitat	no	és	un	problema	físic,	
és	una	debilitat	de	mentalitat	i	cultural.	Però	el	fet	d’haver	de	marxar	a	fora	per	progressar	en	el	desenvolupament	
professional	és	cada	cop	menys	una	peculiaritat	de	les	illes.	Hi	ha	també	una	manca	de	compromís	en	la	relació	Uni-
versitat	i	Empresa.	No	hi	ha	un	compromís	de	la	societat	en	la	implicació	per	a	una	millora	competitiva	de	l’empresa	
i	del	coneixement.	L’interlocutor	creu	que	es	podria	crear	una	Unitat	de	R+D+I	turística	a	través	del	Pla	de	Ciència	
que	investigués	en	models	de	negoci	i	en	innovació	turística.	Serviria	per	crear	unes	sinergies	comunes	al	turisme	
balear	que	beneficiaria	a	tothom.
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•	 L’aprofitament	dels	fons	europeus	és	una	qüestió	estratègica	i	que	cal	consolidar	a	nivell	balear.	Són	especialment	
les	empreses	grans	 i	 les	micro	 les	que	s’han	d’incorporar	al	sistema	de	R+D+I.	Cal	accelerar	els	 tràmits	d’accés	
als	fons	d’investigació	per	part	de	les	administracions.	En	l’àmbit	de	les	TIC	l’administració	autonòmica	hi	és	força	
sensible.	Per	al	sector	TIC	és	fonamental	 l’agilitat.	Hi	ha	un	camp	molt	gran	per	recórrer	amb	molt	potencial	en	el	
turisme	de	qualitat	 i	 la	 indústria	de	 l’oci	com	a	sector	 innovador	del	 futur	balear,	especialment	a	 través	de	pimes.	
Apunta	en	aquest	sentit	l’existència	del	clúster	TurisTEC.	Caldria,	però,	que	des	de	Madrid	es	fes	un	plantejament	
més	seriós	respecte	al	turisme,	cap	a	un	model	de	turisme	adequat	a	la	societat	del	coneixement.	Seria	molt	positiva	
la	implantació	de	projectes	emblemàtics	tipus	tractor,	tipus	Cenit,	amb	implicació	de	tota	la	cadena	de	valor.

•	 L’animadversió	al	risc	es	dóna	bàsicament	en	alguns	àmbits,	però	no	en	tots.	Per	exemple,	el	sector	TIC	és	de	per	
si	innovador	i	pren	riscos.	La	barrera	no	és	tant	aquesta	animadversió,	sinó	la	burocràcia	a	l’hora	d’emprendre.	No	
és	cert	que	el	sector	turístic	tingui	un	baix	nivell	d’innovació	(encara	que	hi	ha	molt	camí	per	recórrer).	El	monocultiu	
turístic	és	perillós	per	l’estabilitat	econòmica	de	les	Illes	i	que	cal	diversificar.	En	aquest	sentit	hi	ha	indústries	amb	
capacitat	de	creixement	si	s’hi	aposta	clarament	com	són	la	TIC,	biotech,	agroalimentari,	nàutica,	aeronaval,	etc.	És	
cert	que	hi	ha	una	pèrdua	de	competitivitat	de	l’economia	especialment	per	la	qüestió	dels	recursos	humans,	ja	que	
hi	ha	una	evident	fuga	de	matèria	gris.	Per	això,	cal	lligar	les	opcions	professionalitzadores	a	través	de	la	Universi-
tat.	El	deteriorament	del	capital	humà	és	degut	en	bona	part	a	una	cultura	del	no	esforç	i	del	diner	ràpid	provocat	
pel	ràpid	accés	a	la	feina	a	través	de	sectors	com	la	construcció	i	turisme	de	masses.	Cal	innovar	en	l’aspecte	del	
sistema	governança	de	 la	universitat	 i	de	 l’administració	pública.	S’ha	de	flexibilitzar	el	model	 formatiu	de	 les	 Illes	
Balears	i	implicar-hi	les	empreses	per	tal	d’aportar	valor	a	canvi	de	captar	talent.	No	pot	ser	que	no	hi	hagi	estudis	
d’enginyeria	naval	i	aeronàutica	(ni	telecomunicacions	o	medicina).

•	 La	mentalitat	social	actual	fa	que	baixi	la	proporció	de	població	amb	estudis	superiors.	La	poca	presència	de	mitja-
nes	i	grans	empreses	és	un	avantatge	pel	tema	TIC	i	les	dificultats	que	comporta	se	solucionen	amb	la	política	de	
clúster.	Hi	ha	pocs	recursos	econòmics	en	el	sistema	científic	i	tecnològic	i	cal	incrementar-hi	l’aportació	pública.	
Falta	molta	inversió	en	R+D+I	i	és	evident	que	les	Illes	són	la	comunitat	amb	menys	inversió	de	l’Estat.	Cal	fer	un	
esforç	a	nivell	educatiu	per	millorar	el	 ratio	de	personal	de	R+D	 i	d’investigadors.	Cal	explicar	molt	bé	què	és	 la	
R+D	ja	en	la	formació	a	les	Universitats	i	a	Formació	Professional.	Hi	ha	una	desconnexió	absoluta	entre	Universitat	i	
Empresa,	encara	que	hi	ha	algunes	excepcions.	Cal	que	Universitat	i	Empresa	remin	en	la	mateixa	direcció.	L’interlo-
cutor	creu	que	de	capital	disponible	per	a	la	innovació	n’hi	ha,	però	hi	ha	desconfiança	i	cal	fer	pedagogia.	Els	sous	
són	baixos	en	alguns	casos	però	s’ha	de	relativitzar	perquè	cal	tenir	en	compte	els	beneficis	en	benestar	 i	entorn	
que	suposa	viure	i	treballar	a	les	Illes.	I	el	bon	clima	de	treball	és	clau	per	a	l’èxit	professional.	L’empresa	investiga	i	
innova	però	no	ho	anomenen	R+D.	És	cert	que	les	carreres	universitàries	estan	desconnectades	de	la	demanda	del	
mercat.	Es	tarda	molt	a	reaccionar	i	hi	ha	poca	capacitat	d’adaptació	a	les	demandes	del	mercat	laboral.	Cal	obrir	
centres	especialitzats	tecnològics	als	mercats	emergents	com	Europa	de	l’Est	i	Iberoamèrica.	

•	 D’acord	amb	la	necessitat	de	generar	una	nova	mentalitat	per	a	la	innovació	i	el	risc.	Cal	aprofitar	de	veritat	els	fons	
europeus.	Estan	absolutament	desaprofitats.	Balears	té	un	potencial	molt	gran	com	a	punt	de	reunions	i	convenci-
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ons	gràcies	a	la	connectivitat	que	cal	aprofitar.	Respecte	a	la	possibilitat	d’incorporar	al	món	de	la	R+D+I	algunes	
empreses	potents,	creu	que	és	difícilment	desenvolupable.	Les	empreses	potents	hi	són,	però	 imposen	una	gran	
frontera	perquè	són	molt	gelosos	i	no	estan	disposats	a	fer-ho	de	forma	oberta	i	compartida.

•	 Per	accelerar	els	tràmits	d’accés	als	fons	d’investigació,	primer	cal	que	n’hi	hagi	 i	és	 imprescindible	fer	un	esforç	
en	dotació	de	 recursos.	Discrepa	de	 la	possibilitat	de	desenvolupar	un	 turisme	de	qualitat	 i	 innovador	de	cara	al	
futur,	perquè	són	massa	anys	d’un	mateix	turisme	de	masses	i	no	el	canviarem.	És	molt	inviable	aconseguir	canviar	
la	dinàmica	del	turisme	balear.	Cal	implantar	projectes	emblemàtics.	Ja	hi	ha	alguns	projectes	per	fer-ho,	com	per	
exemple,	estan	preparant	un	Cenit	amb	3	o	4	estructures	turístiques	i	1	grup	d’Universitat	en	alimentació	i	turisme.	
Confirma	que	és	una	amenaça	el	monocultiu	turístic,	l’animadversió	al	risc	i	el	baix	nivell	d’innovació	al	sector	turístic.

•	 Respecte	a	la	pèrdua	de	competitivitat	de	l’economia	caldria	estudiar	què	passa	i	a	què	és	degut.	Perquè	probable-
ment	hi	hagi	una	gran	influència	en	aquestes	dades	derivada	del	sector	construcció.	Hi	ha	un	clar	deteriorament	del	
capital	humà	per	manca	d’actualització	i	formació	contínua.	La	pèrdua	de	l’entorn	natural	de	qualitat	s’està	invertint	
i	corregint.

•	 El	problema	de	les	Universitats	no	és	tant	de	governança	com	d’estructura.	Pel	què	fa	als	governs	els	falta	lideratge	
per	damunt	de	mirades	curtes	i	electoralistes.

•	 La	xarxa	d’ocupació	a	les	Illes	està	vetada	a	les	carreres	de	caràcter	més	científic.	En	canvi,	considera	que	hi	ha	un	
bon	reconeixement	dels	científics.

•	 És	una	debilitat	que	el	ParcBit	estigui	tan	condicionat	a	la	presència	de	sectors	determinats	(programari,	informàti-
ca...TIC).	Cal	repensar	quina	funció	ha	de	fer	i	obrir-lo	a	bones	idees	i	projectes	siguin	del	sector	que	siguin.	Hi	ha	
una	manca	de	definició	i	falta	valentia.

•	 La	 insularitat	és	també	un	element	d’atracció.	Però	és	cert	que	en	 l’àmbit	professional	significa	que	tard	o	d’hora	
et	planteges	“o	em	quedo	o	me’n	vaig”.	Sovint	la	carrera	professional	troba	la	barrera	del	mar	i	has	d’emigrar.	Però	
també	és	cert	que	això	és	cada	vegada	menys	un	factor	diferencial	de	les	illes.

•	 No	és	que	hi	hagi	poc	capital	humà,	és	que	està	descompensat.	No	hi	ha	un	equilibri	en	les	formacions	i	les	aptituds	
de	la	població.	Hi	ha	una	gran	bossa	de	feina	i	diner	fàcil	cap	a	la	construcció	(ara	veurem	què	passa...)	i	al	turisme	
de	sol	i	platja.

•	 El	tema	de	la	despesa	en	R+D	a	les	Illes	és	força	greu.	Cal	prendre	decisions	importants	d’àmbit	polític.	Aquesta	
despesa	ha	d’augmentar	significativament.

•	 El	tema	de	la	desconnexió	entre	Universitat	i	Empresa	és	un	tòpic.	Hi	ha	moltes	empreses	que	no	es	dirigeixen	mai	a	
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la	universitat	perquè	senzillament	no	els	fa	falta.	Però	no	hi	ha	menys	connexió	de	la	que	és	normal	i	possible.

•	 Està	totalment	d’acord	en	la	debilitat	dels	sous	baixos	i	parla	d’una	indiscutible	fuga	de	cervells,	amb	la	complicitat	
del	Govern	que	no	fa	res	per	pal·liar-ho

•	 Creu	que	quasi	bé	no	es	fa	gens	d’investigació	empresarial,	o	que	roman	amagada	i	lluny	de	l’abast	de	la	societat.

•	 Manca	l’atenció	a	les	persones	titulades	en	el	seu	procés	d’inserció	laboral	de	qualitat.

•	 En	l’apartat	d’Oportunitats	hi	ha	la	repatriació	de	talent	balear.	El	nou	Pla	de	ciència,	tecnologia	i	innovació	ha	de	ser	
proper	al	món	empresarial.	Un	dels	problemes	de	les	Illes	és	evidenciar	la	innovació,	perquè	se’n	fa	però	no	s’expres-
sa.	Tanmateix	cal	generar	una	nova	mentalitat	per	a	la	innovació	i	el	risc.	Les	Balears	tenen	moltes	més	connexions	
i	intercomunicació	que	moltes	altres	zones.	Cal	aprofitar	més	els	fons	europeus	especialment	per	a	la	innovació.	Si	
es	pogués	incentivar	alguna	de	les	empreses	grans	de	les	Illes	per	incorporar-se	al	món	de	la	R+D+I,	les	altres	hi	
anirien	de	cap.	És	molt	important	accelerar	els	tràmits	d’accés	als	fons	d’investigació.	El	turisme	de	qualitat	pot	ser-
ho	també	de	masses.	No	podem	vincular	la	qualitat	a	l’exclusivitat	o	a	les	minories	d’alt	poder	adquisitiu	o	d’interès	
cultural.	Són	també	una	oportunitat	les	sinergies	que	es	poden	crear	a	partir	de	la	relació	entre	UIB	i	ParcBit.

•	 En	l’àmbit	de	les	amenaces,	no	sempre	s’identifica	bé	el	risc	assumit	pels	emprenedors	de	les	Illes	Balears.	Si	que	
s’assumeixen	riscos	empresarials	i	cal	reconèixer-ho.	La	innovació	en	el	sector	turístic	és	baixa	i	està	poc	estructu-
rada	i	no	és	gens	sistemàtica.	És	cert	que	el	monocultiu	turístic	és	una	amenaça	per	l’economia	balear.	La	pèrdua	
de	competitivitat	és	una	amenaça,	però	també	una	oportunitat	perquè	dóna	pas	a	la	necessitat	d’innovar.	La	facilitat	
d’accés	 al	 treball	 i	 al	 diner	 fàcil	 (turisme+construcció)	 provoca	 aquest	 deteriorament	 del	 capital	 humà.	 La	 poca	
atracció	de	les	carreres	científiques	i	el	poc	reconeixement	dels	científics,	si	existeix,	no	és	exclusiu	de	les	Illes	Ba-
lears	sinó	una	tendència	global.

•	 És	una	evidència	com	a	fortalesa	l’existència	d’un	clúster	de	turisme	potent.	També	la	mobilitat	aeronàutica	i	l’entorn	
natural	molt	 bo.	El	Parc	Bit	 s’està	 reconduint	 i	 comença	a	prendre	 la	dinàmica	necessària.	Cal	 potenciar	més	 la	
marca	de	“treball	i	vida	de	qualitat”	per	a	les	Illes	Balears	amb	la	idea	d’atreure	activitats	i	professionals.	Hi	ha	un	
know-how	turístic	molt	potent,	així	com	un	bon	clúster	de	la	Indústria	de	tecnologia	per	al	turisme.

•	 Hi	ha	una	baixa	proporció	de	població	amb	estudis	superiors	i	això	significa	poc	capital	humà	disponible	per	a	l’eco-
nomia	del	coneixement.	Hi	ha	empreses	grans	i	petites,	però	falta	molta	mitjana	empresa.	Hi	ha	un	problema	en	la	
comptabilització	de	la	despesa	en	R+D	perquè	hi	ha	una	dificultat	en	fer-ho	en	l’àmbit	dels	serveis	molt	important	
a	les	Illes.	La	desconnexió	entre	Universitat	i	Empresa	és	total,	però	això	passa	a	molts	llocs.	La	tendència	als	sous	
baixos	s’està	començant	a	reconduir.	I	creu	que	hi	ha	una	evident	desconnexió	entre	les	carreres	universitàries	i	la	
demanda	laboral	del	mercat.	Hi	ha	també	poca	organització	entre	els	centres	d’investigació.
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•	 L’economia	balear	és	molt	dinàmica	i	és	el	lloc	de	l’estat	amb	més	empreses	per	habitant.	Es	creen	moltes	empreses.

•	 És	cert	que	el	sector	més	important	en	nombre	que	és	el	turístic	necessita	innovar	i	reorientar	el	seu	model	de	ne-
goci.

•	 El	Parc	Bit	és	un	element	important	de	dinamització	per	a	la	creació	d’empreses.

•	 Hi	ha	un	clúster	d’empreses	de	software	en	turisme,	Turistec,	que	són	unes	50	empreses.

•	 És	fonamental	per	nosaltres	ser	el	“hub”	aeroportuari	del	sud	d’Europa	(AirBerlin,	Condor,	LT1,	Niki,	Hapag	Lloyd).

•	 Pel	què	fa	a	la	inversió	en	R+D	(0,3%	del	PIB),	hi	ha	un	error	en	la	mesura	perquè	no	s’hi	computa	tota	la	inversió	
en	agricultura,	sanitat	i	alguna	altra.

•	 Tenim	un	problema	de	capital	humà.	En	part,	aquest	dèficit	en	l’aposta	per	tenir	professionals	qualificats	prové	de	
què	el	sector	més	gran	viu	d’una	mà	d’obra	relativament	barata	perquè	ja	té	les	inversions	(els	hotels)	amortitzats	i	
va	tirant	sense	massa	dificultats.

•	 Hi	ha	un	gran	dèficit	 relatiu	a	 temes	d’investigació	 i	 innovació	en	 l’àmbit	de	 la	conservació	del	patrimoni	artístic	 i	
cultural.	Cal	 una	política	decidida	en	aquest	 àmbit,	de	manera	que	sigui	 inclòs	en	el	Pla	de	ciència,	 tecnologia	 i	
innovació	de	les	Illes	Balears.

sobre les potencialitats i la jerarquia de prioritats de la recerca i la innovació a les illes balears

Sobre	les	potencialitats	de	la	recerca	i	la	innovació	en	els	principals	sectors	actuals	de	l’economia	balear,	es	comenta	
que	el	sector	turisme	està	reaccionant	davant	les	estadístiques	de	manca	d’innovació.	S’ha	creat	un	cluster	d’empreses	
turístiques	que	està	fent	una	tasca	important	de	cohesió	i	accés	en	els	fons.	Altres	sectors,	alimentació,	sabates...	ja	fa	
temps	que	incorporen	la	innovació	en	els	seus	productes.	Pel	què	fa	als	sectors	emergents,	es	creu	que	la	seva	potenci-
alitat	dependrà	de	l’esforç	conjunt	de	l’administració	i	les	empreses	per	formar	i	informar	sobre	la	capacitat	d’innovació	
d’aquestes	empreses.	Sobre	els	sectors	basats	en	nou	coneixement	s’explicita	unes	potencialitats	enormes	en	sectors	
TICS.

La	jerarquia	de	prioritats	de	la	recerca	i	la	innovació	ha	d’afectar	per	aquest	ordre	els	diferents	sectors:	1.	Sectors	basats	
en	nou	coneixement	2.	Sectors	emergents	3.	Els	principals	sectors	actuals	de	l’economia	balear.	4.	L’àmbit	social.

La	conservació	del	patrimoni	és	un	àmbit	transversal	en	termes	d’investigació	aplicada,	i	que	a	més	pot	establir	diverses	
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vinculacions	amb	el	teixit	empresarial	de	diversos	sectors.	A	les	Illes	Balears	gaudim	d’un	patrimoni	artístic	i	cultural,	en	
general	preservat	des	del	punt	de	vista	material,	malgrat	no	es	contemplen	polítiques	ni	plans	integrals	de	restauració	i	
conservació.	Hi	ha	moltes	oportunitats	de	negoci	vinculades	a	la	conservació	i	divulgació	del	patrimoni,	així	com	molts	
camps	de	recerca	que	s’hi	vinculen	de	forma	transversal.

valoració d’iniciatives per potenciar la innovació

Com	a	iniciatives	per	potenciar	la	innovació	a	les	Illes	Balears,	es	destaca	la	possibilitat	de	promoure	la	formació	per	a	la	
innovació	i	impulsar	una	cultura	empresarial	basada	en	el	creixement	i	la	innovació	de	l’empresa	en	un	entorn	econòmic	
de	globalització.	També	són	necessàries	iniciatives	com	els	incentius	fiscals	a	les	empreses	innovadores,	el	cofinança-
ment	públic	de	les	innovacions	empresarials	i	la	promoció	d’una	major	disponibilitat	de	capital	risc	orientat	a	la	innovació.

Pel	què	fa	a	les	iniciatives	per	potenciar	la	innovació	a	les	Illes,	és	prioritari	establir	incentius	fiscals	a	les	empreses	inno-
vadores;	eliminar	la	burocràcia	a	l’hora	de	sol·licitar	ajuts	a	la	innovació;	promoure	la	formació	per	a	la	innovació	Incentivar	
una	cultura	que	premiï	la	capacitat	de	risc	i	atorgui	més	tolerància	al	fracàs;	promoure	una	cultura	empresarial	basada	
en	el	creixement	i	la	innovació	de	l’empresa	en	un	entorn	econòmic	de	globalització;	i	promoure	una	major	disponibilitat	
de	capital	risc	orientat	a	la	innovació.	En	canvi	no	és	necessari	el	cofinançament	públic	de	les	innovacions	empresarials	
però	si	la	incentivació	dels	esforços	i	inversions	propulsant	aquesta	innovació.

Seria	primordial	promoure	una	assignatura	de	R+D+I	de	6	crèdits	a	totes	les	carreres	de	la	UIB.	Perquè	és	importantis-
sim	conscienciar	a	les	noves	generacions.	Cal	eliminar	la	burocràcia	o	reduir-la	a	l’hora	de	demanar	ajuts	per	a	la	innova-
ció.	L’interlocutor	proposa	crear	un	registre	d’entitats	innovadores	a	Balears	i	connectar-lo	al	Ministeri	d’Indústria.	També	
s’ha	de	promoure	la	formació	per	a	la	innovació,	i	promoure	una	major	disponibilitat	de	capital	risc	per	a	la	innovació.

Pel	que	fa	al	tipus	d’iniciatives	que	considera	que	cal	emprendre	per	potenciar	la	innovació	s’exposa	que	és	primordial	
eliminar	la	burocràcia	a	l’hora	de	sol·licitar	ajuts	a	la	innovació.	Són	també	importants	el	cofinançament	públic	de	les	in-
novacions	empresarials,	la	promoció	d’una	formació	per	a	la	innovació,	l’incetivació	d’una	cultura	que	premiï	la	capacitat	
de	risc	i	atorgui	més	tolerància	al	fracàs	i	la	promoció	d’una	major	disponibilitat	de	capital	risc	orientat	a	la	innovació.

En	referència	a	 les	 iniciatives	que	cal	emprendre	per	a	potenciar	 la	 innovació	a	 les	 Illes,	es	destaca	el	cofinançament	
públic	de	les	innovacions	empresarials;	també	eliminar	la	burocràcia	a	l’hora	de	sol·licitar	ajuts	a	la	innovació	i	promoure	
una	major	disponibilitat	de	capital	 risc	orientat	 a	 la	 innovació.	També	caldria	establir	 incentius	 fiscals	a	 les	empreses	
innovadores;	promoure	 la	formació	per	a	 la	 innovació;	 i	promoure	una	cultura	empresarial	basada	en	el	creixement	 i	 la	
innovació	de	l’empresa	en	un	entorn	econòmic	de	globalització.

Cal	considerar	 la	diversitat	de	 la	 innovació	 tecnològica	en	matèria	de	patrimoni,	atesa	 la	complexitat	multidisciplinària	
dels	seus	processos.	En	aquest	context	les	humanitats	haurien	de	ser	incorporades	perquè	tenen	diverses	potencialitats	
de	recerca	que	no	s’aprofiten	i	una	gran	capacitat	de	ser	transferides	i	de	concloure	en	matèria	d’innovació.
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Calen	inversions	en	infraestructures	per	a	la	intervenció	material	del	patrimoni	i,	gràcies	a	la	feina	que	puguem	fer,	fer-ne	
un	ús	amb	màxima	visibilitat.	Hi	ha	molts	països	i	altres	indrets	de	l’estat	que	utilitzen	el	seu	patrimoni	per	atreure	visitants	
i	per	crear	una	marca	de	prestigi.	Nosaltres	no	ho	fem	malgrat	que	tenim	un	patrimoni	d’especial	singularitat	i	qualitat.

valoració d’iniciatives per potenciar la recerca

Cal	implementar	programes	tenure	track	contract	(contracte	amb	perspectives	de	permanència),	que	són	molt	comuns	
als	EUA.	Un	exemple	d’això	són	els	programes	ICREA	i	el	Serra	Hunter	de	Catalunya	(o	el	Ramón	y	Cajal).	Fer	un	pro-
grama	com	l’ICREA	aquí	a	les	Illes	Balears	ajudaria	a	garantir	el	reforçament	dels	grups	competitius.

