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− A Catalunya, la recerca biomèdica ocupa un paper clau per la 
inversió i l’activitat que s’hi desenvolupa. Mes enllà de l’impac-
te social i sobre la salut de les persones i poblacions, la recerca 
té un impacte econòmic a curt, mitjà i llarg termini.

− En aquest informe es calcula l’impacte econòmic a curt termini 
mitjançant les taules input-output. S’han analitzat, per l’any 
2012, d’una banda el Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), 
i d’altra banda l’agrupació de l’Institut d’Investigacions Biomè-
diques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) i la Fundació Clínic per la 
Recerca Biomèdica (FCRB), ambdues organitzacions lligades a 
l’Hospital Clínic.

− Cada euro gastat pels instituts es multiplica per 2 en activitat 
econòmica generada. El VHIR genera 68,1 milions d’activitat 
econòmica i l’IDIBAPS i l’FCRB, 111,3 milions.

− L’activitat d’aquests instituts generen 834 (VHIR) i 1.358 (IDI-
BAPS i FCRB) llocs de treball entre directes, indirectes o induïts. 
Per cada lloc de treball directe, es generen 0,5 llocs de treball 
(VHIR) i 1 lloc de treball (IDIBAPS i FCRB) en la resta de l’econo-
mia (indirecte o induït).

− L’activitat econòmica d’aquests instituts ha suposat un ingrés 
fiscal (directe, indirecte i induït) a les administracions públiques 
de 30,8 milions.

− L’anàlisi de l’impacte econòmic s’ha calculat per a dos instituts 
d’investigació sanitària, però seria convenient ampliar l’estudi 
a tots els centres/instituts del sector de la recerca biomèdica 
per tal d’obtenir resultats útils per a la definició d’estratègies 
dels sectors de la recerca, salut i indústria vinculada a la salut.

Resum executiu
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Introducció 
A Catalunya, la recerca biomèdica ocupa un paper clau per la inversió 

i l’activitat que s’hi desenvolupa. L’estratègia que segueix la Gene-

ralitat de Catalunya en recerca és la de finançar centres (estructura) 

i talents (ICREA, etc.). Si bé el benefici últim i primordial d’aquesta 

inversió en coneixement científic cal mesurar-lo en termes de millora 

de la salut i impacte social a mitjà i llarg termini, també existeixen 

importants retorns econòmics. 

Els ingressos més importants d’un institut d’investigació sanitària 

provenen dels assaigs clínics, majoritàriament promoguts des del 

sector privat. Les despeses més importants, en canvi, acostumen a 

ser les retribucions en sous i salaris i les despeses dels projectes de re-

cerca o les plataformes científiques com els biobancs. Aquestes des-

peses consisteixen en material fungible i subcontractació de serveis 

que al seu torn generen una activitat entre els proveïdors (laboratoris 

d’anàlisi, comerç de material al major, etc.), i ocupen professionals 

que contribueixen fiscalment i generen un impacte econòmic a tra-

vés de les seves rendes. 

En aquest informe es vol esbrinar quins són els impactes -o efectes- 

econòmics (directes, indirectes i induïts) a curt termini del sector de 

la recerca en biomedicina per aproximar quin seria l’efecte contra-

factual de la seva eliminació. Aquest tipus de càlcul es basa en la 

metodologia de les taules input-output que elabora l’Institut d’Es-

tadística de Catalunya (Idescat). Les taules proporcionen uns multi-

plicadors que s’apliquen a les xifres dels balanços de les entitats per 

obtenir l’efecte indirecte (dels proveïdors dels instituts de recerca) i 

l’efecte renda induït (del consum dels treballadors i les seves famíli-

es) i l’efecte fiscal induït. A Catalunya, aquest tipus de càlcul no s’ha 

fet per al sector de la recerca. Però, en canvi, sí que s’ha dut a terme 

per al sector sanitari (amb taules input-output del 2001) concloent 

que la despesa en el sector sanitari es multiplicava per 1,31, una 

mica per sota de la mitjana de l’economia, que era 1,45. Pel que fa 

al sector de la recerca, es coneix el multiplicador obtingut en recerca 

en ciències socials a Gran Bretanya, que és de 3,34 (amb dades del 

2012).