També	s’han	d’impulsar	els	programes	de	contractes	postdoctorals	(com	el	Juan	de	la	Cierva).	Ara	n’hem	creat	sis	jun-
tament	amb	el	Govern.

Falten	també	tècnics	de	suport	a	la	investigació.	L’eix	del	capital	humà	és	fonamental	per	a	nosaltres.

Una	bona	proposta	seria	crear	un	edifici	que	fos	un	viver	d’instituts	de	recerca,	amb	tècnics	dedicats	al	suport	a	la	tasca	
investigadora	dels	grups	i	dels	instituts.

Cal	que	els	grups	competitius	tinguin	relació	i	col·laboració	amb	el	CSIC	i	també	internacionalment.	Cada	cop	és	més	
important	aquesta	voluntat	d’orientació	internacional.

A	la	UIB	també	tenim	grups	precompetitius	que	han	de	tenir	el	seu	propi	programa,	però	lligat	a	la	capacitat	d’atreure	
finançament	de	programes	competitius	al	cap	d’un	cert	temps.	

També	necessitam	poder	subvencionar	l’estada	de	visitants	a	la	UIB.	L’intercanvi	amb	professors	i	investigadors	d’altres	
parts	del	món	és	crucial	per	establir	vincles	estratègics	per	a	la	Universitat.

A	l’hora	de	fer	plans,	a	la	Universitat	no	hi	pot	haver	àrees	prioritàries,	perquè	per	la	dimensió	es	vicia	la	dinàmica.	Hi	ha	
tan	pocs	investigadors	que	no	podem	descartar	línies.

Cal	definir	amb	claredat	la	carrera	professional	dels	investigadors.	La	retribució	que	reben	no	és	per	tirar	coets,	però	no	
és	tan	dolenta.	Cal	incrementar	les	aportacions	públiques	per	a	R+D	fins	a	assolir	la	mitjana	europea,	això	és	fonamental	
per	millorar	el	capital	humà,	que	ha	de	ser	la	veritable	aposta.	Que	una	bona	part	del	finançament	de	la	Universitat	reposi	
en	la	seva	capacitat	de	transformar	coneixement	en	iniciatives	de	creació	de	valor	econòmic	i	social	és	una	cosa	que	ja	
està	passant	cada	cop	més	en	el	marc	universitari	europeu.	Però	caldrà	aclarir	bé	els	paràmetres	per	valorar-ho	(tenim	
una	Universitat	mal	finançada:	la	transferència	nominativa	és	de	4.570	euros	per	estudiant).	Cal	afegir	més	elements	en	el	
sistema	d’avaluació	de	resultats	de	recerca,	com	les	patents	i	la	transferència	que	no	es	patenta	(cal	trobar	els	sistemes	
de	valoració).	No	s’han	de	fer	distincions	entre	recerca	bàsica	i	aplicada,	això	és	un	error	conceptual.	
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Hi	ha	recerca	de	qualitat	i	de	no	qualitat.

Tot	allò	que	siguin	 fons	de	finançament	europeus	tenen	el	problema	de	 la	gestió	(de	 la	paperassa),	 la	burocràcia.	Per	
això	cal	tenir	personal	format	que	sàpiga	preparar	la	documentació.	Els	investigadors	perdem	moltes	hores	per	a	aquests	
temes	que	no	són	per	allò	per	al	què	estem	preparats.	Caldria	impulsar	un	servei	de	suport	amb	gent	capacitada.

Hauria	de	ser	una	obligació	que	els	grups	obtinguessin	 fons	del	 sector	privat	que,	 a	més,	no	necessita	 tota	aquesta	
burocràcia	i	control.

Les	OTRIs	tenen	un	paper	molt	complicat	quan	estan	en	llocs	on	hi	ha	grups	de	recerca	molt	dispersos	perquè	costa	
molt	que	puguin	fer	bona	feina.	Manquen	canals	de	comunicació	entre	els	grups	i	el	sector	privat.	Caldria	un	bon	gabinet	
de	premsa	de	la	Universitat	que	comuniqués	la	feina	que	es	fa.

El	problema	de	la	recerca	no	és	la	retribució	dels	investigadors.	Si	que	ho	és	la	gent	dedicada	a	la	investigació	i	al	su-
port	 tècnic	 (tècnics	de	 laboratori	 i	 tècnics	de	gestió).	És	 important	augmentar	 la	despesa	pública	en	R+D.	També	és	
imprescindible	que	una	part	del	finançament	de	la	Universitat	reposi	en	la	seva	capacitat	de	transferència	encara	que	a	
la	gent	de	la	universitat	els	fa	respecte.	Per	promoure	polítiques	de	captació,	desenvolupament	i	retenció	de	talent	els	
postgraus	són	la	gran	oportunitat.

En	referència	a	iniciatives	per	potenciar	la	recerca	a	les	Illes	Balears,	és	prioritari	incrementar	sostingudament	les	aporta-
cions	públiques	per	R	+	D	fins	assolir	la	mitjana	europea,	i	fer	reposar	una	bona	part	del	finançament	de	les	universitats	
en	 la	seva	capacitat	de	 transformar	coneixement	en	 iniciatives	de	creació	de	valor	econòmic	 i	 social.	Així	com	 també	
promoure	polítiques	de	captació,	desenvolupament	i	retenció	de	talent.

A	nivell	de	polítiques	per	potenciar	la	recerca,	cal	incrementar	substancialment	les	aportacions	públiques	per	R+D.	No	
pot	ser	que	siguem	a	la	cua	de	la	R+D	a	nivell	estatal.	Es	proposa	un	pacte	entre	tots	els	agents	socials	per	al	desenvo-
lupament	tecnològic	de	les	Illes	Balears	(un	pacte	amb	independència	política).	També	seria	interessant	definir	amb	cla-
redat	la	carrera	professional	dels	investigadors	i	incrementar-ne	la	retribució.	S’han	de	promoure	polítiques	de	captació,	
desenvolupament	i	retenció	de	talent.	I	s’ha	de	prioritzar	les	inversions	en	recerca	d’excel·lència.

És	fonamental	promoure	polítiques	de	captació,	desenvolupament	i	retenció	de	talent,	i	establir	un	sistema	clar	d’avalu-
ació	de	resultats	de	la	recerca.	Sense	fer	un	tractament	de	xoc	en	les	aportacions	públiques	per	R+D	doblant	cada	any	
les	dades	de	l’any	anterior,	cap	de	les	polítiques	que	s’emprenguin	seran	gaire	efectives.	És	interessant	també	fer	repo-
sar	una	bona	part	del	finançament	de	les	universitats	en	la	seva	capacitat	de	transformar	coneixement	en	iniciatives	de	
creació	de	valor	econòmic	i	social.	Finalment,	és	desencertada	la	diferenciació	entre	recerca	bàsica	i	recerca	aplicada.	
Només	hi	ha	recerca	de	bona	qualitat	o	de	mala	qualitat.
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Pel	què	fa	a	iniciatives	per	potenciar	la	recerca,	és	prioritari	definir	amb	claredat	la	carrera	professional	dels	investiga-
dors	i	incrementar	la	retribució	dels	professionals	de	la	recerca;	també	cal	incrementar	sostingudament	les	aportacions	
públiques	per	R	+	D	fins	assolir	 la	mitjana	europea;	 i	promoure	polítiques	de	captació,	desenvolupament	i	retenció	de	
talent.	En	segon	terme	cal	fer	reposar	una	bona	part	del	finançament	de	les	universitats	en	la	seva	capacitat	de	transfor-
mar	coneixement	en	iniciatives	de	creació	de	valor	econòmic	i	social;	i	establir	un	sistema	clar	d’avaluació	de	resultats	
de	la	recerca.

No	podem	descuidar	la	recerca	bàsica,	però	hem	d’invertir	més	en	coneixement	aplicable.	Caldria	que	hi	hagués	un	equi-
libri	entre	recerca	bàsica	i	aplicada,	en	el	que	algunes	Institucions	(UE	i	Estat)	en	fessin	una	(bàsica)	i	les	altres	(CCAA)	
fessin	l’altra	(aplicada).

Els	plans	d’investigació	en	matèria	de	conservació	del	patrimoni	estan	generalment	subsumits	al	turisme	i	això	impedeix	
que	tinguin	una	visibilitat	pròpia	que	els	faria	més	potents.	Cal	coordinar	les	polítiques	en	matèria	de	patrimoni,	però	cal	
fer-ho	donant	presència	pròpia	a	cada	àmbit,	entre	els	quals	 les	humanitats	disposen	de	nombroses	potencialitats,	a	
hores	d’ara	inexplicablement	desaprofitades.

com afavorir les sinèrgies entre generació de coneixement i teixit econòmic o empresarial

El	repte	és	detectar	quina	recerca	és	susceptible	de	ser	transferida,	detectar	la	gent	que	ho	pot	fer	i	ajudar-los	a	fer-ho.

La	inversió	del	país	en	recerca	ha	de	tenir	un	retorn	en	resultats.

El	sector	turístic	té	moltes	possibilitats	per	reconduir	la	seva	orientació.	Per	exemple,	té	un	gran	potencial	el	“turisme	de	
salut”	(terapèutic).	Amb	això	podrien	sumar	esforços	les	empreses	turístiques	i	l’IUNICS	(UIB).

Per	al	repte	del	capital	humà,	caldria	fer	una	programació	de	postgrau	que	s’adeqüi	a	les	necessitats	professionals	de	
l’economia	 balear.	 Per	 evitar	 que	 els	 postgraus	 siguin	 més	 del	 mateix.	 Actualment	 les	 ofertes	 acadèmiques	 no	 tenen	
massa	a	veure	amb	la	realitat	ni	amb	els	interessos	dels	estudiants.

La	R+D	està	demostrant	ser	i	que	serà	un	dels	vehicles	més	eficients	per	augmentar	la	competitivitat	de	la	indústria	i	ge-
nerar	el	coneixement	necessari	per	a	la	transformació	de	la	nostra	economia	d’acord	als	objectius	de	Lisboa:	“que	Europa	
arribi	a	ser	l’economia	basada	en	el	coneixement	més	dinàmica	i	competitiva	del	món”.		La	generació	de	coneixement	és	
fonamental	per	a	la	innovació.	Existeix	un	estret	vincle	entre	la	generació	de	coneixement	i	el	desenvolupament	tecnològic	
a	l’igual	que	entre	investigació	bàsica	i	aplicació	del	coneixement.	Les	empreses	han	de	desenvolupar	l’aprenentatge	or-
ganitzatiu	que	els	hi	permeti	produir	nous	coneixements,	tecnologies	i	innovacions.	Per	això,	és	necessari	un	plantejament	
global,	integrador	i	responsable	que	abordi	el	que	s’anomena	el	triangle	del	coneixement:	l’educació,	la	investigació	i	la	
innovació.	Pel	que	fa	als	clústers	o	conjunts	productius,	com	a	concentració	geogràfica	d’empreses	o	institucions	que	
interactuen	entre	si,	ajuden	a	crear	un	clima	de	negoci	en	el	qual	tots	ells	milloren	la	seva	competitivitat	a	llarg	termini.	A	
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més,	els	clústers	estimulen	i	faciliten	la	innovació:	milloren	l’habilitat	de	les	empreses	per	a	percebre	oportunitats	d’inno-
vació;	en	promouen	la	instal·lació	d’institucions	creadores	i	proveïdores	de	coneixement,	i	en	faciliten	l’experimentació.

Cal	una	política	de	clúster	de	 turisme	que	crei	subclústers	específics	amb	altres	 indústries.	Cal	dotar	el	sector	de	 la	
mobilitat	aeronàutica	de	més	infraestructures	per	reforçar	encara	més	la	potència	aeronàutica	de	les	Illes.	El	ParcBit	és	
important	per	poder	fer	la	política	de	clústers;	aquest	està	tenint	un	èxit	important	i	tota	l’ampliació	que	s’ha	fet	ja	està	
venuda	a	empreses	del	sector.	Tenim	grans	empreses	que	estan	als	5	continents	i	això	dóna	oportunitats	de	treball	als	
professionals.	Pel	què	fa	a	la	Universitat	i	la	recerca,	s’està	preparant	un	màster	en	TIC	i	turisme.

S’ha	d’afavorir	que	des	de	la	generació	de	coneixement	s’arribi	a	incrementar	la	innovació	i	que	des	dels	clústers	eco-
nòmics	s’estimulin	noves	dinàmiques	de	coneixement	que	 facilitin	 la	 innovació,	mitjançant	 la	creació	d’una	política	de	
Clústers	ben	estructurada.	Exemple	del	Clúster	Saitur	que	pugui	derivar	en	la	creació	de	subclusters	de	tota	la	cadena	
de	 valor	del	 sector	 turístic	 (nàutica,	 transports,	 oci,	 hoteleria,	 agències	de	 viatges,	 cultura,	 TIC,	multimèdia,	 etc.).	Els	
clúster	són	els	nous	interlocutors	i	promotors	d’I+D+i	del	segle	XXI.
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2.11. sÍntEsi: daFo dEl sistEma dE ciència i innovació 

A les portes del tercer Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació, és obligat valorar els factors que condicionen el Sistema de 

Ciència i Innovació de la nostra comunitat autònoma per tal de procurar plantejar objectius ajustats a aquesta realitat. 

Les xifres exposades en els apartats precedents d’aquest capítol indiquen que, malgrat els esforços fets del 2001 ençà, el 

nostre SCIIB segueix demostrant dificultats per progressar. 

La despesa en R+D sobre el PIB a la Comunitat Autònoma Balear, l’indicador més utilitzat per mesurar els sistemes d’inno-

vació, fou del 0,29% l’any 2006, no només és la més baixa de totes les comunitats estatals, sinó que a més a més es manté 

allunyada de l’aconseguida per Castella - La Manxa (0,44%), que és la que tanca per davall el grup amb menor despesa. 

Algunes de les raons explicatives del fenomen són, com s’ha apreciat, de tipus històric i socioeconòmic, ambdues associa-

des al factor geogràfic. Les primeres al·ludeixen a una situació de precarietat sostinguda en el temps, per exemple a nivell 

d’infraestructures científiques, d’elements estructurals amb personalitat jurídica, o de pressupostos. Quant a les explicaci-

ons socioeconòmiques, relacionades amb l’estructura productiva i de valor del territori, es relacionen, per exemple, amb els 

baixos índexs de  participació de l’entorn empresarial al sistema. Altres raons són de caire estructural. Les illes mostren, en 

definitiva, masses crítiques reduïdes,	i una articulació feble entre els entorns i els elements del sistema, així com una manca 

clara de sistemes homologats d’avaluació de la planificació i dels resultats obtinguts.

L’exercici sistemàtic de realització d’una síntesi de debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats (DAFO) del SCIIB14 aboca 

a les conclusions que unitàriament es mostren a continuació.

2.11.1. debilitats

A banda del que ens diuen els indicadors de R+D i altres característiques abans comentades, cal destacar la participació 

baixa de la iniciativa privada. La Universitat i els centres de recerca públics el 2006 representaven el 81% de la despesa, 

el 80% del personal dedicat a la R+D i el 89% dels investigadors. 

Per altra banda, manquen elements propis de finançament adreçats a impulsar projectes empresarials de base tecnològica. 

14	 És	destacable,	en	aquest	context,	l’exercici	d’anàlisi	DAFO	realitzat	pels	integrants	de	l’Àrea	de	R+D+I	de	la	Submesa	de	Competitivitat	de	la	Mesa	d’Economia	a	finals	de	juny	de	2008,	
que	s’ha	pres	en	consideració	per	a	l’elaboració	del	present	apartat



134 135

Així mateix, existeix el fet que la proporció de població amb nivell d’estudis superiors és baixa, igual que ho és la valoració 

social del personal investigador.

I no podem deixar de banda el pes que té el sector serveis a la nostra societat, especialment els turístics, que està molt per 

damunt de la mitjana estatal, un 80%  en termes de contribució al PIB i un 75% en termes de l’ocupació, l’alta incidència 

d’activitats intensives en mà d’obra no qualificada i la presència escassa de grans i mitjanes empreses. 

Els factors geogràfics també incorporen elements de debilitat: la insularitat, la fragmentació del territori, un  mercat interior 

limitat i el fet de ser regió perifèrica respecte de l’àrea europea. Així mateix es detecta un baix interès dels joves estudiants 

per a les assignatures científiques i tècniques a l’ensenyament secundari, així com una pèrdua d’estudiants a carreres cien-

tífiques i tècniques. Tot plegat, un deteriorament del capital humà de les illes.

2.11.2. amenaces

En el terreny de les amenaces del SCIIB, destaca la pèrdua de competitivitat de l’economia balear; la reducció dels índexs 

de productivitat i de la rendibilitat; minva de l’atractiu per a inversions. 

Tot això sense oblidar que el nostre és un sector turístic madur amb necessitat de renovació i d’innovació per mantenir-se 

competitiu en una societat que valora molt poc el rol de la ciència i de la tècnica i dels científics i dels tècnics. 

2.11.3. Fortaleses

Les fortaleses es concreten començant pels 50 anys de know how en turisme. Una indústria de primer nivell amb una àm-

plia cartera de clients i que és líder en hoteleria, transport aeri i marítim, en oferta complementària, agències de viatge, etc. 

Aquesta Comunitat Autònoma és la seu de quatre de les trenta majors cadenes hoteleres del món, de dues de les aerolínies 

estatals principals i subseu per a Espanya i Portugal d’aerolínies i operadors turístics europeus. Les solucions informàtiques 

desenvolupades per empreses locals, la que alguns anomenen tercera onada del turisme balear, gestionen més de tres 

milions de llits a tot el món i les nostres centrals de reserves web reben cada any un 10% més de peticions, amb gran part 

d’aquesta activitat ubicada al ParcBIT. A mes del conjunt d’empreses especialitzades, proveïdores de bens i altres serveis 

turístics de alta qualitat estructurades en un clúster reconegut com Agrupació d’Empreses Innovadores.
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Al cap i a la fi, les característiques geogràfiques també constitueixen una fortalesa rellevant. Aquesta és una zona atractiva 

per a professionals europeus, incloent-hi el teletreball. La climatologia és amable i les comunicacions i serveis són de bona 

qualitat. A més, la nostra és una societat internacional, oberta, amb un col·lectiu científic d’alta productivitat i que gaudeix 

de tots els elements per a propiciar l’eclosió de noves idees.

Així mateix se està articulant una infraestructura de transferència de coneixement que funciona amb eficàcia i en el àmbit 

de la recerca científica existeixen diversos grups d’excel·lència i un conjunt relativament nombrós molt competitius.

2.11.4. oportunitats

El nou Pla es constituirà en el marc d’articulació de les nostres oportunitats:

- Incorporant l’oci, la cultura i el turisme de qualitat com un eix innovador de referència.

- Orientant-se cap a les tecnologies postindustrials, les TIC i la sostenibilitat.

- Adreçant les actuacions per tal de donar suport a l’activitat universitària en els àmbits tècnics i en la formació 

de personal investigador i tecnològic; a enfortir la base científica i a incrementar la capacitat i l’eficiència, donant 

suport a la recerca de qualitat i donant prioritat a l’excel·lència independentment de l’àmbit del coneixement on 

es produeixi per contribuir a incrementar les possibilitats de captació de fons europeus.

- Fomentar la recerca en àrees d’activitats estratègiques com són el turisme, referent estratègic global, les TIC, 

el medi ambient, les ciències i tecnologies marines, la biotecnologia, en concret la biomedicina, l’agroalimentària 

i bioinformàtica.

- El nou Pla hauria d’intensificar la dinamització de la R+D a les empreses, la projecció exterior de la indústria 

de l’oci, propiciant unes Illes Balears meeting point de la innovació en turisme i productor de coneixement em-

paquetat que pugui ser utilitzat en el nou món globalitzat, aprofitant les bones comunicacions i les xarxes de 

col·laboració empresarial de la Unió Europea. 

- Potenciar els grups d’excel·lència als camps de Física i Biociències dotant-los de infraestructures i personal
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- Aprofitament dels fons europeus per a projectes de R+D+I, captació de talent, potenciació dels laboratoris 

d’idees i les incubadores empresarials per a projectes de col·laboració internacional. Així mateix, caldrà procurar 

avançar en la normalització de la R+D+I a les empreses de serveis, i en particular del turisme. 

- Així mateix també haurà de contemplar l’agilització dels tràmits per a creació d’empreses i per a patents, regis-

tres de drets comercials i industrials.

- Sensibilització de la societat i difusió de la Ciència.

- Aprofitar l’oportunitat de crear un pol de R+D+I de salut, amb un eix principal (Son Espases, UIB, ParcBIT) 

amb diferents estructures de recerca, empreses biotecnològiques i concentració del talent, però seguint donant 

suport a la recerca feta en altres hospitals i en l’atenció primària

Atesa la projecció de PIB per 2008, podem estimar que per assolir l’objectiu de situar aquest indicador a l’alçada dels 

d’aquestes comunitats, al manco en el 0,4%, a la nostra Comunitat Autònoma caldria que la despesa en R+D superés els 

100 milions d’euros, uns 30 milions més que els de la despesa del 2008. 
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· Baixa proporció de població amb estudis superiors, inclòs el sec-
tor serveis.

· Formació superior no ben connectada amb la demanda del mer-
cat.

· Poca atracció de la formació científica i poc reconeixement dels 
científics.

· Capital humà poc productiu.

· Territori aïllat i fragmentat.

· Sistema d’innovació jove i poc articulat.

· Baixa despesa en R+D i de personal investigador.

· Certa desconnexió entre el sistema de R+D i el teixit productiu.

· Poca capacitat d’atracció i retenció de talent.

· Escassa Infraestructura de recerca científica.

· Teixit productiu amb gran majoria de petites empreses i concen-
trat en el sector serveis.

· Activitat de R+D a la empresa baixa i erràtica.

· Carència de entitats financeres de capital risc.

· Problemes de governança.

· Reptes socials i econòmics de la globalització.

· Pèrdua (de competitivitat i) de productivitat de la mà d’obra.

· Caiguda del PIB per càpita.

· Procés de concentració en el sector turístic i destins emergents.

· Estacionalitat del turisme.

· Descapitalització dels actius mediambientals.

· Mirar el món de l’oci i del turisme de qualitat com un sector inno-
vador i de futur.

· Canvi de paradigma cap a tecnologies toves (postindustrials)

· Diversificació de la industria turística cap a les TIC i la 
sostenibilitat.

· Aprofitar externalitats positives dels Sistemes d’innovació espa-
nyol i europeu.

· Atracció de talent i idees de negoci.

· Impuls de la política de clústers.

· Propiciar una mentalitat innovadora i de risc.

· Potenciar la R+R+I en algunes empreses turístiques.

· Fer de les Illes Balears un meeting/gathering point en innovació 
en turisme.

· Eix de recerca en biomedicina: Son Espases - UIB - ParcBIT

dEbilitats

amEnacEs

oPortunitats

FortalEsEs

· Clúster en turisme potent i capaç d’innovar.

· 50 anys de know how en turisme.

· Conjunt d’empreses líders mundials en turisme.

· Bona xarxa i infraestructura aeronàutica.

· Infraestructura de transferència de coneixement incipient i pro-
metedora.

· Societat molt internacionalitzada amb atractiu per professionals.

· Bon entorn de treball, serveis de bon nivell i bon índex de benes-
tar social.

· Grups de recerca d’excel·lència potents de projecció internaci-
onal.





Fites		estratègiques	del	
sistema	balear	de	ciència		

i	innovació
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Figura	25.	 Anàlisis	DAFO	del	Sistema	de	Ciència	i	Innovació
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3. FitEs EstratègiquEs dEl sistEma balEar dE ciència i 
innovació

Revisat el context i el desplegament de polítiques de ciència i innovació, i diagnosticats els elements de debilitat i de fortale-

sa i oportunitat de les Illes Balears, el present capítol abandona el caràcter descriptiu, per assimilar un caràcter de propostes 

que, consensuat, esdevingui de referència clara.

Més concretament, el present capítol del PCTI exposa quines són les propostes estratègiques que el Govern de les Illes Ba-

lears preveu instrumentar a través del programa d’intervenció exposat en el següent capítol. Per dir-ho d’una altra forma, el 

contingut d’aquest apartat explicita cap a on volen orientar-se les polítiques i les actuacions que estructura el PCTI; quines 

són les fites claus en el camí per assolir el model de sistema de ciència i innovació perseguit a mitjà termini.

En matèria científica la política balear haurà d’estar atenta als grups que en aquest context assoleixin o puguin assolir 

l’excel·lència i, una vegada detectats, bolcar-se en ells. Es tracta d’assumir aquesta crua realitat: l’excel·lència apareix on hi 

ha talent, i el talent no es crea amb polítiques. Només amb molts recursos es pot atreure però, si ja n’hi ha, el talent atreu al 

talent i amb molt poc esforç addicional s’aconsegueix augmentar-lo i activar-lo. Evidentment els grups d’excel·lència seran 

molt pocs i cal acceptar-ho.

En qüestió d’innovació l’objectiu és potenciar la capacitat innovadora mitjançant l’assimilació per les empreses de coneixe-

ment científic i tecnològic. El sector prioritari obvi és el Turisme, però pot haver-n’hi d’altres, com per exemple ecoagricul-

tura, salut, nàutica d’oci, etc. Per això poden aprofitar-se grups de R+D competitius, però amb activitat orientada. Aquests 

projectes no necessiten grans recursos públics, perquè si les empreses no els comprometen, seran autèntics fracassos.

La base de la formulació de les estratègies de ciència i innovació que el Govern de les Illes Balears visiona i es proposa 

instrumentar mitjançant el PCTI respon a una triple anàlisi: per una part les oportunitats detectades en l’exercici de diagnòs-

tic; per altra, a l’anàlisi de les tendències internacionals en matèria de polítiques de R+D+I. Finalment aquesta combinació 

permet realitzar una selecció de les oportunitats d’actuació que, d’acord amb la realitat de les Illes Balears, són contributives, 

en el sentit que esdevenen diferenciadores i que desencadenen mecanismes útils per assolir la visió de regió innovadora 

desitjada.
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Les fites estratègiques identificades pel Govern de les Illes Balears afecten i consideren àmbits, polítiques i mecanismes 

d’actuació diversos. Entre d’altres, incideixen sobre les empreses, els centres de promoció del coneixement i la innovació, 

les entitats de formació i recerca, els centres tecnològics, les noves empreses i els ciutadans. El següent capítol d’aquest 

document, específicament dedicat a la definició d’objectius, eixos vertebradors i actuacions previstes per als propers quatre 

anys, clarifiquen aquest aspecte.

Abans d’exposar els plans específics, doncs, es presenta una relació de les 8 oportunitats estratègiques que el Govern de 

les Illes Balears es proposa que esdevinguin fites per assolir la visió de sistema desitjada en el termini de quatre anys:

- Articulació del sector turístic en l‘eix de la innovació.

- Impuls de la recerca científica d’excel·lència i competitiva.

- Articulació de les infraestructures d’interfície més actives.

- Augment de la cultura científica.

- Més inversió privada en R+D+I

- Més empresaris i científics amb talent.

- Bones pràctiques d’emprenedoria

- Un teixit empresarial més innovador, que contribueixi a seguir incrementant els índexs d’inversió privada en 

R+D+I.
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Emprenedoria
Inversió	
privada	en	
R+D+I

Innovació	en	
el	sector	privat

Transferència	
de	coneixement

Difusió	de	la	
cultura	científica

Empresaris	
i	científics	
amb	talent

La	industria	
turística,
Eix	de	la	
innovació

Excel·lència	
científica	
com	a	
referència

COMPETITIVITAT
SOSTENIBI LITAT

BENE STAR

Figura	26.	 Fites	estratègiques	del	Sistema	de	Ciència	i	Innovació
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3.1.	ARTICULACIÓ	DEL	SECTOR	TURÍSTIC	EN	L’EIX	DE	LA	INNOVACIÓ

D’acord amb les consideracions realitzades en el capítol de diagnòstic, sembla clar que el turisme, així com les activitats 

afins al turisme com ara el transport aeronàutic i nàutic, l’alimentació o el medi ambient i també la salut, han de constituir 

l’àrea central de la política d’innovació de les Illes Balears. Un dels reptes estratègics de la comunitat autònoma és, en 

aquest sentit, reforçar de manera decidida les polítiques de la Conselleria de Turisme, així com promoure una política d’in-

novació al sector. 

Les Illes Balears han d’assolir una posició d’avantguarda en el sector turístic15, coherent amb la posició de prominència 

que tenen les seves empreses en el mercat global. Les línies estratègiques d’actuació sobre aquest important camp d’opor-

tunitat resulten de la combinació de, per un costat, el manteniment i ampliació de les actuacions iniciades en anteriors 

plans i, per l’altre, del plantejament de nous reptes. En aquest sentit, fora bo continuar acompanyant el clúster, Turistec, ja 

constituït en el seu procés d’internacionalització i impulsant el nou clúster del turisme, donant suport a la generació interna 

de productes de valor afegit i més eficients. I, per altra part, convé aprofundir el la innovació com a eina de resposta a la 

sostenibilitat i a la globalització. 

El clúster del turisme, reforçat

El sector turístic de les Illes Balears conforma, com s’ha reiterat diverses vegades en el present informe, una articulació 

d’empreses d’enorme importància, a nivell internacional, fins al punt que recentment ha estat considerat el tercer de la UE.

Les anàlisis integrals dedicades a aquest sector consideren la incorporació d’una relació àmplia d’activitats: l’hoteleria és la 

més important, i inclou les grans cadenes multinacionals les cadenes regionals i els hotels individuals16. També es recullen 

les agències de viatge emissores i receptores , les aerolínies, el manteniment d’aeronaus, les empreses de lloguer de cotxes, 

i les que ofereixen serveis nàutics.

El turisme concentra, entre d’altres oportunitats, la de vendre tecnologia als nous mercats de productes que estan desen-

volupant la seva oferta turística, així com la introducció de més coneixement als subministraments turístics, fet que ha de 

permetre oferir productes de major valor afegit, i millor adaptats a la demanda del turista de la Societat del Coneixement.

El clúster de turisme s’ha de constituir com una organització coherent amb la definició de la cadena de valor i vertebrada 

15	 	Com	va	subratllar-se	durant	el	Seminari	Internacional	d’Innovació	i	Turisme	celebrat	a	Palma	de	Mallorca	el	maig	del	2008,	en	el	marc	d’	“I+D	EUROREGIÓ	INNOVA”.
16	 Les	dues	darreres	estan	associades	a	les	federacions	d’hoteleria.	Avanthotel,	per	exemple,	gestiona	uns	2	milions	de	llits.
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al voltant de la innovació i noves tecnologies. En aquest moment, està en fase de definició i consens de l’organització més 

adequada.

Les probables línies d’actuació en relació amb el clúster de turisme són les següents:

- Promoure la col·laboració interempresarial per a desenvolupar noves tecnologies, productes i serveis innova-
dors. 

- Fomentar la creació de nous instruments de finançament adaptats a les empreses turístiques.

- Fomentar el turisme de les Illes Balears com un turisme d’excel·lència i innovador.

- Millorar el servei que es presta al client desenvolupant accions conjuntes encaminades a crear major valor 
afegit en els serveis que el client rep.

- Recerca de talents, com per exemple en el sector de la restauració.

- Anticipar les necessitats del client en un mercat cada vegada més exigent; Business Inteligence.

- Donar suport a la comercialització de diferents productes i marques amb poder de penetració en els mercats.

- Incrementar la presència de les empreses turístiques de les Illes Balears a la resta del món.

Mitjançant el citat clúster també es poden assolir algunes de les fites definides en el marc de R+D EUROREGIÓ INNOVA:

- Articulació del sistema públic - privat per definir polítiques més eficients i sostenibles, i executar mesures per-
què la població se senti implicada i identificada.

- Estudi del canvi climàtic i el seu impacte en el turisme a llarg termini. 

- Identificació  d’indicadors per poder establir  polítiques turístiques més eficients.

- Considerar La Mediterrània com un gran clúster turístic mundial.

- Normalització de l’oferta turística d’allotjament, per tal de garantir la qualitat en el servei.

- Avançar en tecnologia turística per millorar els serveis i la competitivitat

- Definir “Rutes temàtiques” (història, cultura, gastronomia, oci…) per assolir un turisme de qualitat i desestaci-

onalitzat.

Cal ser conscients, però, que perquè la política de clústers tingui èxit, cal implicar-hi el conjunt de la societat; cal cooperar 



146 147

per poder competir; cal ser únics –a partir de les pròpies fortaleses i de la pròpia identitat; cal atreure el talent i ser capaç 

de mantenir-lo; cal trobar l’equilibri entre innovació i estabilitat. I cal ser conscients que el procés d’innovació i la creació de 

clústers no es fan d’un dia per l’altre, sinó que requereixen temps.

més innovació tecnològica, mediambiental i alimentària

Entre els mitjans relacionats amb les polítiques de ciència, tecnologia i innovació, durant una època es va tendir a trans-

metre la idea que el sector turístic de les Illes Balears no és innovador; que no inverteix ni està interessat en activitats de 

R+D17. Però a les Illes Balears han cristal·litzat autèntiques multinacionals hoteleres, amb inversions molt importants en tot 

el món i amb presència dominant en àrees turístiques de Llatinoamèrica, Carib i Àsia. Resulta difícil imaginar que aquest 

desenvolupament en quantitat, qualitat i internacionalització, que aquest serveix d’exemple i imitació a nombrosos països 

amb turisme emergent, hagi pogut efectuar-se sense l’existència d’activitats innovadores. 

Per clarificar aquest debat, durant el quadrienni 2001-200418 el Govern de les Illes Balears va promoure19 una sèrie d’in-

vestigacions i estudis que permeteren reconèixer l’activitat innovadora del sector turístic20, i que van destacar una sèrie 

de fets que encara avui resulten importants per mobilitzar mecanismes i motivacions per a una estratègia d’innovació en el 

sector turístic. 

Una de les idees claus a considerar és el paper fonamental de les TIC en aquest sector. La intangibilitat i creixent contingut 

en informació tant dels serveis prestats com de les activitats per produir-los, confereix a la generació i ús de les TIC un 

paper fonamental en les activitats d’innovació de les empreses turístiques. Resulta important assenyalar que a la comunitat 

autònoma de les Illes Balears coexisteixen alguns exemples valuosos que permeten visualitzar una nova generació de fer 

el negoci turístic amb productes innovadors que a la vegada són desestacionalitzadors i permeten assegurar una major 

estabilitat en l’ activitat del sector, com ara el portal City Break21.

17	 Al	text	mateix	del	Pla	CTIIB	2005-2008,	per	exemple,	s’insisteix	en	el	pes	relatiu	molt	escàs	de	la	inversió	en	R+D	per	part	del	sector	privat	de	les	Illes	Balears,	molt	allunyat	del	correspo-
nent	a	la	mitjana	nacional	i	europea.	I	això	s’atribueix,	entre	altres	raons,	«a	la	naturalesa	dels	serveis	majoritaris	(hoteleria,	restauració)	que,	a	més,	no	són	intensius	en	R+D».	Es	comenta,	
així	mateix,	que	una	de	les	raons	importants	de	la	baixa	capacitat	d’absorció	del	sistema	regional	d’innovació	es	deu	al	baix	nivell	de	formació	dels	recursos	humans	emprats	en	els	sectors	
relacionats	amb	el	turisme	i	que	la	demanda	de	serveis	de	R+D	per	part	de	les	empreses	de	les	Illes	Balears	és	extremadament	escassa.

18	 Promoguts	i	finançats	pel	primer	Pla	de	R+D	i	el	I	Pla	d’Innovació.
19	 Realitzades	amb	el	suport	decidit	i	fonamental	del	sector	mateix,	varen	intervenir	la	Fundació	IBIT	i	la	Fundació	Cotec	(que	finançà	una	part	de	l’estudi),	i	va	ser	executada	per	l’IMEDEA	i	

pel	Grup	d’Economia	del	Turisme	i	del	Medi	ambient	del	Departament	d’Economia	Aplicada	de	la	UIB.	Els	resultats	han	estat	objecte	de	diverses	publicacions.
20	 Que	es	va	xifrar	per	damunt	de	la	que	realitzaven	la	majoria	dels	sectors	industrials	manufacturers	de	les	illes.	Un	54%	de	les	empreses	consultades	comptava	amb	algun	equipament	

tecnològic	d’estricta	novetat	en	el	mercat.
21	 Nou	producte	de	week-end,	turisme	urbà	i	low	cost,	basat	en	el	nou	concepte	de	turisme	de	sensacions	i	atributs	propis,	que	permet	dinamitzar	el	paquet	turístic	amb	una	contractació	on		

line	de	multiserveis	tipo	“cistella de la compra”.
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En segon lloc, també és significativa la transcendència de les innovacions relacionades amb les tecnologies mediambien-

tals i alimentàries. La competitivitat de les empreses turístiques depèn positivament de l’estat del medi agrari, pesquer i 

natural22, i les innovacions generades en aquestes disciplines23 són, per tant, un factor fonamental per al manteniment i la 

millora de la competitivitat en la indústria turística: 

Actualment, les contribucions internacionals en matèria de competitivitat del sector turístic apunten cap a una nova temàti-

ca: la sostenibilitat. Aquests enfocaments treballen per a l’obtenció de sistemes d’indicadors que permetin avaluar l’evolució 

de la qualitat de la destinació com a producte turístic sostenible, fer un seguiment dels efectes de l’activitat turística sobre 

la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental de la destinació, i orientar les institucions de gestió24 en l’establiment 

d’estratègies turístiques. Fora desitjable que la importància estratègica que representa la sostenibilitat revertís en la dispo-

sició de recursos, així com canvis legislatius, necessaris per regularitzar i donar suport a la implementació del nous sistemes 

d’indicadors, així com la col·laboració i coordinació entre tots els agents implicats. La rehabilitació de la Platja de Palma, 

per exemple, és un projecte interessant que podria aprofitar-se, per exemple, per instal·lar centres empresarials o centres 

de negocis en el que abans eren hotels, així com per crear una zona per un clúster nàutic industrial, amb naus dedicades al 

manteniment d’embarcacions

En definitiva, i per seguir desmentint falses suposicions, el sector turístic de les Illes Balears ha de seguir desenvolupant i ha 

d’intensificar la seva activitat innovadora, i aquesta activitat ha d’afectar tots els subsectors implicats en l’economia turística. 

El repte és generar, identificar i difondre a àmbit mundial innovacions de tipus incremental i radical associades a projectes 

de R+D propis, realitzats internament, o bé a projectes de tipus cooperatiu, generats a la xarxa del clúster turístic de les 

Illes Balears.

A la vista de la situació d’innovació al sector i, sobretot, de la importància de les capacitats que posseeix el turisme a les 

illes, el Govern subratlla l’oportunitat d’incrementar-ne la competitivitat a través d’increments de la qualitat, incidint alhora 

en els sectors quaternari (gestió de serveis) i quinari (oci), assumint i revisant l’esquema de sistema regional d’innovació, per 

arribar a comprendre i compensar les causes últimes de l’evident allunyament entre el sector turístic i les fonts clàssiques 

de creació de coneixement,com ara universitats i centres de recerca.

22	 D’una	banda,	és	un	atribut	del	producte	i,	de	l’altra	és	un	factor	de	producció	necessari	per	desenvolupar	l’activitat	turística.
23	 Com	a	exemple	se	citen	la	innovació	gastronòmica,	la	innovació	en	ambientació	i	tematització	d’hotels	(Melia),	la	renovació	tecnològica	als	hotels	per	millorar	l’impacte	mediambiental	o	la	

innovació	per	a	la	reducció	d’emissions	de	CO2	(Air	Berlin).
24	 Anomenades	DMO	(Destination	Management	Organisation),	són	l’àrea	o	espai	geogràfic	proper	el	que	interactuen	el	conjunt	de	stakeholders	públics	i	privats,	que	conformen	un	conjunt	

de	xarxes	relacionals	amb	efectes	institucionals	(governança),	econòmics,	laborals,	socials	i	mediambientals.	Per	aquest	motiu,	el	Dictamen	5/2007,	relatiu	al	sistema	d’indicadors	per	a	
la	Gestió	Integrada	de	la	Zona	Costanera	de	les	Illes	Balears,	subscrit	entre	el	CES	i	l’IMEDEA,	recull	com	a	àmbits	de	classificació	dels	indicadors	de	sostenibilitat	a)	la	governança;	b)	
indicadors	socioeconòmics	i	laborals	i	c)	indicadors	mediambientals.
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més innovació en processos i en persones

Una de les conclusions dels estudis esmentats, que alhora esdevé una opinió estesa entre entesos i profans, és la manca 

de concordança existent entre les activitats reals d’innovació i les recollides a les estadístiques oficials. Certament, avui dia 

no sembla possible quantificar rigorosament els recursos dedicats a investigació i desenvolupament tecnològic al sector tu-

rístic ni, en general, al sector serveis. La falta de dades, indicadors i mètodes per a analitzar la innovació en el sector serveis 

està relacionada amb les dificultats per conceptualitzar-la i mesurar-la25. El fet que sovint es tracti amb intangibles, així com 

les complexes interrelacions que aquest sector manté amb altres sectors econòmics, fan complex l’assumpte. 

La majoria d’innovacions en serveis estan lligades a canvis en processos, a l’organització i als mercats, per la qual cosa la 

despesa de R+D només recull una petita part de l’esforç innovador d’aquestes empreses26. A més a més, com que la inno-

vació en serveis no és necessàriament tecnològica27, normalment no es localitza dins d’un departament de R+D, amb la qual 

cosa les despeses en R+D+I estarien subestimades. Quant al nombre de patents, només serveix per mesurar la innovació 

tecnològica en el sector de manufactures, i s’oblida de la innovació dins l’organització, mentre que en el sector de serveis 

no és aplicable perquè les innovacions són difícilment patentables. 

Certament, els indicadors usats per radiografiar l’activitat i actitud innovadora de països i regions utilitzats per la UE estan 

més ben adaptats a una economia clàssica industrial que a una economia com la de les Illes Balears, en la qual el sector 

industrial manufacturer té un pes marginal en el PIB regional, i aquest és un bon motiu d’anàlisi i treball durant el període 

2009-2013. Però la idea que els indicadors d’ús comú per a la mesura de la innovació es mostren poc útils per a la detecció 

d’innovacions al sector de serveis no ha d’esdevenir una excusa, sinó un motiu més de progrés. 

Cal, sobretot, que el sector turístic demostri i expliqui al món que el seu desenvolupament és fruit d’una inversió en coneixe-

ments sobre productes turístics, sobre processos tecnològics, sobre models de negoci, sobre màrqueting i sobre organitza-

ció del treball. En aquest context, la inversió en formació i en gestió de recursos humans ha d’esdevenir tant o més important 

que la inversió en noves tecnologies.

25	 Es	coneix	raonablement	bé	la	naturalesa	i	les	característiques	de	la	innovació	en	els	sectors	industrials,	però	els	estudis	i	coneixements	sobre	aquesta	activitat	en	els	sectors	de	serveis,	i	
més	encara	dels	no	basats	en	tecnologies,	com	són	la	majoria	dels	protagonistes	de	la	activitat	turística,	són	més	aviat	escassos.

26	 	Pilat	(2000).
27	 Djellal	i	Gallouj	(2000)	assenyalen	que,	fins	i	tot	si	es	realitza,		pot	realitzar-se	sense	R+D	previs.
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més acció internacional; més lobby

Sens dubte les Illes Balears ha de mantenir la imatge d’excel·lència turística, per promoure la imatge d’una destinació que 

ofereix nous tipus d’activitats turístiques innovadores, com també per mostrar la capacitat tecnològica de les empreses 

regionals que  venen serveis i tecnologia al sector. Per a això es potenciarà la participació de les institucions i empreses de 

les Illes en tot tipus de xarxes nacionals i internacionals, com també en els projectes d’investigació i innovació finançats per 

fons nacionals i comunitaris. 

En el terreny de la governança del sistema, però també en el terreny del capital social, un dels grans reptes del PCTI és 

contribuir a construir un model d’innovació pel sector turístic a partir d’un sòlid sistema intern d’aliances, així com d’un lobby 

extern capaç de situar el sistema a llocs estratègics com ara Madrid, Brussel·les, o a altres centres de referència pel foment 

de la innovació. 

Per assolir aquesta fita es proposa implementar una Plataforma Europea Tecnològica del Turisme de la mà de TURISTEC, 

per a la potenciació de la innovació dins el camp dels serveis i del coneixement al sector del turisme. Es planteja un par-

tenariat públic - privat basat en una xarxa sectorial europea amb un suport de serveis que permeti una visió oberta i molt 

transversal. 

Les seves tasques anirien orientades a:

- Interconnectar els diferents clústers de turisme europeus propiciant els contactes i transferència de coneixe-
ment

- Recerca del coneixement (inventors,  científics universitaris,  start-ups) i presentar-lo a les empreses en format 
de model de negoci 

- Actuar com a facilitador que possibiliti el treball de científics i del sector privat per generar innovació conjuntament

- Crear connexions entre científics, capital risc i empreses que facilitin una relació multidireccional entre investi-
gació, desenvolupament, innovació i mercats.

- Ajudar  a transformar idees en negoci: convertir una idea primer en un bon projecte i finalment en una realitat 
empresarial. 

- Gestionar el matching entre les demandes/ofertes de les empreses i les innovacions a las universitats i start-
ups.