Aquest monogràfic presenta una síntesi dels resultats d’un estudi 

elaborat per la Cambra de Comerç de Barcelona el juny del 2014 

en què es calcula l’impacte econòmic a l’any 2012 de dos instituts 

d’investigació biomèdica, el Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) 

i l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) 

—dins d’aquest s’inclou la Fundació Privada Clínic per la Recerca 

Biomèdica (FCRB) perquè és l’encarregada de gestionar una part im-

portant dels recursos aconseguits pels investigadors de l’IDIBAPS. Els 

A Catalunya,                       
la recerca biomèdica         
ocupa un paper clau             

per la inversió i activitat 
que s’hi desenvolupa
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resultats obtinguts donen una idea de quina podria ser la importàn-

cia econòmica que avui dia tenen els 20 centres i instituts de recerca 

biomèdica i que formen part del sistema de centres CERCA.

Com es calcula l’impacte econòmic?
Per calcular l’impacte total en l’economia d’aquests instituts de re-

cerca es tenen en compte l’efecte directe, indirecte i induït sobre 

determinades magnituds econòmiques: 

1) Efecte directe: correspon a la producció, valor afegit i ocupació 

generada directament pels instituts (traducció de la seva despe-

sa).

2) Efecte indirecte: correspon a la producció, valor afegit i ocupació 

generada en els sectors que es beneficien indirectament de la 

despesa d’aquests instituts, és a dir, aquells que subministren 

béns i serveis necessaris per a la seva activitat.

3) Efectes induïts:

− Efecte renda: correspon a la producció, valor afegit i l’ocu-

pació que es genera gràcies al consum de béns i serveis que 

realitzen els treballadors dels sectors que es beneficien, direc-

tament o indirectament, de la despesa dels centres. 

− Efecte fiscal: recull tota la recaptació fiscal que es generaria a 

partir de la producció, el valor afegir i l’ocupació, tant directa 

com indirecta.

Aquest càlcul es fa a partir dels multiplicadors del sector de “serveis 

de recerca i desenvolupament” de les taules input-output. Tenint en 

compte que la darrera taula input-output de Catalunya és de 2005, 

el càlcul suposa que l’estructura de costos és equivalent en el 2005 

i en el 2012, any per al qual es realitza l’anàlisi. Per calcular l’efec-

te indirecte s’utilitzen els següents multiplicadors: multiplicadors de 

producció (indiquen quant s’incrementa la producció del conjunt de 

l’economia per cada euro de despesa addicional en el sector de la 

recerca); multiplicadors de valor afegit (indiquen quant s’incrementa 

el valor afegit brut, o VAB, del conjunt de l’economia per cada euro 

de despesa addicional en la recerca); i multiplicadors de l’ocupació

(indiquen quants llocs de treball es generen en el conjunt de l’eco-

nomia per cada milió d’euros de despesa addicional en el sector de 

la recerca).

Dades econòmiques principals del VHIR
− Els ingressos per activitat han passat de 27,1 milions el 2008 a 

32,2 milions el 2012, que representa un augment de gairebé el 

20% en només quatre anys.

Mitjançant taules          
input-output
s’ha quantificat l’impacte 
directe, indirecte i induït 
per l’any 2012 de dos grans 
instituts d’investigació 
sanitària
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− Aquest creixement de l’activitat ha requerit un augment del 

nombre de treballadors contractats, que ha passat de 425 perso-

nes a 572, un 35% més.

− El 2012 el VHIR comptava amb 698 assaigs clínics actius i 278 

projectes de recerca competitius.

− El 96% dels ingressos provenen de recursos competitius (públics 

i privats), mentre que només el 4% és finançat pel contracte 

programa del Departament de Salut (1,5 milions d’euros l’any 

2012). El finançament privat és majoritari (60% del total).

Dades econòmiques principals                     
de l’IDIBAPS i FCRB
− La suma total dels ingressos per activitat de les dues entitats 

va ser de 54,6 milions d’euros el 2012, un 27% més que l’any 

2008.