- Organitzar processos de deal flow per a una comunitat d’inversió (local i internacional).
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Addicionalment, s’hauria de promoure la participació en projectes de Cooperació per al Desenvolupament, en particular en 

aquells països receptors on el sector tingui importància econòmica, com a via, entre altres objectius, per a la transferència 

de coneixements útils a les zones desfavorides i suport a les empreses turístiques de les Illes Balears per poder ser com-

petitives a l’escena internacional.
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3.2. imPuls dE la rEcErca ciEntÍFica d’EXcEl·lència i comPEtitiva

Des que fa aproximadament un segle va estendre’s per tot el món la doble missió de la universitat, alhora docent i investi-

gadora, hem assistit a un creixement científic espectacular. El paper de la universitat com a centre investigador ha rebut el 

suport de la inversió pública, que ha vist en la investigació acadèmica el motor d’empenta del desenvolupament tecnològic, 

amb incidència sobre els beneficis socioeconòmics. D’aquesta manera, la universitat en el segle vint es convertí  en el prin-

cipal executor de la creixent inversió, majoritàriament pública, en recerca bàsica.

més integrada al sciib

Però l’anterior model ha estat reformulat per l’anomenat de la triple hèlix, que pren com a referència un model espiral de la 

innovació, davant el model lineal precedent, per captar les múltiples relacions recíproques entre els agents de la innovació 

en diferents nivells de capitalització del coneixement28. Les esferes institucionals “universitat”, “govern” i “indústria”, que 

anteriorment operaven de manera independent mantenint entre si una distància prudencial, tendeixen cada vegada més a 

treballar conjuntament seguint un model en espiral, amb vinculacions que emergeixen en diversos nivells del procés d’inno-

vació, per formar l’anomenada triple hèlix. 

és estratègic, en aquest sentit, implicar més les universitats en el sistema regional d’innovació, de manera que facilitin la 

difusió i transferència de coneixement, incrementant la confluència entre les estratègies definides pels entorns empresarial 

i universitari: La Universitat està cridada a exercir una influència determinada com a proveïdora de nous coneixements i 

nous professionals, que són del tot necessaris per bastir aquesta política de competitivitat29.

més orientada a la valorització de la recerca

La universitat de començaments del segle XXI, per tant, té una nova missió -la denominada tercera missió-, que engloba 

totes aquelles activitats relacionades amb la generació, ús, aplicació i explotació, fora de l’àmbit acadèmic, del coneixement 

i d’altres capacitats de les quals disposen les universitats. Així, doncs, la tercera missió es refereix a les interaccions de 

la universitat amb la resta de la societat, i per tant, inclou –encara que no se circumscriu només a la comercialització del 

coneixement científic. Aquests canvis tan radicals que es duen a terme a les universitats en els començaments d’aquest 
28	 Leydesdorff	i	Etzkowitz,	1968;	2001.
29	 Extracte	literal	de	les	conclusions	del	Seminari	“Cooperació,	confiança	i	innovació	en	xarxes	socials	territorialitzades	i	desterritorialitzades”	celebrat	Menorca	(Mongofre	Nou)	els	dies	14	

i	15	de	març	de	2008,	amb	la	col·laboració	d’IME-CIME	i	CES	de	les	Illes	Balears.	D’entre	les	moltes	idees	interessants	recollides	durant	les	sessions	de	reflexió,	es	destaca	la	voluntat	
d’optimitzar	la	connexió	entre	la	Universitat	i	el	seu	entorn	local	mitjançant	els	Consells	Socials	universitaris.
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segle i, per tant, també a la UIB, són alhora una condició prèvia i una fita estratègica del PCTI: urgeix estimular de manera 

coordinada la segona i tercera missions de la UIB i la seva dimensió europea, ja que aquestes dues noves dimensions són 

totalment congruents amb els seus objectius.

La investigació i la innovació en salut, per exemple, constitueixen elements clau per incrementar el benestar socioeconòmic 

i per millorar la qualitat i l’expectativa de vida de la ciutadania.

A les Illes es compta amb un sector de salut públic i privat prou competitiu, capdavanter en projectes innovadors que tenen 

repercussió directa en el benestar de la població i a la vegada prestigien la sanitat de la comunitat autònoma en el conjunt 

de l’Estat, i que donen una imatge de seguretat i modernitat molt positiva per al turisme de les Illes Balears.

En aquest context, resulta particularment urgent atendre a la necessitat de millorar els processos i els resultats de valorització 

del coneixement de la Universitat i de les diverses entitats científiques de les Illes Balears. Tot i que hi ha una manca de 

definició homogènia del que és la valorització del coneixement o la transferència de coneixement, cal superar el prejudici 

que coneixement sobretot es valoritza amb publicacions, patents, contractes de col·laboració amb empreses, i divulgació 

científica dels resultats de recerca i formant els alumnes sobre nous avenços i metodologies. D’entrada és important, doncs, 

assumir que la recerca es valoritza, també, creant empreses de base tecnològica. Alhora, i en relació amb la transcendència 

de la innovació en serveis a aquesta comunitat, caldria abandonar la creença que només relaciona aquesta valorització amb 

les ciències experimentals i les tecnologies.

Cal constatar que, per la dominància de les visions comercials d’aquesta temàtica, els beneficis de la valorització del co-

neixement estan encara infravalorats. és ben sabut que amb la valorització de la recerca la majoria d’universitats d’arreu, 

fins i tot dels Estats Units, tot just es cobreixen costos. Hi ha però benefici socials i econòmics clars, que les empreses, i 

la societat en general, rep. és per això que convé caminar en aquesta direcció durant els propers anys, impulsant un nou 

programa de “projectes palanca de valorització de la recerca”.

Necessàriament, aquests canvis als grups de recerca hauran de conduir a un canvi d’actitud. També, probablement, a 

profundes transformacions curriculars. Sembla obligat, per exemple, que el coneixement d’idiomes estrangers ha de ser 

gairebé una condició prèvia per obtenir un grau universitari per assegurar la participació en els programes de mobilitat o en 

les xarxes virtuals. També és urgent oferir una ajuda a la protecció dels resultats de la investigació amb possible aplicació 

empresarial mitjançant el registre de la corresponent patent.
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més oberta al món

Així mateix, és necessari abordar la dimensió internacional de la valorització del coneixement, fins i tot amb projectes con-

junts amb empreses o altres agents d’arreu.

Una universitat com la Universitat de les Illes Balears ja no pot tenir la comunitat autònoma ni Espanya com a marcs de 

referència únics: la Unió Europea finança els seus programes de mobilitat i d’investigació i regula, de fet, la durada de les 

seves carreres o el format dels crèdits. 

La variable europea haurà de ser un imperatiu en la política universitària durant la propera mitja dècada, si no es desitja 

quedar-se aïllat de l’ECTS30. Difícil aïllament, d’altra banda, d’un espai polític amb el qual compartim una Constitució, una 

moneda única i una sèrie creixent de polítiques.

30	 European	Credit	Transfer	System.
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3. Fites estratègiques del sistema balear de ciència i innovació

3.3. articulació d’inFraEstructurEs d’intErFÍciE mÉs activEs 

No obstant la importància de les bases científiques, en les noves polítiques d’innovació es produeix un desplaçament del 

suport a les empreses cap a la difusió de resultats de R+D, de les tecnologies i, en general, dels coneixements a través de 

mecanismes ad hoc. En coherència, convé incidir més en la difusió dels coneixements i en l’aprenentatge interactiu, afa-

vorint les estructures d’interfície com ara els centres de transferència de tecnologia, els centres de recerca col·laborativa, i 

els parcs científics i tecnològics. 

Per fer possible la valorització de la recerca a la que recentment es feia referència, cal abordar altres estratègies que donin 

un salt qualitatiu al sistema. En aquest sentit hi ha diferents vies a seguir. D’una banda, l’aparició de “brokers” privats, inter-

mediaris d’innovació que són empreses que connecten mercat local i global amb coneixement. Això passa en entorns molt 

densos en coneixement i tecnologia on la demanda és forta. En segon lloc, i com a opció més apropiada a les Illes Balears,  

hi ha els centres tecnològics.

En l’exercici de fixar una visió del sistema de ciència i innovació desitjable, resulta rellevant constatar que la raó de ser dels 

Parcs Científics i tecnològics és l’establiment de dinàmiques d’interacció de benefici mutu, per alhora generar valor comu-

nitari: ocupació, capacitat tractora de talent, activitats qualificades, etcètera. No es pot perdre de vista, doncs, el component 

territorial dels Parcs arreu on s’han anat implantant, incidint positivament sobre el desenvolupament regional.

Pel que fa a les estructures d’intermediació de les Illes, doncs, cal descriure i concretar el paper del Parcs Científics i/o 

Tecnològics en el sistema de ciència i innovació. Aquest és un element important en tant que fins ara ha mancat una visió 

suficientment sòlida i compartida del seu paper en el SCIIB.

A curt termini, probablement seran importants les accions d’adaptació dels parcs científics i tecnològics  a les demandes 

tecnològiques del teixit empresarial. Això és possible si31:

- s’orienta l’estructura institucional de cara a l’acompliment dels objectius relacionats amb la transferència de 

tecnologia, es tracta en definitiva de passar de la recerca aïllada a la recerca orientada via contractes

- es dissenyen serveis tecnològics que permetin cobrir un ventall més ampli d’activitat tecnològica

- la imatge i la reputació de la institució atén a criteris de mercat.

31	 Segons	l’opinió	expressada	al	seminari	“Universitat,	R+D	i	polítiques	públiques”	organitzat	pel	CES,	a	Palma	de	Mallorca,	el	15	de	maig	del	2008
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A mig termini, serà imprescindible el compromís de les autoritats acadèmiques en aquells instruments en els quals la col-

laboració va més enllà de projectes concrets de recerca. és a dir; que en un futur no llunyà, els parcs científics i tecnològics 

de les Illes Balears, entre els quals destaca el ParcBIT, haurien de respondre a la voluntat de creació d’entorns propicis a 

la R+D+I, aplicant els models de generació espontània d’aglomeracions tecnològiques, models de convivència de centres 

de recerca, laboratoris d’assaigs i control de qualitat, empreses tecnològiques i empreses de serveis avançats, exercint 

com a brokers del coneixement. Pel que fa a les funcions dels Parcs, així, la creació d’entorns innovadors i la gestió dels 

intangibles associats hauria de passar a ser la seva missió principal, sumada la facilitació dels tangibles físics i de serveis 

apropiats als agents que hi són instal·lats.

Per fer-ho possible, caldrà reordenar els centres tecnològics existents a partir de criteris homogenis. S’haurà d’entendre i fer 

entendre que aquestes entitats tenen un especial sentit en les temàtiques associades als àmbits fixats com a prioritaris. és 

necessari que els centres tecnològics incideixin especialment en el paper de dotar d’estabilitat i fer créixer la seva activitat 

de R+D estratègica, que treballin en estreta cooperació amb els agents de la recerca, i que siguin capaços de valoritzar 

convenientment. Així mateix, és fonamental que facilitin les activitats de suport en totes les fases de la cadena de valor 

dels productes i serveis que siguin necessàries pels sectors als quals es dirigeixen. En aquest sentit, resulta especialment 

apropiada la línia de finançament de “projectes tractors” engegada pel ParcBIT32.

Per altra part, resulta estratègic seguir treballant per consolidar els instruments de suport a la incubació d’empreses in-

tensives en coneixement i els serveis de suport empresarial especialitzats, com ara els centres de negocis de turisme, pel 

seu potencial impacte important sobre la capacitat de noves iniciatives empresarials. L’articulació de les incubadores i els 

centres de negocis és una pràctica incipient a les Illes Balears que ha estat desenvolupada en diferents països amb força 

èxit, generant un augment de la difusió de les bones pràctiques i l’establiment d’àmbits de cooperació múltiples.

32	 A destacar les dues línees següents: Introduir la tecnologia de l’ hidrogen a les Baleares (vehicle elèctric amb pila de combustible d’hidrogen) i el disseny de plantes de climatització per 
hotels amb energies renovables basades en captadors solars
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3.4. augmEnt dE la cultura ciEntÍFica

Recentment s’ha exposat que polítiques de creació d’empreses són essencials per a generar sistemes d’innovació, però ja 

fa més d’una dècada que les polítiques europees, basant-se en l’assumpció que la naturalesa de la innovació és complexa, 

reconeixen que les empreses no estan sols duent a terme innovacions, sinó que compten amb la col·laboració d’altres actors 

a priori menys centrals, però al cap i a la fi essencials: els ciutadans.

Està descrit33 que els ciutadans perceben els efectes positius de la ciència, la tecnologia i la innovació en el desenvolu-

pament econòmic com en la millora de les seves condicions de vida, però també que temen que una utilització inadequada 

dels nous coneixements els afecti negativament. Sense una informació de base prou sòlida, fins i tot poden tenir dificultats 

per crear-se opinió davant del balanç dels efectes positius i negatius d’algunes investigacions, així com de la informació 

sobre els seus procediments34. Per altra part, la majoria de la població encara no vincula les crisis socioeconòmiques amb 

els paradigmes de generació de valor, de treball i d’ocupació que corresponen a les economies basades en el coneixement.

També és sabut que la ciència i la innovació són dues activitats socials a les quals es dediquen recursos públics, en com-

petència amb altres polítiques públiques la pertinència de les quals és més fàcilment percebuda per part dels ciutadans. 

Les raons anteriors són les que han d’impulsar els poders públics a fer esforços per augmentar la cultura científica dels 

ciutadans i afavorir el diàleg entre els científics, els empresaris i la societat. 

Els receptors potencials dels esforços en divulgació científica i tecnològica poden agrupar-se, almenys, en els grups se-

güents:

- Alumnes d’ensenyament secundari, batxillerat, formació professional i primers cicles universitaris. Aquests 
receptors són molt importants, perquè estan en període de formació i tenen una gran capacitat d’aprenentatge. 
Per aquest motiu és el moment idoni per explicar-los l’interès per la ciència, la tecnologia i la innovació; les seves 
conseqüències, el seu modus operandi i el seu valor a llarg termini. 

- Professors d’ensenyament secundari, batxillerat i formació professional. La ràpida evolució de la ciència i la 
tecnologia fa molt difícil als docents l’actualització dels seus coneixements en aquest sentit. Per això els poders 
públics han de fer un esforç específic orientat a aquesta finalitat, coordinant activitats amb els centres d’investi-
gació i proporcionant materials informatius actualitzats.

- Públic en general, als quals cal impactar a través dels mitjans de comunicació, fires, jornades de portes obertes, 
museus, i un llarg etcètera.

33	 	L’abril	de	2002	la	Fundació	Espanyola	de	Ciència	i	Tecnologia	va	encarregar	a	un	grup	d’experts	un	estudi	sobre	la	percepció	social	de	la	Ciència	i	la	Tecnologia	a	Espanya.	Aquest	treball	
presentat	al	2003	en	un	volum	d’igual	títol	traça	les	actituds	i	opinions	de	la	societat	espanyola	respecte	a	aquest	tema.	Una	de	les	conclusions	més	noves	que	presenta	l’informe	és	que	
«temes	tradicionalment	considerats	com	avorrits	o	massa	difícils	d’entendre,	com	són	la	ciència	i	la	tecnologia,	comencen	a	despertar	vertadera	curiositat	individual	o,	en	el	pitjor	dels	casos,	
a	ser	vistos	com	a	socialment	interessants».

34	 Serveixi	com	a	exemple	la	polèmica	que	poden	suscitar	la	modificació	genètica	de	plantes,	o	les	cèl·lules	mare	embrionàries.
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3.5. mÉs invErsió Privada En r+d+i

En la construcció dels entorns d’innovació del tipus clúster referenciats en l’apartat anterior prenen un especial relleu, 

com s’ha vist, la configuració institucional public-privada. Per tal com és necessària la cooperació entre els agents públics 

i privats per tal de configurar entorns territorials innovadors que permetin a les PIME i microempreses accedir als serveis 

avançats de suport a la producció del territori, resulta igualment fonamental que els models de finançament dels SCI siguin 

de caràcter mixt.

Tal com s’ha reconegut a l’agenda de Lisboa35, incrementar els recursos en R+D i innovació és una condició necessària per 

a la competitivitat global. Segons la comissió europea, i en relació amb el Plan Nacional de I+D+i, 2008-2011, “l’objectiu 

d’inversió del 2,2% del PIB en 2011 és ambiciós, però assolible si Espanya continua amb els increments anuals de la inver-

sió pública en recerca, i aconsegueix mobilitzar la inversió privada.”

cultura de cofinançament

De tota manera l’experiència obtinguda en els països més avançats pel que fa a l’elaboració de polítiques de suport a la 

innovació permet evidenciar la relativa incapacitat del sector privat de, per si sol, articular operativament les fases del procés 

d’innovació (investigació – desenvolupament – producció – ús - demanda), especialment quan han d’intervenir múltiples ac-

tors. En conseqüència, el Govern de les Illes Balears assumeix que som a un camp que demanda inversió pública, però des 

de la concepció de polítiques que no comportin els defectes tradicionals de la intervenció pública passiva i subvencionadora. 

és a dir; que convé plantejar el pas d’una cultura pública de suplantació dels agents privats, que pren les decisions en el seu 

lloc, a un sector públic generador de consens i dinamitzador de les decisions consensuades, que inverteix per subratllar els 

esforços inversors privats que deriven en competitivitat regional. 

Així, doncs, les actuacions no han de limitar-se a finançar una demanda puntual per part del sector privat ni del públic, 

sinó que han d’afavorir un context que faciliti interaccions virtuoses entre ells, i models de cofinançament. En aquest sentit 

resulta estratègic orientar-se a la captació de projectes de gran dimensió, que requereixen l’articulació d’instruments de 

finançament adaptats i mixtos. 

35	 Que	fixa	l’objectiu	del	3%	per	al	2010.
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nous mecanismes de finançament

El març del 2008, el Consell Econòmic i Social (CES) de les Illes Balears organitzà un Seminari de Business Angels i 

emprenedoria que va aportar visions aplicables molt interessants36 en matèria d’inversió privada i pública en innovació:

- La vinculació entre aquesta temàtica i les pràctiques de gestió universitària37.

- L’ampliació de la definició de les empreses objecte de suport (d’empresa de base tecnològica” a “empresa in-

novadora”) per part d’algunes administracions regionals.

- La importància de les xarxes de cara a captar inversors per als possibles projectes de base tecnològica. El po-

der de les xarxes d’inversió rau en la seva capacitat de difusió dels projectes de possibles spin-offs interessades 

en aconseguir inversors. Tot i que el nombre de projectes que capten inversors en aquestes iniciatives no és alt, 

cal destacar la importància dels processos d’avaluació dels possibles projectes empresarials, així com l’evidència 

del treball a llarg termini per part d’aquestes organitzacions.

El PCTI ha d’incorporar, com a conclusió, procediments de foment de la competitivitat empresarial que facilitin la utilització 

imaginativa dels actius financers, procediments com serien l’articulació dels anomenats Business Angels, les garanties 

financeres sense avals o, sobre tot, les estratègies relacionades amb un possible mercat desenvolupat de capital-risc. 

En el mencionat debat va sorgir el tema de la possible conveniència de promoure la creació d’un fons de capital risc a les 

Illes Balears, en el qual hi poguessin participar diferents institucions financeres, fet pel qual l’articulació d’una societat de 

capital risc ha ser una de les fites estratègiques del nou Pla. I, probablement, també, la voluntat que determinats represen-

tants de les Illes participin amb regularitat als esdeveniments internacionals que reuneixen els principals inversors euro-

peus, així com els extracomunitaris.

36	 En	el	marc	del	citat	seminari,	van	revisar-se	experiències	d’èxit,	com	ara	El	Business	Angels	Network	de	Catalunya	(Xarxa	Catalana	BANC),	la	Xarxa	Universitària	de	Business	Angels	(Xarxa	
UniBA),	UNINVEST	o	BCN	emprèn.

37	 Les	ponències	van	aportar	força	idees	des	de	la	perspectiva	de	la	gestió	universitària.
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3.6. EmPrEsaris i ciEntÍFics amb talEnt

aprofitar la multi-culturalitat

Les Illes Balears constitueixen la comunitat autònoma amb major proporció d’estrangers residents de tot l’Estat. ¿Quina pro-

porció dels residents estrangers respon als perfils de, per exemple, “científic”, “tècnic”, “empresari”, o “emprenedor”? ¿En quina 

mesura es tracta de persones amb relacions productives amb els seus països d’origen? ¿En quins percentatges els residents 

estrangers desenvolupen activitats econòmiques relacionades amb l’intercanvi de mercaderies, viatgers o coneixements? 

 

Ara per ara no es coneix la resposta a les anteriors qüestions, però en canvi sí pot afirmar-se que la multiculturalitat és, 

sens dubte, un actiu diferencial de les Illes Balears, que pot facilitar les oportunitats i formes de col·laboració internaci-

onal, així com afavorir la consolidació de xarxes de persones i de projectes capaços de competir en l’economia global. 

 

Mentrestant, les dades38 assenyalen que a les Illes Balears les empreses destaquen la falta de personal qualificat com el 

factor més explicatiu de l’escassa activitat de R+D, evidenciant-se una forta correlació entre la preferència per a la inversió 

de C+I i la inserció d’investigadors universitaris a la plantilla.

un sistema educatiu de qualitat

La capacitat de fer recerca i innovar està determinada primordialment pel capital humà disponible i la seva qualitat. Ara més 

que mai es fa necessari disposar d’un ampli ventall de capacitats i d’una massa crítica suficient, que exigeix una millora de 

tots els nivells formatius i de la capacitat de retenir, promocionar i atraure talent en tot el sistema de recerca i innovació. La 

innovació en les empreses i en el sector públic requereix de personal qualificat a tots els nivells. A més, durant els propers 

anys es necessitaran noves professions i nous perfils per fer front a noves activitats i a canvis tecnològics. L’estratègia per 

a la recerca i la innovació a llarg termini de les Illes Balears està clarament vinculada, així, amb una aposta clara pel talent.

En aquest context és important que el sistema educatiu sigui de qualitat, fins a l’extrem que pugui atraure nous estudiants 

residents a les Illes, provinents d’altres regions i països, especialment amb vocacions científiques i tecnològiques, per així 

assolir una massa crítica suficient39 de titulats en matemàtiques, enginyeries i d’altres ciències experimentals. 

38	 Anàlisi	específica	de	les	empreses	de	la	mostra	de	les	Illes	Balears,	presentada	al	seminari	del	CES	dedicat	a	les	universitats.
39	 A	Europa	en	general,	i	a	les	Illes	Balears	en	particular,	el	nombre	de	titulats	en	aquestes	especialitats	s’està	reduint	sensiblement.



162 163

Ja s’ha comentat que l’educació superior es troba en un moment de canvis i reptes significatius; que les universitats estan 

fent un esforç rellevant per transformar els models d’aprenentatge en un entorn complex, dins del marc de l’Espai Europeu 

d’Educació Superior. Però, tot i així, cal potenciar l’educació superior: la UIB, el govern i els agents socioeconòmics han de 

treballar plegats per fer de l’educació superior de les Illes Balears un referent internacional. En particular el postgrau és 

un nivell clau per la formació de capital humà especialitzat, i consegüentment és vital per assolir un sistema de recerca i 

innovació de primer nivell.

atraure bons investigadors

Qualsevol sistema de recerca i innovació que vulgui posicionar-se en un primer nivell, doncs, ha de tenir una carrera in-

vestigadora atractiva i competitiva, de manera que faciliti la incorporació del millor talent d’arreu i proporcioni les millors 

condicions possibles perquè els investigadors realitzin la seva activitat, avaluant-ne els resultats sota criteris internacionals. 

A les Illes Balears també és fonamental, així, promoure la formació de nous investigadors d’aquí o d’altres països, i facilitar 

la seva incorporació als diferents elements del SCIIB (organismes de R+D públics, empreses, centres tecnològics, etc.), 

capacitant-los per a mig i llarg termini desenvolupar funcions de direcció de grups de recerca, centres de recerca, centres 

tecnològics, parcs científics i tecnològics, clústers, entorns innovadors, departaments d’investigació d’empreses, etc. 

Per assolir aquests objectius, convé donar continuïtat a les convocatòries de concessió de beques iniciades l’any 2000, però 

també resultaria positiu donar un salt endavant en aquesta matèria. Més concretament, resultaria interessant la posada en 

marxa de nous programes40 que fomentin l’excel·lència científica i persegueixin potenciar la incorporació de talent provinent 

de diferents països i branques d’especialitat en condicions d’estabilitat laboral. Òbviament, aquests programes haurien de 

basar-se en una avaluació científica sistemàtica, que estimularia els centres d’acollida a dissenyar ofertes capaces d’atraure 

a investigadors d’alt nivell. 

En paral·lel, fora bo disposar d’una dotació de fons per a impulsar la mobilitat d’investigadors entre les regions membres de 

la Eurorregió; permetre intercanvis per realització de postgraus entre les diferents Universitats i Institucions.

40	 Similars	a	l’ICREA	català.	Les	experiències	de	captació	de	joves	investigadors	a	Catalunya	a	través	del	programa	ICREA	han	donat	uns	resultats	excel·lents,	fruit	de	la	qualitat	dels	proce-
diments	de	selecció	que	s’han	realitzat,	sempre	basats	en	l’excel·lència	i	amb	perspectiva	internacional.
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més competències de gestió

Per altra part, cal desenvolupar la capacitat d’incorporar la tecnologia i els nous coneixements de la ciència a les organitza-

cions que els ocupen, al core business de les empreses i del sector públic. En aquest sentit, es necessiten perfils curriculars 

nous a les carreres científiques, que integrin tecnologia i gestió.

Finalment, i recuperant el diagnòstic dels trets distintius d’aquesta comunitat autònoma, es proposa treballar perquè les 

Illes Balears esdevinguin un destí preferent de formació de directius, amb una doble idea: rendibilitzar l’ús estacional als 

equipaments turístics, i atraure emprenedors, i per tant oportunitats de negoci. L’aplicació d’una visió oberta a la gestió d’es-

deveniments de referència internacional hauria de constituir, doncs, un altre element potenciador del SCIIB.

Emprenedors i empresaris talentosos

és important, en definitiva, que un sistema de recerca i innovació pugui facilitar la mobilitat de talent més enllà del sistema 

clàssic de contractació. Aquest “talent circulant” hauria de ser una característica diferenciada d’aquest sistema. 

Les Illes Balears reuneixen unes condicions especials per poder atraure i retenir talent d’arreu del món si es desenvolupen 

plans adients. Aquesta incorporació de talent de primer nivell d’arreu no s’ha de restringir als investigadors joves, sinó que 

ha d‘abastar un ampli ventall d’estudiants, investigadors sèniors, professionals, directius, empresaris i emprenedors.
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3.7. bonEs PrÀctiquEs d’EmPrEnEdoria

Una regió necessita, no només molts emprenedors, sinó molts emprenedors amb èxit:  homes i dones amb la dedicació, 

el suport i llibertat d’acció econòmica que els permetin construir empreses des de zero. La qualitat dels emprenedors, i no 

tant la quantitat, és un factor clau per al desenvolupament de qualsevol economia. Cal situar aquest tema en el context 

d’economia del coneixement, en el qual l’emprenedoria adquireix un protagonisme creixent: l’emprenedor actua com a filtre 

de coneixement disponible, el palanqueja i el transforma en béns i serveis, destacant el seu paper com a difusor de conei-

xement generat tant en empreses com en institucions públiques de recerca41. 

D’acord amb les estadístiques disponibles, a Espanya42, l’esperit emprenedor està molt menys desenvolupat que en els 

països del nostre entorn. De fet, solament el 7% de la població adulta està creant o té intenció de crear una empresa. A 

més, els joves llicenciats prefereixen treballar en una multinacional o ser funcionaris a desenvolupar el seu propi projecte 

empresarial.

Les Illes Balears no són una excepció de l’anterior diagnòstic. Aquí fins i tot és més urgent que a altres regions intervenir 

per tal d’agilitzar els tràmits per a la creació d’empreses. és més; en aquesta comunitat es considera no només pertinent, 

sinó també estratègic, treballar per facilitar un suport integral als emprenedors que tot just entren al mercat de treball, però 

també als assalariats que demostren actituds d’emprenedoria dins de les organitzacions que els ocupen, i més encara als 

que ja concentren experiència en emprenedoria.

No només convé seguir animant i formant emprenedors; continuar oferint assessorament tècnic i financer, orientació per a 

l’elaboració de plans de negoci, i altres serveis addicionals als emprenedors. Cal donar un salt en aquestes polítiques, per 

considerar altres elements clau, com atreure emprenedors de fora de les Illes Balears. També convé estimular i reconèixer 

els emprenedors que conceben spin-offs, negocis o productes des de les organitzacions que els ocupen, o els que enge-

guen activitats amb la col·laboració tècnica o financera d’empreses preexistents

Les empreses més importants localitzades a les Illes, veritables tractors de la innovació, són un gran potencial per a la cre-

ació de spin-offs. El ventall d’oportunitats de generació d’ocupació és enormement ric, i convé explotar-lo. 

41	 En	relació	a	aquesta	matèria,	el	Seminari	de	Business	Angels	i	emprenedoria	organitzat		pel	CES	de	les	Illes	Balears	el	març	del	2008	es	referia	a	la	teoria	del		“knowledge	spillover”	(Acs,	
Audretsch,	i	altres).	Segons	el	professor	Sánchez	Asín,	els	enfocaments	que	donen	suport	a	la	iniciativa	emprenedora	ho	fan	des	d’una	doble	convicció:	a)	es	tracta	d’una	font	de	gene-
ració	de	llocs	de	treball	que	poden	contribuir	a	reemplaçar	els	llocs	de	treball	perduts	per	l’outsourcing	i	la	globalització	i	b)	permeten	explotar	el	potencial,	no	aprofitat	durant	anys,	de	les	
inversions	en	coneixement	fetes	per	universitats,	institucions	educatives	i	centres	de	recerca.

42	 S’han	utilitzat	les	estadístiques	de	població	adulta	amb	intenció	de	crear	una	empresa	del	GEM.
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Paral·lelament, com a incentiu que dóna bons resultats a curt termini, es pot seguir treballant en la línia de promoure un 

concurs anual d’emprenedoria que reconegués les idees amb major impacte socioeconòmic. Aquesta pràctica subratllaria 

la importància de fer un seguiment continu d’exemples d’emprenedoria clàssica i d’intrapreneurship, i de ser sistemàtic en 

la descripció i la difusió de pràctiques exemplars i estimulants.
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3.8. un tEiXit EmPrEsarial mÉs innovador

El paper de les grans empreses turístiques en els sistema de recerca i d’innovació és determinant per, a mig termini,  dis-

posar d’un ecosistema empresarial fort, tractor i impulsor de la innovació. Cal que les grans empreses de capital de les Illes 

Balears, així com les grans empreses de capital internacional, tinguin un paper significatiu en aquest ecosistema per, tal 

com s’ha comentat en les pàgines anteriors, afavorir la R+D+I.

Però es pot ser més ambiciós, i eixamplar l’àmbit empresarial afectat per l’economia del coneixement, per a incloure-hi tot 

l’espectre empresarial de les Illes Balears. és a dir; cal que l’àmplia base de PIMEs d’aquest territori competeixi amb més 

garanties de futur adoptant una actitud pro-activa i tendent al canvi de conceptes de negoci, i de formes d’assolir beneficis.

La internacionalitat, que és un factor característic d’aquesta regió, sol considerar-se un estímul a la innovació, però com 

prèviament s’ha descrit, les estadístiques revelen que el nombre de PIMES que incorporen sistemàticament la innovació a 

les Illes Balears és baix, o fins i tot molt baix.

Però la innovació és una de les eines clau a tenir en compte per tal de mantenir la situació competitiva dels sectors a mig 

termini. Alguns dels factors que a les Illes Balears forcen aquesta consideració són els següents43:

- Manca de personal disposat a treballar tot l’any. La forta presència del sector terciari en l’economia de les Illes 
Balears fa que es paguin uns sous més alts en aquest sector per una qualificació inferior, i això està creant una 
cultura de treballar mig any que no és compatible amb la producció industrial existent en altres societats.

- Manca de formació, des dels nivells més elementals d’arts i oficis fins a formació tècnica i de gestió. Inade-
quació de l’oferta formativa de les Illes Balears, i en general de l’Estat, a les necessitats de les empreses dels 
sectors tradicionals

- Manca de sòl industrial, derivada de la insularitat i de la reduïda mida de cadascuna de les Illes.

- Insularitat, que es reflexa en l’entrada de matèries primeres, la sortida de producte acabat, la capacitat de dis-
tribució en entorns més grans, l’accés a centres tecnològics i científics de referència, la facilitat d’incorporació 
de personal qualificat, etc. Mercats majoritàriament insulars en molts dels sectors tradicionals, exceptuant el del 
Calçat i el de Bijuteria.

- Petita mida de les empreses, el que implica baixa capacitat d’inversió, requeriments de col·laboracions externes 
per innovar, poca disponibilitat de recursos per a la innovació, etc. 

43	 Veure	Diagnòstic	d’Innovació	en	els	Sectors	Tradicionals	de	les	Illes	Balears,	de	InnoBalears	(2008).	Aquest	informe	desenvolupa	una	anàlisi	DAFO	i	conclusions	sobre	vies	d’innovació	dels	
segúents	sectors:	Agroalimentari,	Bijuteria,	joieria	i	objectes	de	regal,	Fusta	i	moble,	Vitivinícola,	Calçat	i	connexes,	Confecció	tèxtil,	Confecció	en	pell,	Metall,	Nàutic	i	Empreses	Auxiliars	
de	la	Construcció.
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- Baix nivell d’automatització industrial de la producció, derivat en molts casos de la limitada capacitat de venda 
que limita la demanda de producció requerida.

- Concentració dels grans distribuïdors, que estan passant per un procés de concentració que els hi dóna molt 
de poder a l’hora de negociar amb els fabricants per a la distribució dels productes

- Desestructuració d’alguns dels clústers industrials de referència, com el del tèxtil de Catalunya o el del calçat 
de València.

és molt important, en aquest sentit, impulsar esforços d’una manera integrada. Els centres de suport de proximitat a les 

PIMES solen afavorir increments en la –baixa- capacitat d’absorció de les petites empreses. També resulta clau garantir 

que els directius d’aquestes empreses modestes de l’hoteleria i la restauració, de les petites immobiliàries, dels comerços, 

de  petites constructores, o de tallers d’artesania, estiguin informats de tots els ajuts i suports que poden rebre de l’admi-

nistració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de l’estatal i de l’europea.

Fora una fita molt significativa aconseguir integrar en un sol pla i en una “finestreta única” totes les iniciatives del Govern 

de les Illes Balears relacionades amb el suport a la innovació a la PIME. 

El pla hauria de contemplar una xarxa suficient de suport que estigui pròxim a la PIME en cadascuna de les illes44, per tal 

que aquestes poguessin obtenir avantatges competitius de la seva col·laboració45 amb entitats científiques o d’interfície:

- Accés a personal altament qualificat (investigadors).

- Accés a coneixements frontera.

- Solucions a problemes tècnics específics.

- Accés a infraestructures de l’entorn universitari.

- Creació o millora d’una imatge de prestigi.

- Suport i impuls a activitats d’excel·lència.

Però el model de suport ha de ser propi; ha d’atendre a l’especificitat de l’economia productiva de les Illes Balears46:

44	 En	aquest	sentit,	pot	ser	útil	tenir	present	com	exemple	la	Small	Business	Administration	dels	Estats	Units		com	exemple	d’èxit	d’interacció	integrada	entre	les	administracions	i	la	PIME.
45	 Llistats	pel	professor	Antonio	Hidalgo	(Universitat	Politècnica	de	Madrid)	durant	la	seva	participació	al	seminari	“Universitat,	R+D	i	polítiques	públiques”	organitzat	pel	CES,	a	Palma	de	

Mallorca,	el	15	de	maig	del	2008.
46	 La	teoria	clàssica	de	gestió	de	la	R+D+I	i	de	competitivitat	en	les	societats	està	definida	per	a	Societats	Industrials,	no	per	a	Societats	de	Serveis.	Nosaltres,	com	a	societat	de	serveis,	

parlam	del	component	emocional	dels	serveis,	de	la	qualitat	percebuda,	de	la	gestió	del	coneixement,	de	la	satisfacció	basada	en	les	relacions	entre	persones,	d’innovació	espontània	per	
resoldre	problemes	concrets	en	cada	moment,	etc.).	La	idea	no	és	intentar	encaixar	les	polítiques	habituals	de	les	societats	i	regions	amb	més	component	industrial	a	les	Illes	Balears	sinó	
crear	noves	polítiques	que	permetin	a	les	Illes	Balears	posicionar-se	com	el	que	és	en	essència,	especialitzar-se	en	fer	que	la	gent	se	senti	bé,	i	exportar	aquest	coneixement.
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4. Pla dE ciència, tEcnologia i innovació 2009-2012

Si bé l’anterior capítol ha proposat les pinzellades clau de la visió de regió innovadora per la qual aposta el Govern de les 

Illes Balears a mig termini, el present capítol desenvolupa sistemàticament les accions de nivell meso i micro que estructu-

ren el PCTI (2009-2012). 

Al capítol anterior s’han detallat les fites estratègiques derivades de la diagnosi DAFO.

Aquest capítol s’inicia amb una exposició formal dels destinataris del present pla. A continuació s’exposen els objectius que 

persegueix i es presenten les lògiques sectorials i temàtiques que fonamenten els àmbits d’incidència,  les prioritats i els 

eixos d’activitat que estructuren el PCTI.

A continuació es descriuen els programes i les mesures previstes per a cadascun dels eixos d’activitat, a cadascun dels 

quals correspon un determinat pressupost, així com els mecanismes de governança del present pla.
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4.1. dEstinataris dEl Pla cti (2009-2012) 

Conèixer el contingut d’aquest Pla, més específicament, pot ser de l’interès de:

- La societat en general en tant que receptora dels bens i serveis posats a la seva disposició gràcies a la inno-

vació de les empreses i receptora al cap i a la fi de l’èxit en el teixit productiu, fonament dels progressos en be-

nestar social i qualitat de vida i així mateix, pel que fa a la incorporació de la sostenibilitat en totes les actuacions.

- Els qui generen coneixement i realitzen desenvolupaments tecnològics i no tecnològics: UIB, OPIs, Centres 

tecnològics, unitats de recerca del sector privat...

- Els intermediaris del sistema de R+D+I: unitats d’interfície de transferència de coneixement, i d’impuls de em-

preses intensives en coneixement

- El sector productiu de base tecnològica (TIC, audiovisual, nàutic…), així com totes les empreses amb seu a 

les Illes pertanyents a sectors intensius en coneixement de base no tecnològica, i les pertanyents a sectors tra-

dicionals disposades a introduir elements innovadors en els seus models de negoci o processos de producció i 

comercialització.

Els destinataris del PCTI (2009-2012) són, en definitiva, els membres i les institucions de les comunitats científico-tecno-

lògica i empresarial que viuen i/o treballen a les Illes Balears, així com el conjunt de la població que resideix temporalment 

o permanentment a les Illes.

Des del punt de vista del Govern cal transmetre a la societat en general i als agents del SCIIB la necessitat de situar el 

nostre esforç en inversió en R+D+I en la situació que ens correspon per nivell de PIB, tan aviat com sigui possible. Així 

mateix, cal fer entendre al teixit productiu la importància de contar amb un sistema eficaç, i de l’esforç que això requereix. Al 

sector de la recerca i el desenvolupament públic, cal transmetre la necessitat d’orientar la seva tasca cap a aquelles àrees 

demandades per l’entorn productiu i, en darrera instància, pel mercat de consum intern i extern de les Illes.
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Figura	27.	 Objectius	del	Pla	de	Ciència,	Tecnologia	i	Innovació

Guanyar	 competitivitat	 en	 àmbits	 socioeconòmics	
localment	i	internacionalment	estratègics.

Millorar	 la	 productivitat	 de	 la	 recerca	 d'excel·lència	 i	
competitiva	per	generar	coneixement	que	pugui	revertir	
en	innovacions	demandades	per	la	societat.

Incrementar	els	agents	del	SCIIB,	 la	seva	capacitació,	
compromís	i	confiança.	

Obtenir	 visibilitat	 local	 i	 global	 dels	 esforços	 i	 els	
resultats	assolits	en	matèria	de	ciència	 i	 innovació,	per	
així	 prestigiar	 la	 comunitat	 balear	 i	 difondre	 la	 cultura	
científica	i	innovadora.	
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4.2. obJEctius, Àmbits i Prioritats dEl Pla

El PCTI (2009-2012) ha d’esdevenir l’eina i el referent essencial que permeti invertir en ciència i innovació, així com cons-

truir i articular un sistema de ciència i innovació àgil i competitiu, generador de nou coneixement, vertebrador del sistema 

de R+D+I, i plataforma que pugui contribuir de manera significativa a construir una societat del coneixement generadora 

de riquesa, nous llocs de treball i benestar.

A continuació es formulen els objectius derivats d’aquesta voluntat i d’aquest afany.

4.2.1. objectius

El Govern de les Illes Balears es proposa que el Pla de ciència, tecnologia i innovació (2009-2012) que impulsa contribueixi 

a assolir quatre objectius complementaris, estretament dependents entre ells: 

- Objectiu	1: Guanyar competitivitat en empreses i àmbits socioeconòmics localment i internacionalment es-

tratègics. Aquests àmbits econòmics es defineixen per contribucions intra-sectorials d’empreses consolidades 

i de noves empreses, superant els tradicionals límits entre sectors d’activitat econòmica i entre activitats més o 

menys madures.

- Objectiu	2: Millorar la productivitat dels camps de recerca prioritaris, per generar coneixement fonamental  

internacionalment competitiu, així com coneixement aplicat que reverteixi en innovacions (en els models de 

negoci, els productes i sistemes productius, i els processos de comercialització, màrqueting i distribució) deman-

dades en els mercats local i global. 

- Objectiu	3: Assolir  la massa crítica, incrementar la seva capacitació i el compromís dels agents del SCIIB, per-

què entre ells s’estableixin intercanvis productius que esdevinguin socialment útils. Incrementar, particularment, 

els mecanismes que formen part de l’entorn financer del sistema de ciència i innovació. 

- Objectiu	4: Obtenir visibilitat local i global dels esforços i els resultats assolits, per així prestigiar la comunitat 

de les Illes Balears i difondre la cultura científica i innovadora entre els estudiants, les administracions públiques, 

i els ciutadans. 
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4.2.2.	Àmbits	d’incidència	

Prenent com a punts de partida els objectius formulats, el Pla de ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears (2009-

2012) preveu incidir en set àmbits diferenciables, corresponents a les set tipologies d’agents determinades al “Mapa 

d’Agents” del Sistema de Ciència i Innovació de les Illes Balears. Recordem que són les següents:

Figura	28.	 Àmbits	d’incidència	del	Pla	de	Ciència,	Tecnologia	i	Innovació

- Les entitats	científiques, que pel seu paper de generadores de coneixement resulten essencials. Les políti-
ques universitàries de recerca, i les relacionades amb la innovació sens dubte prenen un protagonisme essencial 
d’aquest àmbit d’incidència del nou PCTI.

- Les entitats públiques i privades de transferència de coneixement i de tecnologia, així com les de suport a la 
creació d’empreses, representen un segon àmbit d’incidència clau del present pla.

- Les entitats amb i sense afany de lucre que ofereixen serveis	tecnològics	i	avançats	a les empreses també 
han de quedar reflectides i ser reconegudes en aquest pla.

- Per poder innovar cal capital públic i capital privat. Conscient d’aquesta prioritat, el Govern de les Illes Balears 
orienta el present Pla, també, cap a les entitats d’inversió i de finançament de la ciència i de la innovació.
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-Segons com duen la innovació al mercat, les empreses també resulten ser un àmbit de gran transcendència. 
Hom podria defensar la orientació preferent del PCTI (2009-2012) a les empreses consolidades, intensives en 
coneixement i més innovadores de les Illes, com a tractores essencials que són del sistema d’innovació. 

Figura	29.	 Segmentació	empresarial

El Govern de les Illes Balears pretén incidir sobre aquest segment empresarial, i més encara si se situa en els 
sectors clau de l’economia d’aquest territori, però sense oblidar la necessitat d’orientar esforços públics al gruix 
del teixit empresarial, que encara concentra importants reptes d’innovació. Així mateix, el PCTI considera la 
importància d’incidir sobre les empreses noves i de recent creació, especialment si han nascut per a mercats 
globals.

- Els ciutadans, el conjunt d’entitats cíviques de les Illes, el sistema educatiu pre-universitari i, finalment, els 
mitjans de comunicació, constitueixen un altre dels àmbits d’intervenció que el Govern de les Illes Balears ha 
identificat i discriminat.

- El propi	sistema	d’innovació conforma el darrer dels marcs d’acció a planificar. Cal, en aquest sentit, pre-
veure accions de millora contínua de les formes d’organització, de lideratge, i de seguiment i avaluació del SCIIB.

Dit d’altra manera; mitjançant el pla d’actuació previst per als propers anys, el Govern de les Illes Balears preveu incidir 
sobre tots i cadascun dels agents que contribueixen a elevar el nivell de ciència i innovació d’aquesta comunitat, per assolir 
així els quatre objectius  prèviament referits.

4.2.3.	Prioritats

Focalitzar ha de servir per marcar les polítiques i els esforços en recerca i innovació, per tal que es considerin elements es-
tructurals i siguin instruments útils per al progrés i el benestar. Els països més avançats en aquesta matèria han prioritzat els 
seus esforços en recerca i innovació en pocs àmbits, sempre estratègics pels seus interessos territorials. Prioritzar, doncs, 
implica seleccionar, a partir de conèixer i reconèixer on hi ha capacitats i oportunitats marcadament diferencials, àmbits en 
els quals es pot i es vol tenir una posició rellevant o capdavantera. 
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Figura	30.	 Àmbits	d’incidència	i	la	seva	relació	amb	els	agents	dels	sistema	de	ciència	i	innovació

Atenent a les prioritats de la recerca, el Pla incideix en destacar l’excel·lència i la competitivitat científiques.

Atenent a criteris socioeconòmics i mediambientals, el present Pla determina la rellevància que tenen els sectors productius 

que més VAB i ocupació aporten a les Illes Balears: són els anomenats Mercats d’Activitats Clau. En segon lloc, i atenent 

a criteris de tipus més político-estratègics, alhora es determina la necessitat del proper període a atendre als anomenats 

Mercats d’Activitats Estratègiques.

Resulta important apreciar l’efecte tractor que han de tenir els mercats d’activitats seleccionats per al PCTI (2009-2012), 

en el sentit que articulin lògiques de coherència en els diferents àmbits d’intervenció del pla: a les polítiques adreçades 

a empreses de qualsevol de les cinc tipologies predefinides, a transferència i a recerca, però també als components dels 

programes que incideixin sobre les entitats de serveis avançats, i les de finançament.
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Els mercats d’activitats que orienten les línies d’actuació i de finançament del PCTI són, en definitiva, els següents:

Mercat d’activitats turístiques

ti
c

Hostaleria

Transport aeri i marítim + logística

Indústria Nàutica

Activitats complementaries (Agències de viatge, lloguer de vehicles,...)