− El nombre de treballadors contractats va ser de 722 persones, 

enfront de les 620 persones de 2008, que representa un aug-

ment del 16% acumulat. 

− El funcionament estructural és finançat per la Generalitat (5,6 

milions d’euros) però la resta d’ingressos són obtinguts en con-

cursos competitius (24,2 milions d’euros) o de manera no com-

petitiva (8,4 milions d’euros) bàsicament per fer assaigs clínics. 

− La despesa més important és la de personal, que representa gai-

rebé el 50%. 

Impacte econòmic total del VHIR
L’impacte total del VHIR sobre la producció de l’economia ca-
talana va ser de 68,1 milions d’euros al 2012 (34,4 milions di-

rectament per l’activitat del propi institut i 34 milions addicionals de 

forma indirecta o induïda).

Això vol dir que per cada euro gastat pel VHIR s’ha generat acti-
vitat econòmica per valor de 2 euros que, alhora, es tradueix en 

33,6 milions d’euros de valor afegit brut en l’economia catalana (el 

0,02% del PIB català). Aquest impacte ha contribuït al manteniment 

de 834 llocs de treball (572 directes en el propi institut i 262 d’indi-

rectes i induïts). Per tant, per cada dos llocs de treball directes en 
els propis instituts se’n genera un d’addicional. A això cal sumar 

els 742 investigadors que participen en projectes del VHIR però que 

són treballadors de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron o bé d’al-

tres instituts vinculats a l’hospital. Finalment, l’activitat del VHIR ha 

permès la recaptació de 10,6 milions per a les administracions públi-

Cada euro gastat en          
cada institut es multiplica            

per 2 en activitat 
econòmica generada. 

L’impacte d’aquests 
instituts equival al 0,02%   

(VHIR) i 0,03% 
(IDIBAPS i FCRB)            

del PIB català
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ques, que equival al 80% del que rep, majoritàriament a través de 

convocatòries competitives. 

La recaptació fiscal d’aquest institut (directa i induïda) és de 10,6 mi-

lions d’euros. Si tenim en compte que al 2012 va rebre 13,2 milions 

d’ingressos provinents de l’administració pública (subvenció directa 

de la Generalitat per finançar estructura i recursos públics obtinguts 

competitivament), això vol dir que per cada euro de recursos públics 

que el VHIR rep retorna 0,8 euros a la hisenda pública, directament 

o indirectament.

Impacte econòmic total de l’IDIBAPS        
i FCRB
L’impacte total de l’IDIBAPS i l’FCRB sobre la producció de 
l’economia catalana va ser de 111,3 milions d’euros al 2012
(55,1 milions directament gràcies a l’activitat del propi institut i 56,3 

milions addicionals de forma indirecta o induïda.

Per tant, cada euro gastat en aquestes dues entitats es multi-
plica per dos. Això es tradueix en 55 milions d’euros totals de valor 

afegit brut (el 0,03% del PIB català). Aquest impacte ha contribuït 

al manteniment de 1.358 llocs de treball (722 directes en el propi 

- Producció: 34,4 M€

- Valor afegit brut: 18,8 M€

- Ocupació: 572 llocs

- Recaptació fiscal: 4 M€

- Producció: 17,6 M€

- Valor afegit brut: 6,5 M€

- Ocupats: 93 llocs

68,1 M€ Activitat

33,6 M€ de Valor afegit brut

834 Ocupats 

10,6 M€ Recaptació fiscal 

- Producció: 16,1 M€

- Valor afegit brut: 8,3 M€

- Ocupats: 169 llocs

- Recaptació fiscal: 6,6 M€

IMPACTE INDUÏT

IMPACTE INDIRECTE

IMPACTE DIRECTE

- Producció: 55,1 M€

- Valor afegit brut: 25,5 M€

- Ocupació: 722 llocs

- Recaptació fiscal: 6,5 M€

- Producció: 28,2 M€

- Valor afegit brut: 15 M€

- Ocupats: 341 llocs

111,3 M€ Activitat

55 M€ de Valor afegit brut

1.358 Ocupats 

20,2 M€ Recaptació. fiscal 

- Producció: 28,1 M€

- Valor afegit brut: 14,5 M€

- Ocupats: 35 llocs

- Recaptació fiscal: 13,7 M€

IMPACTE INDUÏT

IMPACTE INDIRECTE

IMPACTE DIRECTE

El VHIR genera                 
835 llocs de treball directes, 
indirectes i induïts,                 
i l’agrupació IDIBAPS          
i FCRB en crea 1.358. 