Indústria de l’oci

Indústria de la cultura (Patrimoni cultural i audiovisual)

Mercat d’activitats afins al turisme
Medi Ambient i Energia

Agroalimentari i Aqüícola

Altres mercats d’activitats estratègiques

Biotecnologia

Biomedicina i Ciències de la Salut

Cultura i societat

Quadre	36.	 mercats productius d’interès prioritaris i mercats estratègics

Així, doncs, la primera de les línies de prioritat del PCTI és la recerca, els serveis de valor afegit, la tecnologia i la innovació 

empresarial relativa a les activitats que posicionen internacionalment les Illes, i que alhora són les que major benestar pro-

curen als seus habitants: es tracta de les indústries de l’oci i de la cultura. Buscant un sentit pretesament ampli, aquestes 

activitats són de procedència diversa, per incloure indústria hotelera i activitats complementàries, transport i logística ae-

roportuària, terrestre i nàutica, indústria nàutica, indústria de l’Oci, indústria de la cultura (Patrimoni Cultural i audiovisual), 

medi ambient i energia, Agroalimentari i Aqüícola 

L’altra línia de prioritats, té especialment presents les decisions que es prenen a nivell europeu i estatal, que esdevenen un 

marc de referència a considerar, i que preveuen determinades accions d’alineament i necessària complicitat (Biotecnologia, 

Biomedicina i Ciències de la Salut, Cultura i societat) amb les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) com ambit 

prioritari de caràcter transversal.

El període de vigència del Pla serà així mateix un moment important per consolidar la R+D+I en salut i biotecnologia (so-

bretot biomedicina). El 2010 s’ha de posar en funcionament el nou hospital de referència de les Illes, Son Espases, veïnat 

del ParcBIT i aquest de la Universitat. En pocs quilòmetres es concentrarà: un hospital universitari, amb més de 4.000 m2 

destinats a la recerca; uns espais al ParcBIT destinats a empreses biotecnològiques, que és d’esperar que creixin en volum 

i en nombre, i un anunciat institut de recerca biomèdica; a la Universitat, el IUNICS en un nou edifici cientifico-tècnic; i 

també a prop Caubet-CIMERA.
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Figura	31.	 Eixos	programàtics
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4.3.	EIXOS	PROGRAMÀTICS	DEL	PLA

En els apartats precedents del PCTI (2009-20012) s’han apuntat les fites estratègiques, s’han definit objectius, s’han revi-

sat els àmbits d’incidència i s’han concretat les prioritats i els mercats sectorials.

El present punt especifica quines són les prioritats verticals del PCTI (2009-2012). Aquestes prioritats són les que confi-

guren els eixos programàtics del pla d’actuació, les seves grans línies. El Govern de les Illes Balears estableix que els eixos 

vertebradors del PCTI siguin cinc:

4.3.1. Eix “gestió del talent”

Com s’ha exposat amb anterioritat, en un sistema d’innovació la capacitat d’absorció està relacionada amb l’aptitud dels ele-

ments dels diferents entorns47 i, en segon lloc, amb els aprenentatges interactiu i institucional. En aquest apartat s’analitzen 

els primers factors per, posteriorment, en el punt 4.3.4, tractar l’articulació i el lideratge.

Les polítiques sistèmiques de la innovació insisteixen en la necessitat d’apostar per una millora dels recursos humans per 

tal d’incrementar la capacitat d’absorció dels agents de la regió. En aquest context, s’imposa la necessitat de reconèixer i 

promoure la tasca empresa per les entitats acadèmiques, els centres de recerca, els instituts tecnològics, els investigadors 

i les empreses de les illes que dia a dia contribueixen a incrementar el talent de la regió, i que poden tenir un paper decisiu 

per explotar aquesta competència clau a les illes. Resulta clau entendre que aquesta capacitat d’absorbir i innovar depèn de 

l’aprenentatge. O, dit d’altra manera, considerar que el PCTI ha d’impactar en l’habilitat de les empreses, dels ciutadans, de 

les administracions i dels intermediaris d’innovació de reconèixer, assimilar i explotar el coneixement intern i extern.

En definitiva, els grans objectius d’aquest eix programàtic són els següents:

- Incrementar en els propers quatre anys el nombre de persones dedicades a la recerca amb activitat a les Illes 
Balears.

- Formar personal investigador i de suport a la recerca.

- Incorporar personal investigador d’excel.lència.

- Atraure empresaris i tècnics amb talent.

47	 És	a	dir;	amb	el	seu	nivell	de	formació	i	amb	la	seva	capacitat	per	desenvolupar	activitats	de	R+D.
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En l’ àmbit de la potenciació dels recursos humans per a l’enfortiment de la capacitat investigadora el PCTI preveu la creació 

d’un ens, inspirat en el Programa català ICREA, per a la incorporació d’investigadors i el foment i la gestió de la recerca, amb 

la finalitat d’obrir noves línies de recerca, reforçar els grups de recerca existents i, finalment, actuar de catalitzador per a la 

creació de nous grups,  incorporant investigadors al centres de recerca i desenvolupament tecnològic.

També es planteja donar continuïtat a les actuacions d’incorporació de personal investigador doctor de forma concertada 

amb les actuacions dutes a terme pel Ministeri de Ciència i Innovació:

- Programes Ramón y Cajal i Juan de la Cierva del MICINN, d’incorporació d’investigadors, a diferents nivells, 

fonamentalment en el sector públic, amb l’excepció que es cofinançaran aquelles sol·licituds de les institucions 

prèviament consensuades amb l’òrgan gestor d’aquest Pla i, preferentment, a les àrees prioritàries repetidament 

exposades anteriorment.

- Coordinació amb el programa Torres Quevedo, del MICINN, d‘incorporació de doctors al sector privat, siguin 

empreses, centres tecnològics o entitats similars. S‘habilitaran mesures ad hoc per incrementar el grau d‘atenció 

a aquest programa per part del sector empresarial de les Illes Balears.

-Coordinació amb el Ministeri de Ciència i Tecnologia, per impulsar el cofinançament del Fons d’Investigació 

Sanitària (FIS) per a la incorporació i l’augment del personal investigador a les Illes Balears.

Finalment continuar amb els esforços iniciats en els dos plans anteriors en matèria de formació i incorporació de investiga-

dors als centres de les Illes Balears (beques predoctorals, tècnics de suport a la recerca...).

4.3.2. Eix “recerca”

La primera generació de les polítiques d’innovació, sustentada sobre un model lineal del procés d’innovació que comença 

al laboratori de recerca i passa per etapes successives fins que el nou coneixement s’incorpora en aplicacions, posava l’ac-

cent sobre la ciència i la tecnologia, i actuava sobre el costat de l’oferta, tot esperant que generés la seva pròpia demanda. 

Conscient que aquestes polítiques avui dia no són suficients, el Govern de les Illes Balears segueix reivindicant-les com a 

necessàries, fet pel qual mitjançant el PCTI pretén promoure l’augment de la despesa de R+D donant suport als grups de 

recerca d’excel.lència, competitius i productius. 
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A l’igual que l’anterior, aquest eix programàtic també està encaminat a reforçar la base científica del sistema, que s’ha singu-

laritzat per la importància que aquest pla concedeix a la gestió del talent. El present programa va encaminat a dos objectius 

fonamentals. Primer, el reforçament de l’estructuració del sistema de R+D públic per incrementar la seva competitivitat i efi-

càcia per tal de intentar arribar a l’excel.lècnia en els àmbits possibles; i segon, el  reforçament i la creació d’infraestructures.

Sabem que avui en dia la investigació científica i tecnològica es basa en criteris d’excel·lència, d’oportunitat i d’eficàcia. 

Components com ara les mesures mínimes dels grups de R+D, la col·laboració en xarxa, els criteris d’interdisciplinarietat, 

l’obertura al sistema nacional i europeu, etc., són factors crítics per reforçar un sistema des del punt de vista estructural. 

Amb la contribució del PCTI, els grups de recerca hauríen de tenir la voluntad de ser globalment competitius i localment 

compromesos . Amb aquest objectiu des de fa anys es dóna suport a grups d’excel·lència i competència científica. 

Mitjançant el PCTI (2009-2012) es reforçarà la identificació i suport continuat als grups competitius, amb els criteris de 

mesura crítica mínima, excel·lència investigadora, competitivitat en l’àmbit internacional i continuïtat en la tasca conjunta 

dels components del grup, continuant amb la realització d’avaluacions externes independents.

A la vegada es potenciaran els grups formats per investigadors joves de recent constitució (grups emergents)que demostrin 

una projecció cap a la excel.lència.

També es promourà la recerca en turisme, que pot referir-se48 a un ventall ampli de camps: tendències sociodemogràfiques 

i d’oci; Responsabilitat Social Corporativa; percepció social d’impactes i beneficis del sector; tècniques de comunicació 

relacionades amb la sostenibilitat (mediambiental, econòmica, cultural, social) de les destinacions; gestió empresarial i TIC;  

mecanismes financers per incrementar les inversions privades; adaptació al canvi climàtic i altres disciplines relacionades 

amb la problemàtica derivada del turisme.

Pel que fa a les infraestructures de recerca, es pretén posar en funcionament el complex de R+D+I al ParcBIT, en el qual 

compartiran espais instituts universitaris, unitats mixtes i empreses biotecnològiques i d’altres, a més d’impulsar els exis-

tents i la reacció de nous, en funció de les necessitats presupostàries.

El present pla posa un especial accent, a més a més, en els aspectes d’aplicabilitat de la recerca i de valorització dels re-

sultats per part del mercat. En aquest sentit, es preveu la posada en marxa d’una nova mesura de foment de la valorització 

de la recerca a les Illes.

48	 Prenent	en	consideració,	entre	d’altres,	el	Programa	de	Turismo	del	Plan	Nacional	de	I+D+I	2008-2011
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Els objectius perseguits per al present eix programàtic són, al cap i a la fi, els següents: 

- Incrementar la ratio despesa en R+D/PIB del 0,28% actual al 0,5% en quatre anys.

- Enfortir les infraestructures i equipaments científics i tecnològics. 

- Reconeixer la recerca d’excel.lència i competitiva, així com donar les oportunitats necessàries per al desenvo-

lopament dels grups emergents.

- Establir nous mecanismes de valorització de la recerca.

4.3.3. Eix “innovació”

Formen part de les polítiques clàssiques d’innovació les que afavoreixen l’empenta del mercat i, en especial, a les PIME. 

Aquestes solen estructurar-se al voltant de quatre mecanismes-tipus: el desenvolupament d’infraestructures de serveis a 

les empreses; l’ajuda a les PIMES perquè accedeixin als serveis avançats; les activitats de promoció de l’oferta de serveis 

i, finalment, les accions dirigides al desenvolupament de noves empreses i d’implantació d’empreses a la regió. L’eix pro-

gramàtic del PCTI (2009-2012) que segueix al que ara mateix s’està desenvolupant abordarà els plantejaments polítics 

d’aquest pla relacionats amb els serveis a les empreses. 

Quant al desenvolupament de noves empreses, sí que encaixa en l’eix d’innovació empresarial. En relació a aquesta temàti-

ca, el PCTI (2009-2012) planteja el desenvolupament i la consolidació de les incubadores d’empreses de base tecnològica 

localitzades o dependents del Parc Tecnològic de les Illes Balears, el ParcBIT SA, així com l’impuls d’una bioincubadora per 

a noves empreses biotecnològiques, en un edifici de serveis comuns. 

Però els objectius relacionats amb la promoció del desenvolupament i de la innovació empresarial van més enllà dels rela-

cionats amb la creació d’empreses, per considerar aspectes com els següents:

- Promoure la realització de projectes d’innovació a les empreses. 

- Agilitzar els tràmits per a la creació d’empreses, patents i registres de drets.
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- Realitzar accions dirigides a personal d’empreses per a informar sobre els conceptes de recerca, desenvolupa-

ment i innovació i la seva distinció, així com conscienciar de la importància de la fiabilitat en la recollida estadís-

tica per a obtenir un reflex real de l’estat actual.

- Introduir la innovació com una tasca més integrada a la resta d’activitats de l’empresa, fomentant així la implan-

tació de la innovació tant en productes i serveis com de processos bàsics i de suport.

- Donar suport a nous instruments de finançament de creació de noves empreses innovadores o intensives en 

coneixement, alhora que es prosseguirà amb la difusió dels programes de subvenció existents en els àmbits 

estatal i europeu.

- Potenciar l’emprenedoria corporativa i la creació de “spin-offs” des de les empreses.

- Contribuir a facilitar la utilització de les compres del sector públic com un instrument que pot tenir un doble 

benefici: la millora i major eficiència dels serveis públics i el foment de la innovació (aplicació de la nova llei 

30/2007)

Per millorar el finançament provat del sistema, el PCTI preveu la creació d’una Societat de Capital Risc. Les societats de 

capital risc són un mitjà de promoció econòmica que actuen com elements dinamitzadors del sistema financer. Mitjançant 

la participació, captació i promoció de projectes d‘inversió, es persegueix que aquest nou mecanisme tingui efectes positius 

sobre el desenvolupament econòmic de les Illes Balears.

Polítiques de clústers

Particularment a nivell europeu, les polítiques públiques han evolucionat cap al suport a la creació d’entorns competitius, 

fins a l’extrem que es pot acceptar, com a hipòtesi de treball, que en un futur immediat serà cada vegada més difícil obtenir 

finançaments que no vagin dirigits a donar suport a les activitats innovadores i que no estiguin basats en mesures de suport 

indirecte, excloent  molts dels ajuts directes a empreses.
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Per aquest motiu el Govern de les Illes Balears assumeix que les polítiques han d’incidir sobre els diferents actors i, de 

manera particular, sobre les seves relacions, per prioritzar la creació de vincles que millorin l’articulació del sistema i l’apre-

nentatge interactiu, afavorint mitjançant el PCTI la creació de nous coneixements i implicant objectius d’excel·lència a curt 

i a mitjà termini.

Això passa, necessàriament, per facilitar els mitjans perquè les empreses siguin més innovadores i tinguin un millor accés a 

l’economia del coneixement. Així, doncs, l’estratègia del govern consisteix en oferir un suport integral: orientar-se des de  les 

empreses demandants i usuàries de suport a la innovació, fins als generadors de nous coneixements i tecnologies (univer-

sitats, organismes públics de recerca, centres tecnològics), passant per diferents organismes de suport i de representació 

(organitzacions empresarials, cambres de comerç, entitats financeres, etc.).

Aquest Govern regional vol assumir un paper proactiu com a agent animador i facilitador que permeti al teixit empresarial 

incorporar-se a la dinàmica de generació de les innovacions tecnològiques. Les polítiques de creació de clústers d’empreses 

arreu, i també a les illes, són una resposta al repte plantejat, i per això convé incloure-les al PCTI. 
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Quadre	37.	 clústeres en las illes balerars
 

clústers a les illes balears

Categoria Treballadors Mida Especialització Focus Estrelles

Hosteleria i turisme 47.180 1,29% 5,15 10,27% ***

Costrucció 27.687 0,42% 1,69 6,02% *

Transport 17.860 0,29% 1,16 3,89% *

Agricultura 4.252 0,51% 2,04 0,93% *

Calçat 3.150 0,72% 2,89 0,69% *

Quadre	38.	 clústers de turisme i hoteleria a la’uE
QUADRE	39.	  

clústers de turisme i hoteleria a la’uE

Clústers Treballadors Mida Especialització Focus Estrelles

Canàries (Tenerife) 82.099 2,24% 5,11 10,19% ***

Akdeniz (Antalya) 57.924 1,58% 4,50 8,96% ***

Illes Balears (Mallorca) 47.180 1,29% 5,15 10,27% ***

Ege (Izmir) 45.571 1,24% 2,41 4,81% ***

Tirol (Innsbruck) 29.486 0,80% 5,36 10,68% ***

Andalusia (Sevilla) 86.366 2,44% 1,64 3,27% **

Font: Indicadors de rendiment del clúster (European Observatory)

1. Mida: La mida del clúster mesura si, en termes de nombre de treballadors, és un 10 % superior a tots els clústers europeus de la mateixa 

categoria. Les regions amb més d’un 10 % reben una estrella.

2. Especialització: una regió amb una forta especialització en una determinada categoria de clúster pot atreure activitat econòmica d’al-

tres regions i propiciar més intercanvis. La ràtio es calcula com:

(Ocupats en una categoria) / (Total d’ocupats a la regió)

(Ocupats en una categoria a Europa) / (Total d’ocupats a Europa)

 Si la ràtio de la categoria a la regió és superior a 2 se li assigna una estrella

3. Focus: mesura els ocupats al clúster en relació al total d’ocupats a la regió. Si aquesta relació representa més d’un 10% se li assigna 

una estrella 
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La globalització ha afavorit el flux de capitals cap a les regions més competitives  i especialitzades, potenciant el paper dels 

clústers49, mentre que la interconnexió entre clústers facilita la complementarietat  d’activitats. Les regions que combinen 

venture capital, habilitats i recerca d’excel·lència amb clústers potents, tenen grans oportunitats per convertir-se en nuclis 

on aflora la innovació.

Així, l’evidència demostra que la innovació no només depèn de la intensitat de R+D, sinó també de l’entorn sobre el qual 

s’aplica50. Els clústers afavoreixen un entorn  propici per a la innovació i, an permetre la creació i millora d’idees en xarxes 

col·laboratives participades per empreses i institucions, faciliten una innovació oberta51. Per altra part, l’experiència amb 

clústers està força contrastada. 

Una revisió ràpida de la informació més actualitzada i precisa52 sobre clústers naturalment i històricament estructurats a 

les illes Balears, posa de manifest la correspondència entre les polítiques de clústers iniciades, i la situació real a les illes. 

Tot i que l’índex d’innovació atorgat pels experts de la UE al clúster turístic de les Illes Balears és poc favorable, es considera 

un entorn socioeconòmic molt fort vinculat, a més a més, amb el clúster del transport, també important, que ha donat origen 

als pols aeronàutic i nàutic. 

De fet, els clústers han estat i són una eina de planificació i de desenvolupament de l’acció industrial a Europa i a Espanya53, 

així com a les Illes Balears. Producte de la feina realitzada des de principis de la dècada, a les Illes coexisteixen diferents 

clústers i pols d’innovació, promoguts des del sector públic, alguns dels quals estan en caràcter més embrionari que d’altres. 

Es tracta dels següents: 

- TurisTec (Agrupación Empresarial Innovadora formalment constituïda)

- Pol Nàutic

- Pol Aeronàutic

- Clúster de turisme de les Illes Balears

49	 Segons	la	definició	original	de	Michael	Porter,	un	clúster	és	una	concentració	geogràfica	d’empreses	interconnectades	que	operen	en	un	mateix	camp	de	l’economia,	comparteixen	prove-
ïdors	especialitzats	i	serveis	associats,	i	tenen	reptes	estratègics	comuns.

50	 La	darrera	Conferència	de	la	Unió	Europea	sobre	Innovació	i	Clústers,	celebrada	a	Suècia	el	gener	2008,	va	permetre	repassar	a	fons	les	polítíques	sobre	innovació	i	clústers,	i	les	seves	
interrelacions,	en	diferents	països	europeus.	També	de	conèixer	treballs	molt	interessants,	de	l’European	Cluster	Observatory,	i	presentar	l’European	Cluster	Memorandum.

51	 La	correlació	existent	entre	els	clústers	i	l’especialització	regional	amb	majors	nivells	de	prosperitat	i	d’innovació,	avui	ja	està	demostrada.	Per	a	més	informació,	pot	consultar-se	la	referència	
59	DG	ENTERPRISE	AND	INDUSTRY	REPORT	(2008);	Innovation	Clusters	in	Europe:	A	statistical	analysis	and	overview	of	current	policy	support.

52	 DG	ENTERPRISE	AND	INDUSTRY	REPORT	(2008);	Innovation	Clusters	in	Europe:	A	statistical	analysis	and	overview	of	current	policy	support.
53	 En	aquest	context,	resulta	important	conèixer	les	pretensions	i	actuacions	del	Ministerio	de	Industria,	Turismo	y	Comercio	a	través	de	les	AEI	(Associacions	Empresarials	Innovadores):	

clústers	innovadors	que	combinen,	en	un	mateix	espai	geogràfic	o	sector	industrial,	empreses,	centres	de	formació	i	unitats	de	recerca	públiques	o	privades,	involucrats	en	processos	de	
bescanvi	col·laboratiu,	dirigits	a	obtenir	avantatges	i/o	beneficis	derivats	de	l’execució	de	projectes	conjunts	de	caràcter	innovador	en	totes	les	àrees	–tecnològica,	organitzativa,	financera,	
mercadotècnia-,	amb	la	finalitat	d’assolir	una	massa	crítica	que	permeti	assegurar	la	seva	competitivitat	i	visibilitat	internacional.
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- Clúster del sector empresarial Audiovisual de les Illes Balears54

-	Clúster per la Gestió Integral de l’activitat musical (Ibiza Music Tour)

- Cluster de Biotecnologia Bio-IB

En reconeixement a la feina feta en anteriors plans, i amb una vocació clarament continuista, el PCTI (2009-2012) incor-

pora mesures de suport als clústers ja estudiats i constituïts.  

4.3.4. Eix “transferència de coneixement”

Les noves polítiques d’innovació posen l’accent en  la valorització i la transferència de coneixement. és a dir, la importància 

de combinar la recerca bàsica, només orientada a produir nou coneixement i que normalment es destina a publicacions 

científiques, amb la recerca que es transfereix a altres organitzacions: bàsicament empreses i institucions.

Però es manifesten una sèrie de dificultats a l’hora de concretar aquests processos de transferència entre els centres de 

recerca públics i l’empresa:

- per manca de transparència de la recerca que es produeix.

- de vegades per manca d’orientació de les empreses en la gestió de la seva innovació. Per a resoldre aquest 

problema s’ha de potenciar la tasca de la OSR i de la FUEIB, entre d’altres estructures d’interfície.

- per l’absència de marketplace organitzats de caràcter supralocal.

- per barreres culturals en la forma d’usar el coneixement per part de la universitat i de les empreses.

- I també per una concepció diferent del temps d’actuació.

54	 La	creación	del	clúster d’aquest	sector	es	una	iniciativa	recent,	que	té	el	suport	de	la	major	part	del	sector.	Vegeu	SAITUR	(2007)	Prospectiva	del	sector	Audiovisual	de	las	Illes	Balears	y	
propuesta	de		definición	de	próximos	pasos	hacia	la	creación	de	un	cluster	audiovisual.
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lideratge i gestió de les iniciatives de transferència

El PCTI preveu la creació d’ una Unitat de Dinamització a la Innovació en el Parc Bit i agilitzar els tràmits per a la constitució 

d’empreses, patents i registre de drets.

Un dels èxits dels plans d’innovació precedents va ser la creació de la xarxa d’Antenes Tecnològiques com a element de 

suport a la innovació i aglutinador d’agents del sistema d’innovació de les Illes Balears que assumeixen la funció d’interfície. 

Aquest Pla es planteja la consolidació de la Xarxa, assegurant i millorant l’estructura coordinadora i impulsora existent en el 

ParcBIT , i també establint un marc estable d’actuacions que delimiti les funcions de cada participant, com també la forma 

de cooperació amb el Govern de les Illes Balears.

 

S’intensificaran, també, les accions de suport tècnic a través de la Xarxa, com son: diagnòstics tecnològics, estudis sec-

torials, projectes pilot, etc., de formació contínua dels tècnics integrants de la Xarxa i d’activitats que reforcin la cultura 

corporativa.

Finalment, el PCTI també contempla el fet que, gràcies a Internet, és possible avançar la transferència de coneixement entre 

grups de recerca i entre aquests i les pròpies empreses. D’aquí la importància que les universitats i les empreses estiguin 

connectats tant als principals nodes de coneixement com als principals centres d’intermediació que són origen de molts 

projectes de transferència. 