Per cada lloc de treball 
directe, es generen 0,5 
(VHIR) i 1 (IDIBAPS           
i FCRB) llocs de treball 
indirecte i induït
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institut i 636 a altres empreses o institucions). Això vol dir que per 
cada lloc de treball directe en els propis instituts gairebé es 
crea un altre lloc de treball en la resta de l’economia. Caldria 

sumar, a banda, els investigadors adscrits a l’IDIBAPS que treballen 

en projectes de recerca de l’institut però que són empleats de l’Hos-

pital Clínic, la UB, el CSIC o ICREA, i que al 2012 van ser 430. Fi-

nalment, l’activitat de l’IDIBAPS i l’FCRB ha permès la recaptació de 

20,2 milions per a les administracions públiques, que equival al 50% 

del que reben, majoritàriament a través de convocatòries competi-

tives.

L’impacte sobre els ingressos fiscals és de 20,2 milions d’euros. Cal 

considerar que l’IDIBAPS i l’FCRB reben 40 milions de les adminis-

tracions públiques i, per tant, per cada euro que reben de recursos 

públics retornen a la hisenda pública 0,5 euros.

Per cada euro de 
finançament públic que 
reben aquests instituts, 

retornen a la hisenda 
pública 0,8 euros (VHIR) i 

0,5 euros (IDIBAPS i 
FCRB). La recaptació fiscal 

(directa, indirecta i 
induïda) és de 10,6 

milions d’euros en el cas del 
VHIR i 20,2 milions 

d’euros en el cas de 
l’IDIBAPS i l’FCRB
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Consideracions a l’hora d’interpretar        
els resultats
Els resultats d’aquest estudi són molt positius, però convé interpre-
tar-los amb precaució:

− L’anàlisi només se centra en els aspectes econòmics de l’impacte 
a curt termini. Per tant, no es tenen en compte els impactes eco-
nòmics a mitjà i llarg termini, els resultats dels descobriments i 
aplicacions científiques que se’n deriven, ja sigui en patents, can-
vis en la pràctica clínica i fins i tot guanys en salut i en la societat.

− L’anàlisi considera els dos instituts més grans de Catalunya que 
capten més recursos privats. Tanmateix, el càlcul per al VHIR no 
incorpora les dades del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), 
que encara donaria resultats més favorables. 

− Aquest estudi utilitza multiplicadors del 2005. L’Idescat està ela-
borant les taules input-output del 2011 i, per tant, seria conveni-
ent actualitzar els resultats un cop es publiquin. Es difícil fer pre-
visions de com s’espera que siguin els multiplicadors. Cal tenir en 
compte que els tres multiplicadors (producció, VAB i ocupació) 
del sector R+D en la taula input-output 2005 són lleugerament 
inferiors als de la taula input-output de 2001 (l’anterior publi-
cada). Això pot ser degut al fet que les empreses cada vegada 
compren menys fora i són més autosuficients, possiblement pel 
canvi que ha suposat les noves tecnologies i la professionalitza-
ció de la gestió. Aquesta tendència es podria haver mantingut 
entre els anys 2005 i 2011, però en ser anys de crisi es fa difícil 
saber com això haurà afectat els multiplicadors.

− Que els resultats obtinguts d’impacte econòmic siguin positius 
no justifica la prioritat sobre altres centres, activitats, sectors, etc. 
Les polítiques de recerca, industrials i sanitàries han de tenir en 
compte aquest aspecte juntament amb d’altres (com les prefe-
rències socials, la coordinació amb polítiques industrials i de des-
envolupament territorial, etc.) a l’hora de dissenyar estratègies 
de priorització de la recerca biomèdica. 