4.3.5. Eix “governança i capital social”

La governança s’ocupa dels sistemes i les pràctiques que s’usen per fixar prioritats i agendes, implementar polítiques i 

proporcionar coneixement sobre els seus impactes i eficàcia. La governança d’un sistema d’innovació va més enllà de l’ac-

ció del govern, i respon a un procés interactiu que implica diverses formes de “partenariats”, col·laboració, competència i 

negociació. Implícitament, la governança tracta del rendiment de comptes com a element clau per fer que els sistemes de 

recerca i innovació estiguin ben gestionats i siguin eficaços.

En l’economia global, en la societat del coneixement, s’està imposant aquest nou paradigma d’innovació oberta, adaptat al 
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context, que indica que actualment existeixen multiplicitat de fonts internes i externes que generen els inputs de coneixe-

ment necessaris en un procés d’innovació. La innovació ja no és un procés endogen als departaments de R+D, sinó que 

s’obre i  multiplica les relacions, beu de noves aportacions internes i externes, i també genera outputs a mercats globals, 

amb models de negoci més oberts. 

La mobilitat, els nous accessos del coneixement a través d’Internet, el major nivell de formació, les transferències de capital 

humà, la captació de talent, la facilitat per a emprendre o el millor intercanvi entre empreses i proveïdors són factors que 

expliquen l’eclosió de la innovació oberta. 

D’acord amb el convenciment que construir xarxes de coneixement és un actiu necessari i complementari als factors eco-

nòmics que tradicionalment se sap que influeixen sobre el desenvolupament regional, mitjançant el PCTI es vol identificar 

i involucrar en el procés d’innovació els actors clau de les Illes Balears, alhora que es persegueix desenvolupar interfícies i 

organismes facilitadors que contribueixin a reforçar l’efecte positiu de les diferents iniciatives empreses.

Els objectius que es pretenen en aquest terreny són els següents:

- Augmentar l’eficàcia en la transferència del coneixement millorant la interrelació entre els agents, fomentant la 
participació i perfeccionant la interfície de transferències de tecnologia al teixit productiu.

- Oferir suport als agents innovadors. Reconèixer les entitats, les persones i les empreses que treballen incre-
mentant el nivell de ciència i innovació.

- Aprofitar les bones comunicacions amb els principals clústers i les xarxes de col·laboració empresarial de la 
UE i de l’Euroregió. 

- Creació d’una Unitat de Dinamització de la Innovació al Parc Bit.

- Revisar l’arquitectura institucional del SCIIB i la pròpia Llei de la Ciència de les Illes Balears55.

Les solucions ambicioses de transferència de coneixement exigeixen determinats esquemes sofisticats de governança dels 

sistemes de ciència i innovació. En el terreny de la governança i el capital social, aquest eix es desplega en cinc polítiques 

complementàries: la representació internacional; la professionalització i el compromís dels agents del SCIIB; els mèto-

des d’informació i avaluació; l’arquitectura institucional del SCIIB i el capital social. A continuació es presenten breument 

aquests punts.

55	 Organitzat	a	Càceres	(2008)	per	la	Red	CTI/CSIC,	a	l’“Encuentro	nacional	sobre	política	científica”	es	va	constatar	l’existència	a	Espanya	d’un	problema	de	governança	als	SCI	i	es	va	
arribar	a	la	conclusió	que	caldria	actualitzar	el	marc	legislatiu	actual	de	l’àmbit	de	la	R+D+i	.	El	nou	enfocament	hauria	d’incloure els aspectes relatius a les arquitectures política, instituci-
onal i funcional dels SCI i també els relacionats amb el personal per a la recerca, els incentius al sector privat i la cooperació públic-privada, les relacions entre la recerca i la societat i la 
gestió de la R+D+i.
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representació internacional

La innovació duu a la internacionalització, o a la inversa, la internacionalització passa per la innovació, i la gestió d’aquest 

procés requereix de professionals competents per facilitar les relacions56.

és sabut que la UE ha incorporat accions encaminades a reforçar la capacitat institucional, el capital social de les regions 

i els processos d’aprenentatge entre regions. Per això ha potenciat el desenvolupament d’indicadors regionals i de meto-

dologies de difusió de bones pràctiques en polítiques de R+D. S’han llançat estudis comparatius de bones pràctiques de 

polítiques de R+D57, quadres d’innovació58 i la taula de tendències de la innovació59. Les estadístiques sobre investigació 

i innovació de la Unió Europea produïdes per EUROSTAT també són regionalitzades, al igual que la informació analitzada 

en l’informe bianual sobre Indicadors de Ciència i Tecnologia de la Comissió Europea. Així mateix, s’han creat diverses 

xarxes per a la difusió de millors pràctiques entre regions.

En aquest context, cal que el SCIIB sigui conegut i reconegut a àmbit internacional; cal que evolucioni a la vista  d’expe-

riències succeïdes en altres regions, i amb la col·laboració d’experts, d’empresaris i de persones amb influència a nivell 

internacional. El PCTI reconeix i atorga operativitat a aquesta necessitat. 

Professionalitat i compromís dels agents del sciib

Recentment el Consell de Govern va definir la política de qualitat mitjançant el PEQ60. En el context de la governança del 

sistema de ciència i innovació aquest document pot representar una referència important: els valors de la política de qualitat, 

es consideren, per exemple, l’abandonament de posicions voluntaristes, la millora de l’atenció als contribuents, l’avaluació 

periòdica dels principals organismes, serveis i polítiques públiques, o l’impuls de la transparència i de l’equitat. 

Més recentment, durant el Seminari de Mongofre61, també destacà la reflexió feta al voltant de conceptes com ara “con-

fiança” i “cooperació”. és a dir; sobre la possibilitat de confiar en reputacions alienes, en sistemes comuns de normes i 

sancions, etcètera, que són signes d’una bona dotació de capital social, i que es troben a la base de l’avantatge competitiu  

dels sistemes basats en la innovació. 
56	 Veure	conclusions	del	Seminari	de	Montogre:	“Cooperació,	confiança	i	innovació	en	xarxes	socials	territorialitzades	i	desterritorialitzades”.	El	repte	més	important	dels	sistemes	regionals	

d’innovació,	es	diu,	és	el	de	“fomentar	el	desenvolupament	de	xarxes	socials	virtuals,	desterritorialitzades,	que	permetin	la	cooperació	a	distància,	amb	socis	internacionals,	amb	els	quals	
la	relació	no	depengui	de	la	presència	física	i	el	desplaçament.	Generar	confiança	a	nivell	internacional	requereix	entendre,	més	enllà	de	la	“cultura	de	l’empresa”,	la	cultura	de	les	persones	
amb	qui	s’ha	de	tractar,	que	pot	ser	diversa,	però	a	la	vegada	amb	resonàncies	o	sintonies	insospitades”.

57	 European	Commission,	2002.
58	 Innovation	Scoreboard.
59	 Innovation	Trend	Chart.
60	 Referència	al	segon	Pla	Estratègic	de	Qualitat	del	Govern	de	les	Illes	Balears	(2007/2014).
61	 En	al•lusió,	de	nou,	al	seminari	de	“Cooperació,	confiança	i	innovació	en	xarxes	socials	territorialitzades	i	desterritorialitzades”.
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El conjunt de línies estratègiques del PEQ que permeten transposar grans reptes per millorar, no només la gestió del Go-

vern, sinó també la de tots els agents que conformen el sistema de ciència i innovació de les Illes Balears són, per exemple, 

els següents:

- Sensibilitzar l’organització sobre la necessitat de millorar els serveis que es presten.

- Escoltar sistemàticament la veu de la ciutadania62 i incorporar-la en el desenvolupament dels plans de gestió, 

i millorar els sistemes d’informació i atenció.

 

- Conèixer el grau de maduresa organitzativa dels elements que componen el macrosistema públic i impulsar-ne 

la millora.

- Reconèixer els qui fan millor la seva feina.

- Establir i publicar compromisos de servei amb la ciutadania.

- Desenvolupar aliances estratègiques i fomentar la qualitat pública en tot el territori de les Illes Balears.

- Impulsar la formació i la gestió del coneixement per a la millora i el canvi.

- Participar en els programes i projectes d’administració electrònica.

- Institucionalitzar la qualitat i promoure la participació.

En la línia d’assolir majors quotes de professionalitat i de lideratge a les entitats de l’entorn acadèmic, de serveis, financer, 

productiu, d’intermediaris, de govern i de ciutadans del sistema de ciència i innovació de les Illes Balears, el PCTI preveu 

fomentar la formació, en els sectors públics i privat, de personal amb capacitat per ocupar-se de tasques relacionades amb 

la innovació tecnològica. 

62	 Aplicat	a	la	governança	del	SCIIB,	la	referència	més	precisa	seria	la	dels	“beneficiats”	de	les	polítiques,	siguin	centres	de	recerca,	empreses,	ciutadans	o	altres	entitats.
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Resulta important capacitar directius, però també resulta necessari formar personal tècnic de diferents nivells (diplomats, 

graduats en FP, etc.), mitjançant accions concertades amb diferents institucions.

mètodes d’informació i avaluació

Als sistemes de ciència i tecnologia pot atribuir-se’ls, o no, atributs com ara intel·ligència, aprenentatge o experimentació. és 

a dir; podem considerar uns sistemes –en aquest sentit- més desenvolupats que els altres en funció del grau de penetració 

als sistemes de mètodes i mecanismes d’avaluació sòlids de les polítiques, ex-ante, durant i ex-post de la seva execució.

La institucionalització de grups de treball permanents en els àmbits més estratègics, l’establiment de sistemes d’indicadors 

sòlids i pertinents, o la disposició de sistemes d’informació i anàlisi integrats que permetin la comparació dels sistemes de 

recerca i innovació a través d’exercicis internacionals, són exemples rellevants d’aquesta temàtica.

El PCTI (2009-2012) s’introdueix en les bones pràctiques d’avaluació del sistema, plantejant  mesures orientades a la vo-

luntat de disposar de mètriques adequades, i d’hàbits de seguiment i avaluació que reverteixin en el coneixement i la millora 

del SCIIB. 

arquitectura institucional del sciib

Recentment s’apuntava que els sistemes de garanties i controls fan possible que el funcionament del sistema sigui fiable. 

Si la confiança és un bé públic, lògicament, el sector públic té la responsabilitat de fomentar-la.

Arribats a aquest punt subratllem que l’eix “Governança” d’aquest pla no només considera formes d’organització i gestió 

del SCIIB (clústers, brokers, parcs, etcètera), sinó que també inclou consideracions al voltant del significat tècnic d’aquest 

concepte. En aquest sentit s’aborda la professionalitat dels agents del sistema i els mètodes d’informació i avaluació dels 

quals es dota. I, en la mateixa línia, es plateja una tasca tècnica de revisió de la seva arquitectura institucional.  

El PCCIIB 2009-2012 serà un marc idoni per establir un debat rigorós i sistemàtic sobre les polítiques de ciència i d’in-

novació, els marcs funcionals, les lògiques dels actors i el paper de les comunitats autònomes. Temàtiques estretament 

relacionades, totes, amb el marc legislatiu actual63. 

63	 	La	primera	ponència	(titulada	La	Gobernanza	de	la	política	científica	y	tecnológica)	presentada	a	l’Encuentro	Nacional	sobre	Política	Científica	celebrat	a	Cáceres	el	maig	de	2008	per	part	
d’un	grup	de	treball	de	la	Red	CTI-CSIC	denominat	“Grupo	de	Estudios	políticos,	económicos	y	sociales	sobre	la	ciencia,	la	tecnología	y	la	innovación”	apunta	tendències	actuals	i	molt	
interessants,	a	revisar	pausadament.
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capital social

El Govern de les Illes Balears utilitza el concepte de “capital social” per al·ludir a la necessària acció col·lectiva; al complex 

sistema d’interacció entre els actors i les institucions64. En aquest ampli escenari d’intervenció, el PCTI aprofundeix en el 

camp de la sensibilització social, atorgant una importància particular al foment de la cultura científica i innovadora.

Els objectius d’aquest eix programàtic són els següents:

- Divulgar mitjançant xerrades, fires i altres esdeveniments la valoració  de la ciència i la tècnica entre la població 

en general i particularment entre les noves generacions. 

- Incidir sobre els mitjans de comunicació insulars perquè generin continguts de divulgació de la ciència i la 

innovació.

- Prestigiar el propi sistema de ciència i innovació.

- Potenciar el portal Balears Innova65, com a vehicle de comunicació interna de la Xarxa i de col·laboració amb 

la resta del sistema d’innovació.

- Disposar d’un nou espai emblemàtic per divulgar la ciència.

Per a donar resposta a la necessitat de divulgar la ciència amb rigor, habilitat i eficàcia, així com per instrumentar una con-

ciliació entre ciència i societat que faci possible la creació d’una base cultural sòlida, sorgeix el projecte d’un Museu de la 

Ciència de les Illes Balears que s’incorpora al PCTI. 

Aquest museu esdevindrà un espai a on gaudir de la ciència, que procuri un equilibri entre els elements interactius i els 

expositius, plantejat en xarxa, per tal d’incorporar i potenciar els recursos museístics ja existents. 

64	 Durant	el	Seminari	“Cooperació,	confiança	i	innovació	en	xarxes	socials	territorialitzades	i	desterritorialitzades”	celebrat	Mongofre	Nou	el	març	de	2008,	amb	la	col•laboració	de’	IME-CIME	
i	CES	de	les	Illes	Balears,	el	“capital	social”	fou	entès	com	a	a	“la	disposició	de	recursos	per	a	la	cooperació	social”,	en	al•lusió	a	aquest	mateix	significat	ampli.

65	 	www.balearsinnova.net
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4.4. quadrE sintètic d’EiXos, ProgramEs i mEsurEs 

Quadre	40.	 Eixos, programes i mesures 
 

EIX	 PROGRAMA MESURA

1.
	G

E
S

TI
Ó

	D
E

L	
TA

LE
N

T

1.1.	Programa	de	captació	d’estudiants 1.1.1	Beques	predoctorals

1.2.	Programa	de	Mobilitat	d’investigadors 1.2.1	Borses	de	Viatge	

1.3.	Programa	d’atracció	d’investigadors
1.3.1	IBREA

1.3.2	Contractes	post-doc

1.4.	Programa	de	formació	i	atracció	de	talent	empresarial
1.4.1	Formació	de	directius

1.4.2	Stages	de	negocis
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4.5. mEcanismEs dE govErnança

4.5.1. governança

La governança és un factor dels sistemes de recerca i innovació. és el mecanisme que permet definir prioritats, ajustar el 

pas de les propostes a les noves necessitats que imposen els canvis socials i econòmics i una eina de participació dels 

principals agents implicats en la generació i seguiment de polítiques públiques.

L’objectiu és definir una clara interrelació entre les polítiques públiques que emanen del Parlament i del Govern d’iniciativa 

política amb una implicació dels principals agents del sistema de recerca d’innovació en la conceptualització, implementació 

i seguiment de les polítiques desenvolupades en recerca i innovació. Al mateix temps, és de màxima importància que els 

agents intermedis, encarregats d’aplicar les  polítiques actuen amb pertinença estratègica i amb eficiència.

En un sistema de recerca com el Balear, juga un paper d’especial importància el lideratge i l’orientació estratègica de la 

Universitat de les Illes Balears que vertebra la major part de producció científica i és important ponderar el seu pes en els 

organismes de gestió de la ciència, la tecnologia i també de la innovació, el gran repte pendent. Igualment cal vetllar per una 

presència d’aquells agents empresarials amb major capacitat d’inversió i de gestió de la innovació, la presència directa dels 

agents decisors d’innovació és important per un sistema de governança equilibrat.

El Pla de ciència, tecnologia i innovació vol ser el fil conductor que relligui les actuacions dels agents públics i inspiri pro-

jectes públic –privats, al mateix temps que estimuli una major inversió i activitat del sector privat en recerca i innovació. La 

constant actualització del pla estratègic, entès com un element dinàmic que dibuixa un horitzó estable i a l’hora es dota de 

mecanismes per a la permanent posada al dia, vol ser la pedra angular de la governança del sistema.

Es proposa donar continuïtat a la tasca del Consell Assessor de Ciència i Tecnologia assumint com a missió l’elaboració 

anual de l’Agenda de Ciència i Innovació que servirà de base per a la revisió i actualització del Pla de ciència, tecnologia i 

innovació.

Aquest procés de revisió del pla es farà a través d’un procés de confrontació amb les mètriques pròpies de l’execució de 

cada mesura del pla i el contrast amb les discontinuïtats i canvis de l’entorn. La definició de l’Agenda permetrà generar 

processos d’acord sobre la conveniència de mantenir o variar elements proposables del pla, tot mantenint la seva filosofia 

i objectius principals que emmarcaran l’estabilitat de polítiques públiques en recerca i innovació pel període 2009 – 2012.
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La Llei 7/1997, de 20 de novembre, de la recerca i del desenvolupament tecnològic, és el marc normatiu per dur a terme 

totes aquestes actuacions. Aquesta Llei, vigent a les Illes Balears des de fa més de deu anys va resultar un instrument útil 

per a la posada en marxa dels primers plans, però ha quedat obsoleta i es fa necessari fer-ne una revisió per adaptar-la a la 

situació actual del sistema d’innovació i dotar-la dels instruments necessaris per fer front als reptes dels propers anys, que 

han de situar el sistema d’innovació de la Comunitat Autònoma al lloc que li correspon pel seu pes econòmic.

La redacció de la llei fa necessari doncs, fer una anàlisi precisa de la situació actual, de les necessitats dels agents del siste-

ma de ciència i innovació, així com definir les línees d’actuació per tal d’aconseguir una major vertebració dels ens associats 

al sistema,mitjançant la revisió dels existents com ara són el Consell Assessor i la Comissió interdepartamental de Ciència i 

Tecnologia o mitjançant la creació, si n’és el cas, dels organismes que es considerin idonis per millorar la coordinació entre 

tots els agents del sistema, aconseguint així una optimització dels recursos disponibles per tal d’assolir els objectius del Pla.

A nivell estatal i internacional es podria establir una xarxa balear de talent de persones que a partir d’una relació amb les 

Illes Balears ocupen llocs de destacats en recerca, innovació o direcció empresarial o d’organitzacions públiques amb 

l’objectiu de definir un banc d’oportunitats en projectes que poden ser d’interès per als agents del sistema de recerca i 

innovació de les Illes Balears.

Igualment pot resultar de gran interès desenvolupar iniciatives per posar en valor la gran quantitat de persones que pro-

cedents d’altres llocs del món, Europa especialment, pertanyen a empreses, universitats i organitzacions en les quals la 

recerca i la innovació són importants. Establir una bona relació amb la xarxa consular establerta a l’illa i estudiar possibilitats 

de captar talent i atreure projectes és una iniciativa que pot completar una xarxa internacional de recerca i innovació que 

tingui a les Illes Balears un node complementari de la gran mobilitat que genera la indústria turística.  

4.5.2. mapa de riscos

A continuació es llisten els possibles riscos associats a la possibilitat que els objectius definits per al PCTI (2009-2012) 

no siguin assolits:

- Caràcter excessivament tecnocràtic i normatiu del PCTI, poc adaptat a la societat i a l’estat de coses de les 

Illes Balears.

- Escassa implicació dels agents, o interacció insuficient entre ells, associada a nivells baixos d’aprofitament dels 

ajuts de tipus cooperatiu previstos en el PCTI.
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- Excessiva fragmentació de les unitats de decisió, gestió i administració dels ajuts vinculats al PCTI (diferents 

Conselleries, Consells Insulars, Ajuntaments, etc.), relacionada amb l’eventual desenvolupament ineficaç del Pla.

- Possible manca de visió i precisió en un dels eixos centrals del PCTI: el turisme innovador. 

- Possible manca d’especificitat de les actuacions dissenyades per a les empreses, en relació amb la seva diver-

sitat d’idiosincràsies i capacitacions professionals.   

- Instrumentació no prou satisfactòria de la visió sobre el rol de la UIB com a agent rellevant del SCIIB, relacionat 

amb la tercera missió (contribució al progrés social i a la generació de riquesa).

- Consideració insuficient de la necessitat de diversificar el teixit industrial de les Illes.

4.5.3. accions de coordinació i cooperació institucional amb altres administracions

El Govern de les Illes Balears propiciarà un canvi cultural i organitzatiu en les estructures de govern regional per fer-les 

més cooperadores i flexibles i menys burocràtiques. En aquestes circumstàncies, el govern autonòmic s’ha de convertir en 

un agent de progrés capaç de desenvolupar un paper important com a catalitzador i dinamitzador del Sistema d’Innovació.

A més, un pla regional de R+D+I necessita estar obert a la cooperació amb altres regions del món, ja que aquestes activi-

tats són, per la seva naturalesa, d’àmbit internacional; no obstant això, cal ser conscient de la major possibilitat de cooperar 

amb altres regions pròximes amb l’Estat espanyol i amb la Unió Europea, de la qual es pot obtenir suport de diversa índole.

La cooperació interregional s’ha de veure afavorida per la proximitat. En el nostre cas, les regions pròximes són les de 

l’arc mediterrani, incloent-hi l’arc sud, amb què, a més, es comparteix història i cultura. Així mateix, es considera prioritària 

la cooperació amb altres regions insulars amb les quals hi ha altres factors específics comuns, tant per mitjà d’activitats 

bilaterals com en el marc d’organitzacions o programes multilaterals, com ara el Consorci de les Illes de la Mediterrània 

Occidental (IMEDOC). A part, una de les primeres preguntes que ens hem de fer és si la gestió del coneixement s’ha de fer 

en el marc de la cultura de la competitivitat, amb els efectes secundaris que comporta: desigualtats i fragmentació social, 

deteriorament del medi ambient, primacia dels mitjans sobre els fins, preponderància de la força, etc., o si, al contrari, s’han 

de propiciar altres cultures alternatives. Les regions de l’arc mediterrani, que han vist néixer en el seu si cultures riques i 

diverses, semblen estar en bones condicions de partida per compartir les seves experiències i treballar conjuntament en 
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aquesta i en altres àrees d’interès lligades al seu passat comú.

Entre els temes que poden ser objecte de cooperació i d’interès per al Pla de ciència, tecnologia i innovació, es poden 

esmentar66:

- La creació o reorientació significativa de centres de competència (centres d’excel·lència, centres tecnològics o 

centres distribuïts en xarxa).

- Suport a la creació d’infraestructura científica o tecnològica (instal·lacions de mida mitjana, suport de petita 

infraestructura als grups de R+D dels centres públics, centres tecnològics, etc.)

- Participació en el finançament de la construcció i operació de grans instal·lacions cientificotècniques situades 

en una comunitat autònoma determinada.

- Participació en la proposta, finançament i execució d’accions estratègiques dins d’una àrea temàtica determi-

nada.

- Cofinançament de convocatòries relatives a les accions horitzontals del Pla nacional, com ara la formació de 

recursos humans i suport a la promoció i difusió de resultats, tant dels programes estatals com dels internacio-

nals de R+D, en la regió considerada.

- Altres actuacions que es poguessin acordar pel Consell General de la Ciència i la Tecnologia per al conjunt de 

les comunitats autònomes i que s’emmarquin en les actuacions i instruments definits per al Pla nacional.