− Els dos instituts analitzats es financen parcialment amb recursos 
públics recaptats via impostos. L’estudi no té en compte l’efecte 
distorsionador que provoquen els impostos en les decisions eco-
nòmiques dels individus, que es restaria dels resultats obtinguts. 
Si l’estudi es fes tenint en compte la disponibilitat a pagar de la 
ciutadania en lloc de la despesa provinent d’impostos recaptats, 
els resultats donarien una millor idea de l’impacte econòmic.

− La metodologia de taules input-output normalment s’aplica a 
sectors econòmics o territoris sencers. Aquest és un primer es-
tudi que es podria ampliar a tots els centres/instituts de recerca 
biomèdics (i universitats) de Catalunya per tal de tenir una visió 

mes global i útil per a la definició d’estratègies públiques.

Cal tenir en compte 
algunes consideracions 
metodològiques a l’hora 
d’interpretar els resultats



8 CENTRAL DE RESULTATS MONOGRÀFIC: Recerca

Metodologia
Què són les taules input-output?

Són un instrument estadístic que desglossa la producció d’un país o regió entre els sectors que 

l’han originada i els sectors que l’han absorbida. L’output designa el producte que surt d’una em-

presa, institució o sector, mentre que els inputs són els factors o recursos que es requereixen per 

realitzar aquesta producció. Així, les taules input-output mostren la producció total de cada sector 

productiu i quina és la destinació d’aquesta producció. Les taules input-output es representen en 

taules de doble entrada en què les columnes mostren els recursos d’una economia, mentre que 

per files es mostren els usos que l’economia dóna a aquests recursos. A partir d’aquesta taula de 

doble entrada es podran calcular les matrius de coeficients tècnics —per tal d’obtenir els efectes 

d’arrossegament—, i la matriu inversa de Leontief per obtenir els multiplicadors.

Què són els multiplicadors?

Els multiplicadors donen l’efecte directe i indirecte d’una unitat addicional de demanda final adre-

çada a l’economia nacional sobre la producció total, el valor afegit o l’ocupació. Els multiplicadors 

són el quocient de canvis de producció directes i indirectes al canvi directe de producció a causa de 

l’augment de la demanda final d’una unitat. 

En aquest estudi s’ha utilitzat el multiplicador de la producció del sector “serveis de recerca i des-

envolupament” que és l’1,51 i el del valor afegit brut (VAB) que és de 0,74. Això vol dir que per 

cada euro d’increment de la demanda en el sector de recerca i desenvolupament, la producció de 

tots els sectors de l’economia augmenta en 1,51 euros i el VAB en 0,74 euros. 

El multiplicador de l’ocupació utilitzat correspon a la mitjana dels multiplicadors dels sectors d’edu-

cació, sanitat i administració pública (19,3), atès que el valor corresponent a la branca d’R+D (14,9) 

estaria infraestimant l’impacte a causa del fort creixement que ha experimentat l’ocupació en 

aquest sector des de 2005. Això vol dir que per cada milió d’euros gastats en el sector d’R+D es 

mantenen al voltant de 19 llocs de treball entre directes i indirectes. 

L’activitat de recerca és una activitat d’alt valor afegit intensiva en mà d’obra qualificada alhora 

que, en molts casos, estimuladora de tecnologia avançada sobre altres sectors. Per això no és d’es-

tranyar que el multiplicador del valor afegit del sector d’activitats de recerca sigui superior al de la 

mitjana de l’economia (0,74 enfront de 0,66), a l’igual que el multiplicador de l’ocupació utilitzat 

(19 llocs de treball en el conjunt de l’economia catalana, enfront dels 14 que es generen de mitjana 

pel conjunt de sectors econòmics).

Fonts d’informació

Les fonts d’informació utilitzades han sigut:

· Memòries 2012 dels instituts disponibles al Registre Mercantil: comptes de pèrdues i guanys i 

balanços

· Comptabilitat Nacional d’Espanya per al 2012 (Institut Nacional d’Estadística)

· Taules input-output de Catalunya 2005, Idescat
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