El finançament necessari per a aquestes actuacions es podrà establir utilitzant tant els fons pressupostaris de les comuni-

tats autònomes i de l’Administració general de l’estat com els fons estructurals europeus. El mecanisme general per establir 

la cooperació serà l’establiment d’un acord marc entre el Govern de la comunitat autònoma i l’Administració general de 

l’Estat.

Per acabar, el Pla ha de perseguir un doble objectiu en la seva relació amb la UE: aconseguir que un major nombre d’inves-

tigadors europeus cooperin amb els seus homòlegs de les Illes Balears en projectes de R+D orientats a resoldre problemes 

socioeconòmics de les Illes i a incorporar fons estructurals en el seu finançament.

66	 CICYT	(1999)
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4.6. mEcanismEs d’imPlantació, sEguimEnt i avaluació dEl Pla

4.6.1. model i recursos de gestió

La unitat responsable de la gestió del Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears és la Direcció General de 

Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació (DGRDI) de la Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia.

Algunes de les línies d’actuació del Pla es desenvolupen mitjançant instruments financers competitius (beques, subvenci-

ons), i d’altres són conseqüència d’acords amb altres entitats (contractes programa, contractes de servei, per exemple). La 

gestió d’ambdós tipus d’instruments és diferent, tal com es descriu a continuació.

gestió de mecanismes competitius

De forma molt sintètica, es resumeixen les etapes més importants de la gestió dels mecanismes que es duen a terme mit-

jançant convocatòria pública:

-	Elaboració	de	les	convocatòries	i	publicació,	en	el	Butlletí Oficial de les Illes Balears,	de	les	convocatòries	de	les	
accions	i	programes	(DGRDI).

-	Recepció	administrativa	de	les	propostes	presentades	pels	agents	executors.

-	Avaluació	de	 la	qualitat	 (a	 través	de	 l’ANEP	o	organismes	equivalents)	 i	de	 l’oportunitat	 (mitjançant	comissions	
designades	per	la	DGRDI)	i	resolució	de	les	propostes	presentades.

-	Gestió	administrativa	i	pressupostària	de	les	sol·licituds	aprovades.

-	Seguiment	de	l’execució	de	les	propostes	aprovades:	informes	tècnics	i	econòmics	anuals,	d’acord	amb	un	model	
preestablert.

-	Seguiment	de	resultats	de	les	propostes	aprovades:	informes	tècnics	finals	(d’acord	amb	un	model	preestablert)	
i	comissions	d’avaluació	de	 resultats	amb	 la	presència	d’experts	 (científics,	 tècnics	de	conselleries	 i	empreses	o	

altres	entitats	de	sectors	afectats).
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gestió de mecanismes no competitius

El Pla preveu la utilització d’alguns mecanismes no competitius, ja que es requereix el concurs d’altres instàncies o entitats 

i, per tant, s’han de desenvolupar per processos negociats amb el soci o els socis. Entre aquests, cal esmentar: contractes 

programa, unitats mixtes —amb entitats o empreses—, programes coordinats amb el Pla Nacional i amb altres comunitats 

autònomes, difusió de la cultura científica, etc. En aquests casos l’esquema bàsic de funcionament serà el següent:

- Localització dels socis.

- Negociació de les condicions de la cooperació: objectius, aportacions de cada soci, mecanismes de coordinació 
i seguiment.

- Negociació del conveni.

- Aprovació del conveni per part de les instàncies competents dels socis.

- Firma del conveni.

- Lliurament dels fons.

- Seguiment.

La política d‘innovació no ha de ser una política sectorial més, que se suma a les polítiques tradicionals d‘ensenyament, 

sanitat, agricultura, pesca, indústria, medi ambient, urbanisme, etc., sinó una política horitzontal que s‘integra en totes i cada 

una de les conselleries del Govern: el coneixement i les seves aplicacions han de ser a la base d‘altres polítiques sectorials. 

En aquest sentit, es preveu l‘establiment d‘acords concrets entre la unitat gestora del Pla i les diverses conselleries per al 

desenvolupament d‘accions conjuntes en el marc dels programes.

recursos necessaris

La Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació, com a gestora del Pla, disposarà dels recursos 

humans i materials següents:

- Personal tècnic i administratiu de gestió: deu tècnics superiors, quatre tècnics mitjans i sis administratius.
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- Suport a temps parcial de gestors externs especialistes en cada una de les àrees (segons el nombre de progra-

mes i accions que s’emprenguin). és desitjable que cada un dels programes que componen el Pla compti amb un 

gestor de programa que fomenti l‘activa participació dels agents en les seves accions, vetlli per la seva correcta 

orientació i col·labori en les activitats d‘avaluació ex ante i ex post de les propostes.

- Infraestructura informàtica potent per poder informatitzar totes les accions (sol·licituds, concessions), tant als 

efectes de gestió pressupostària i administrativa com per elaborar els informes de seguiment necessaris.

- Recursos econòmics: la gestió del Pla requereix no menys del 5% del pressupost destinat al Pla en el seu con-

junt. Per davall d‘aquesta mínima despesa en gestió, la inversió en R+D+I assignada al Pla correrà el risc de no 

executar-se o d‘executar-se de manera ineficaç.

Així mateix, es podran contractar serveis externs per demanar i elaborar els indicadors de seguiment del Pla i d‘evolució del 

sistema i per als estudis i avaluacions que puguin aconsellar el funcionament dels diversos programes i accions.

4.6.2. model d’avaluació

Les actuacions que es desenvolupin en el marc del Pla se sotmetran a un seguiment tècnic i administratiu a fi d’obtenir la 

informació i les dades necessàries per dur a terme una gestió eficaç i eficient d’aquest. El seguiment tècnic es pot efectu-

ar mitjançant l’obtenció de diversos tipus d’informacions, unes d’escrites (informes parcials i finals) i, si n’és el cas, altres 

d’orals davant de grups d’experts, gestors i agents socials que es considerin d’interès. No obstant això, s’ha de considerar 

la dificultat de posar en marxa simultàniament tots els indicadors, per la qual cosa s’incorporaran de manera progressiva.

indicadors de mitjans

Per a cada un dels mecanismes i programes del Pla s’elaboraran taules amb la informació següent:

- Nombre d’accions presentades i aprovades per entitat i ubicació geogràfica.
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- Distribució dels fons per programes i accions, indicant l‘origen dels fons i la relació sol·licitat/concedit.

 

- Percentatge que representa l‘aportació del Pla i la de les altres fonts de finançament respecte al cost total de 

cada acció, si n’és el cas.

- Distribució dels recursos assignats per tipus de participants, per entitat i per ubicació geogràfica.

- Recursos humans mobilitzats (nombre d‘investigadors participants i percentatge del total, per determinar el 

nivell de participació dels elements del sistema en el Pla) per entitat i per ubicació geogràfica.

A més d’això, el Pla disposarà d‘una sèrie d‘indicadors que permetin esbrinar el grau de compliment dels seus objectius 

globals i, alhora, incorporar al procés de seguiment l‘evolució de les magnituds i variables generals que il·lustren l‘evolució 

del sistema d‘Innovació de les Illes Balears.

indicadors de resultats

Els resultats de les activitats finançades en el Pla, que s’han d’obtenir a partir dels informes finals de les diferents accions 

finançades, són els següents:

- Publicacions nacionals i internacionals

- Investigadors i entitats participants en les xarxes, agendes, etc.

- Patents nacionals i europees.

- Altres resultats tecnològics obtinguts.

- Personal format i incorporat al sistema.

- Percentatge de vendes de productes innovadors de les empreses innovadores participants en el Pla (per sec-

tors).
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indicadors per a l‘avaluació del sistema d‘innovació

A continuació s’indiquen els indicadors seleccionats per analitzar l’evolució del sistema d’innovació de les Illes Balears.

- Indicadors de recursos:

- Augment de la despesa en R+D, del personal i del nombre d‘investigadors. Indicadors relatius (respecte al PIB 

i la població activa, respectivament).67 

- Societats de capital/risc68

- Indicadors d‘estructura:

- Evolució de l‘estructura de la despesa en R+D, el personal de R+D i els investigadors a les Illes Balears (em-

preses/administració pública/universitats/IPSFL).69

- Indicadors d‘innovació de les empreses de les Illes Balears: percentatge d‘empreses innovadores; intensitat de 

la innovació (despesa en innovació/xifra de negocis).70

- Informació descriptiva sobre: nous centres de R+D establerts (amb indicació de la ubicació, el personal i l’àm-

bit d‘activitat); noves entitats de l‘entorn tecnològic (amb indicació de la ubicació i l’àmbit); noves estructures 

d‘interfície (amb indicació de la ubicació i l’àmbit); noves lleis, normes o reglaments afavoridors de la innovació 

a les Illes Balears.71

- Indicadors de la capacitat d‘absorció:

67	 Font:	INE
68	 Font:	http://www.ipyme.org/temas/empresas/scr.htm
69	 Font:	INE
70	 Font:	INE
71	 Font:	Elaboració	per	la	Direcció	General	de	R+D+I	del	Govern	de	les	Illes	Balears
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- Evolució de la formació de l’ocupació a les Illes Balears (nivell d‘estudis dels empleats de cada sector econò-

mic).

- Augment del personal amb formació universitària de les empreses.

- Percentatge d’ocupació en sectors d‘alta tecnologia (màquines d‘oficina, càlcul i ordinadors, equip electrònic, 

productes químics i farmacèutics, instrumentació científica, vehicles, maquinària elèctrica, maquinària i equip 

mecànic i maquinària i equip de transport).

- Percentatge de l’ocupació en serveis intensius en coneixement (serveis de comunicacions, intermediació finan-

cera, assegurances, serveis a empreses, inclou informàtica, serveis de R+D, serveis públics, socials i col·lectius).

- Augment dels investigadors a les empreses.

- Augment relatiu de l‘entorn tecnològic i de serveis avançats (% de la despesa i del personal de R+D respecte 

del total).72

Indicadors d‘articulació:

- Percentatge de la despesa en R+D executada pels sectors administració i ensenyament superior finançat per 

empreses.

- Indicadors d‘innovació de les empreses de les Illes Balears: participació en programes de R+D i cooperació 

amb altres socis.73

72	 Fonts:	INE	i	Eurostat
73	 Font:	lNE.
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4.7 PrEssuPost dEl Pla

4.7.1. instruments financers

Els instruments financers tenen com a objectiu aportar recursos econòmics perquè es puguin dur a terme satisfactòriament 

totes les mesures dels diferents programes del Pla. Un determinat instrument financer pot ser utilitzat per formalitzar di-

ferents mesures i, en alguns casos, una determinada mesura pot necessitar la complementarietat de diversos instruments.

Principalment s’utilitzaran els següents instruments:

-	Subvenció:	instrument	que	cobreix	totalment	o	parcialment	l’activitat	que	es	dugui	a	terme,	ja	sigui	amb	un	

percentatge	dels	costos	totals	o	marginals	(costos	addicionals	per	a	la	realització	de	l’activitat).

-	Beca:	és	una	ajuda	pública,	que	té	com	a	beneficiari	totalment	o	parcialment	una	persona	física,	la	formació	

de	la	qual	constitueix	l’objecte	de	l’instrument.

-	Contracte	programa:	acords	entre	 les	parts	amb	objectius	quantificables	 i	compromís	de	cofinançament	 i	

corresponsabilitat.

-	Contracte	de	servei:	instrument	que	satisfà	una	contraprestació	econòmica	per	la	realització	d’un	determinat	

treball	les	condicions	del	qual	han	estat	acordades	entre	les	parts.

4.7.2. anàlisi de l’escenari financer

A continuació es planteja un exercici de prospectiva sobre l’evolució que pot experimentar el finançament de les activitats 

de R+D+I a les Illes Balears durant la vigència del Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació (2009-2012). Amb això es pretén 

posar de manifest les dificultats que implica assolir determinats valors en el percentatge de la despesa en R+D respecte al 

PIB i com es veuen afectats altres indicadors de les activitats de R+D.
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L’any 2007 el percentatge de la despesa en R+D respecte al PIB a les Illes Balears va ser del 0,33% mentre que en l’àmbit 

de l’Estat va ser d’un 1,3% segons les dades publicades per l’INE. D’aquí es desprèn que l’esforç en activitats de R+D de 

les Illes Balears encara és reduït encara que ha experimentat una taxa de creixement d‘un 22,8%, valor superior a la mitjana 

estatal que es va situar en un 13,1%. Per arribar a la mitjana espanyola, les Illes Balears han de créixer considerablement 

molt més ràpid que la mitjana estatal. Per posar en marxa aquest procés de convergència es poden adoptar diversos ritmes 

i el procés pot afectar l’estructura del sistema d’innovació de les Illes Balears de diverses formes.

Per fer una previsió de l’impacte que pot tenir l’esforç realitzat pel Govern de les Illes Balears en aquest Pla i per preveure 

com hauria de canviar el seu sistema d’innovació, s’han calculat sobre la base de diverses suposicions dos escenaris finan-

cers, a fi de mostrar d’una forma senzilla, però alhora aclaridora, les implicacions pràctiques de les possibles estratègies que 

s’han d’adoptar. S’ha efectuat una anàlisi sobre l’evolució que pot experimentar el sistema en el període 2009-2012, per 

posar de manifest les dificultats que implica assolir determinats valors en el percentatge de la despesa en R+D+I respecte 

al PIB i com es veuen afectats altres indicadors de les activitats de R+D. 

L’anàlisi es realitza modificant diferents indicadors i estudiant-ne l’evolució. Les dades de partida procedeixen de l’INE i 

corresponen al 2007, que són les darreres publicades en la data d’elaboració d’aquest Pla.

Sobre	la	despesa	en	R+D+I

Tant al I Pla de R+D (2001-2004) com al Pla CTI (2005-2008) es varen plantejar una sèrie d’hipòtesis sobre l’evolució de 

la despesa en R+D sobre el PIB. Per al període 2003-2009 es va considerar un escenari on l’evolució de la despesa en 

R+D sobre el PIB augmentava d’un 0,25% a un 0,35%. Segons l’INE, aquest valor l’any 2007 ha estat d’un 0,33% amb 

una despesa de 86.794 milers d’euros. El Pla CTI (2005-2008) havia previst per l’any 2007 aquest 0,33% però amb una 

despesa menor, la qual cosa indica que les previsions que es varen considerar pel PIB no varen ser les adequades.

Per al període 2007-2012 es consideraren dues sèries del PIB per a les Illes Balears per poder definir dos escenaris, un 

conservador i l’altre optimista. La sèrie del PIB de les Illes Balears (euros corrents base 2000) s’ha obtingut a partir de 

les dades de l’INE (Comptabilitat Regional, 2008) i les projeccions per als anys 2008 i 2012 han estat elaborades per la 

Direcció General d’Economia del Govern de les Illes Balears.
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Quadre	41.	Evolució del Pib de les illes balears en el periòde 2007-2012

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Escenari		conservador 25.943.765 26.332.921 26.543.585 26.809.021 27.345.201 28.165.557

Escenari	optimista 25.943.765 26.332.921 26.543.585 26.941.739 27.696.107 28.665.471

Font: INE i elaboració pròpia.

Considerarem dues evolucions en el percentatge de la despesa en R+D sobre el PIB:

Quadre	42.	Evolució de la ratio drd/Pib durant el període 2007-2012

Escenari conservador 0,33% al 0,50%

Escenari optimista 0,33% al 0,70%

Font: INE i elaboració pròpia.

Considerem l’escenari conservador, en què el valor de la despesa en R+D sobre el PIB evoluciona d’un 0,33% a un 0,50% 

i considerarem també que el seu augment es realitzarà progressivament. A partir d’aquí podrem calcular la despesa en R+D 

necessària per obtenir aquests percentatges en la despesa de R+D sobre el PIB.

Respecte a la despesa en innovació, aquesta representava el 0,59% del PIB a les Illes Balears l’any 2006, xifra molt inferior 

a la mitjana nacional, que es trobava al voltant de l’1,69%. Si consideram una evolució en aquest percentatge semblant a 

la del percentatge de la despesa en R+D respecte al PIB, podem fer la hipòtesi que l’any 2012 serà d’un 0,80% i calcular, 

així, la despesa en innovació necessària.

Quadre	43.	despesa en r+d+i durant el període 2007-2012

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Despesa R+D/PIB 0,33 0,36 0,40 0,43 0,47 0,50

Despesa R+D (milers euros) 86.794 94.799 104.847 115.279 127.155 140.828

Despesa Innovació/PIB 0,62 0,65 0,69 0,73 0,76 0,80

Despesa Innovació (milers euros) 160.394 172.373 183.401 194.981 208.821 225.324

Font: INE i elaboració pròpia
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Sobre	l’estructura	de	la	despesa	en	R+D

El sistema d’innovació de les Illes Balears presenta un fort desequilibri estructural, ja que el denominat entorn científic, en 

el qual s’inclouen tant la Universitat com els centres d’investigació de les administracions públiques, realitza el 79,1% de la 

despesa total en R+D. Les empreses de les Illes Balears a penes desenvolupen activitats de R+D. 

En part, el reduït esforç del sector empresarial de les Illes Balears es deu a l’estructura productiva regional; és a dir, a 

l’escàs pes del sector industrial i de serveis de telecomunicacions, que són els que realitzen l’esforç majoritari en activitats 

de R+D+I en el conjunt de l’Estat. L’esforç innovador de les empreses de les Illes Balears es deu majoritàriament a altres 

activitats innovadores, no tant a la R+D.

El que es vol plantejar és una situació favorable perquè augmenti la innovació a les Illes Balears, en la qual la despesa en 

R+D executada per l’entorn productiu augmenti d’un 19,0% el 2006 a un 30% el 2012.

Quadre	44.	 distribució sectorial de la despesa en r+d durant el període 2007-2012

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Entorn productiu (milers d’euros) 20.876 21.507 25.703 30.368 35.822 42.248

% executat 20,86 22,69 24,52 26,34 28,17 30,0

Entorn científic (milers d’euros) 65.918 73.292 79.144 84.911 91.333 98.579

% executat 79,1 77,3 75,5 73,7 71,8 70,0

Fonts: INE i elaboració pròpia

Segons les dades de l’INE durant el període 2000-2007, alhora de calcular la despesa per investigador tant a l’entorn pro-

ductiu com el científic no s’observa una tendència clara, per la qual cosa s’ha considerat aplicar un valor constant al llarg 

del període 2007-2012 com el valor mitjà dels darrers sis anys. Aquestes dades permeten esbrinar de forma aproximada el 

nombre d’investigadors a què s’espera arribar en ambdós entorns quan acabi el període de vigència del Pla.
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Quadre	45.	Evolució del nombre d’investigadors i de la despesa per investigador durant el període 
2007-2012

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Despesa R+D per investigador entorn productiu (milers d’euros) 120,80 117,53 117,53 117,53 117,53 117,53

Investigadors entorn productiu (EDP) 172,80 182,99 218,70 258,39 304,80 359,48

Despesa R+D per investigador entorn científic (milers d’euros) 71,50 71,23 71,23 71,23 71,23 71,23

Investigadors entorn científic (EDP) 921,90 1.028,90 1.111,05 1.192,01 1.282,18 1.383,90

Investigadors totals (EDP) 1.094,70 1.211,89 1.329,76 1.450,40 1.586,97 1.743,38

Fonts: INE i elaboració pròpia  EDP: Equivalent Dedicació Plena

A partir d’aquestes hipòtesis, es dedueix que per augmentar el percentatge de la despesa en R+D respecte al PIB un 1,54 

l’any 2012 es necessita incrementar la despesa en R+D un 1,62 respecte a la del 2004, com també augmentar un 1,59 la 

plantilla actual d’investigadors de les Illes Balears. 

Si repetim el procés partint d’una evolució de la despesa en R+D respecte al PIB de 0,33% al 0,70% (escenari optimista), 

obtenim que la despesa en R+D respecte al PIB a l’any 2012 s’hauria de multiplicar per 2,31 i la plantilla d’investigadors 

s’hauria de multiplicar per 2,17.

En definitiva, aquests escenaris posen de manifest l’esforç econòmic i humà que implica arribar a una determinada meta 

en relació amb la despesa en R+D+I. Aquest Pla ha de plantejar la possibilitat real que el seus recursos puguin, no ja pro-

porcionar finançament al sistema, sinó, fonamentalment arribar a mobilitzar els actors dels diferents entorns per aprofitar 

convenientment el finançament suplementari amb què comptarà el sistema d’innovació de les Illes Balears.
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4.7.3. Pressupost del Pla

El Pla de ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears (2009-2012) es finançarà amb càrrec als pressuposts generals 

del Govern de les Illes Balears, amb fons comunitaris i estatals i amb les aportacions d’altres entitats públiques o privades 

que participin o tinguin interès per impulsar els distints projectes d’investigació científica i tècnica.

En la taula que s’inclou a continuació es mostra l’aportació al Pla per part de la Direcció General de Recerca, Desenvolupa-

ment Tecnològic i Innovació de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació del Govern de les Illes Balears.

Quadre	46.	Evolució aportació de la direcció general de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació al 
Pcti (2009-2012)

2009 2010 2011 2012 Total

Eix	1.	Gestió	del	talent 3.451.966 3.624.564 3.805.793 3.996.082 14.878.406

Eix	2.	Recerca 7.484.493 7.858.718 8.251.654 8.664.236 32.259.101

Eix	3.	Innovació 7.426.531 7.797.857 8.187.750 8.597.137 32.009.275

Eix	4.	Transferència	de	coneixement 2.958.685 3.106.619 3.261.950 3.425.048 12.752.303

Eix	5.	Governança	i	capital	social 2.177.651 2.286.533 2.400.860 2.520.903 9.385.947

TOTAL (euros) 23.499.326 24.674.292 25.908.007 27.203.407 101.285.032

Figura 32. Evolució aportació de la direcció general de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació  

al Pcti (2009-2012)
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Al pressupost anterior s’hi han d’afegir les aportacions de les diferents conselleries del Govern de les Illes Balears per im-

pulsar activitats de R+D+I durant els anys 2009-2012. Per tant, l’aportació del Govern de les Illes Balears és el següent:

Quadre	47.	 Aportacions	del	Govern	al	PCTI	(2009-2012)

Conselleries 2009 2010 2011 2012 Total

Afers	Socials	,		
Promoció	i	Immigració

6.806.771,53 3.077.726,96 3.139.281,50 3.202.067,13 16.225.847,12

Agricultura	i	Pesca 1.350.000,00 1.433.250,00 1.504.912,50 1.580.158,13 5.883.320,63

Comerç,	Indústria	i	Energia 803.250,00 843.412,50 885.583,13 929.862,28 3.462.107,91

Economia,	Hisenda	i	Innovació 23.499.326,00 24.674.292,30 25.908.006,92 27.203.407,26 101.285.032,48

Educació	i	Cultura	 21.980.231,00 23.113.334,00 24.417.771,00 25.553.879,05 95.065.215,00

Medi	Ambient 987.000,00 1.036.350,00 1.088.167,50 1.142.575,88 4.254.093,38

Presidència	 55.318,20 58.084,11 60.988,32 64.037,73 238.428,36

Salut	i	Consum 22.238.775,15 23.150.183,91 24.098.262,70 24.979.329,14 94.466.550,90

Treball	i	Formació 630.000,00 661.500,00 694.575,00 729.303,75 2.715.378,75

Turisme 676.000,00 709.800,00 745.290,00 782.554,00 2.913.644,00

TOTAL	(euros) 79.041.671,88 78.757.933,78 82.542.838,56 86.167.174,29 326.509.618,51

Figura	33.	 Aportacions	del	Govern	al	PCTI	(2009-2012)
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