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M O N O G R À F I C S

La innovació de                            
les empreses del sector               

salut a Catalunya

− El sector salut té una posició capdavantera dins l’economia ca-
talana en termes de generació de valor afegit i ocupació i està 
destinat a ser un dels motors econòmics, centrat en sectors in-
novadors amb potencial exportador i d’atracció de capital.

− És el tercer sector més important a Catalunya quant a pes eco-
nòmic (8,4% del VAB) i és el segon sector més important a Ca-
talunya quant a generació d’ocupació (10,1% de les persones 
ocupades).

− L’any 2012, el sector salut va absorbir el 5,2% de la inversió 
estrangera directa a Catalunya, el 7,8% de la inversió catalana 
a l’estranger i el 8,1% de l’exportació catalana de béns.

− És el segon sector que més despesa destina a innovació tecno-
lògica, sobretot les empreses de productes farmacèutics. Cata-
lunya concentra gairebé el 30% del sector salut innovador de 
l’Estat espanyol.

− El sector salut patenta més a Catalunya que a la resta de l’Estat 
espanyol, especialment en el subsector farmacèutic, i concentra 
el 64% de les empreses (gairebé totes del subsector farmàcia) 
que han patentat el 2011.

− El sector salut a Catalunya s’ha beneficiat menys que altres sec-
tors i que la resta de l’Estat espanyol del finançament públic a 
la innovació: només una de cada deu empreses innovadores 
del sector salut ha rebut finançament públic, i només el 16,2% 
de les empreses del sector que reben finançament públic estan 
ubicades a Catalunya.

Resum executiu
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El sector salut està destinat 
a ser un dels motors 

econòmics, centrat en 
empreses innovadores amb 

potencial exportador i 
d’atracció de capital 

Introducció
La innovació es considera un dels principals motors de creixement 

econòmic als països desenvolupats, alhora que contribueix com a 

factor fonamental en l’evolució social i cultural. L’objectiu d’aquest 

estudi és aprofundir en el coneixement de la innovació que realitzen 

les empreses del sector salut a Catalunya. Per tal d’obtenir informació 

acurada de la innovació en el sector salut, s’han consultat múltiples 

fonts d’informació, tal com es mostra a l’apartat de metodologia. En 

particular, s’ha demanat a l’Idescat una explotació específica per a 

Catalunya de l’enquesta que porta a terme l’INE sobre innovació a 

les empreses, de més de 10 treballadors, per als anys 2005, 2010 i 

2011, per als subsectors amb mostra estadísticament representativa: 

fabricació de productes farmacèutics (CCAE-09:21) i activitats sani-

tàries i de serveis socials (CCAE-09: 86-88). L’any 2011, el 98,3% de 

les empreses catalanes incloses en l’enquesta sobre innovació a les 

empreses eren de titularitat privada.

La importància econòmica del sector 
salut a Catalunya i la seva estructura 
empresarial
El sector salut té una posició capdavantera en termes de generació 

de valor afegit i ocupació: l’any 2010 va representar el 8,4% del 

valor afegit brut (VAB) i el 10,1% de l’ocupació del conjunt de l’eco-

nomia catalana. El sector salut és el tercer sector més important de 

Catalunya quant a pes econòmic i el segon quant a ocupació.

Per branques del sector salut, les activitats sanitàries i de serveis soci-

als van representar el 5,7% del VAB i el 8,1% dels ocupats de Cata-

lunya. La fabricació de productes farmacèutics i instruments mèdics 

va suposar l’1,6% del VAB català i l’1% dels ocupats. A l’últim, el 

comerç de productes farmacèutics i instruments mèdics va represen-

tar l’1,1% del VAB i l’1% dels ocupats a Catalunya.

El sector salut està destinat a ser un dels motors econòmics, centrat 

en empreses innovadores amb potencial exportador i d’atracció de 

capital. L’any 2012, el sector salut va absorbir el 5,2% de la inver-

sió estrangera directa a Catalunya i el 7,8% de la inversió catalana 

a l’estranger. La fabricació de productes farmacèutics i instruments 

mèdics concentra més de la meitat de l’entrada d’inversió estran-

gera a Catalunya al sector salut (54%), mentre que el comerç de 

productes farmacèutics suposa el 73% de la sortida d’inversió del 

sector salut català a l’estranger.
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L’exportació de béns del sector salut a Catalunya va suposar el 8,1% 

del total de les exportacions catalanes el 2012, essent el quart sector 

exportador més important a Catalunya, només superat pels sectors 

de la indústria química, fabricació de vehicles i la indústria de l’ali-

mentació.

Característiques econòmiques principals del sector salut a Catalunya

8,4% del valor afegit brut

10,1% de les persones ocupades

5,2% de la inversió estrangera directa

7,8% de la inversió catalana a l’estranger

8,1% de les exportacions de béns

5,6% de les empreses del teixit empresarial

685 milions d’euros anuals dedicats a innovació tecnològica

20% d’empreses innovadores

64% d’empreses que patenten

10% d’empreses innovadores que han rebut finançament públic

El teixit empresarial del sector salut, format per les empreses d’acti-

vitats sanitàries, de fabricació i de comerç de productes farmacèutics 

i instruments mèdics, és el setè sector més important de Catalunya 

quant a nombre d’empreses, amb el 5,6% del teixit empresarial ca-

talà l’any 2010.

El teixit empresarial d’activitats sanitàries i socials a Catalunya està 

format per 31.758 empreses el 2013, fet que representa gairebé el 

22% del teixit empresarial d’aquest sector a l’Estat espanyol. Tot i el 

context de crisi actual, el nombre d’empreses d’activitats sanitàries 

ha crescut entre el 2008 i el 2013, a excepció del 2012, a un ritme 

mitjà anual del 3,3%. El nombre d’empreses de fabricació de pro-

ductes farmacèutics i instruments mèdics ha disminuït a Catalunya 

un 5,5% entre el 2009 i el 2013, a un ritme anual de l’1%, situ-

ant-se en 1.399 empreses el 2013, xifra que representa el 22,6% del 

teixit empresarial d’aquest sector a l’Estat espanyol.

La majoria d’empreses i ocupats del sector salut fan referència al 

subsector d’activitats sanitàries (el 83,1% i el 80,5% del total del 

sector salut, respectivament), en canvi, el seu pes disminueix nota-

blement pel que fa al VAB (67,5%). El subsector de fabricació de 

productes farmacèutics està concentrat en un nombre petit d’em-

preses de gran dimensió pel que fa al nombre d’ocupats i que gene-

ren un valor afegit per empresa molt superior a la mitjana del sector 

(aproximadament 15 milions d’euros enfront de 0,4 milions d’euros, 

respectivament). És a dir, el seu pes en el conjunt del sector salut 

El teixit empresarial del 
sector salut, format per les 
empreses d’activitats 
sanitàries, de fabricació, i 
de comerç de productes 
farmacèutics i instruments 
mèdics, és el setè sector més 
important de Catalunya 
quant a nombre d’empreses
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és molt superior en VAB que en ocupació i en nombre d’empreses 

(19,3% enfront de 9,5% i 4,2%, respectivament). El subsector de 

comerç de productes farmacèutics i instruments mèdics té un pes 

molt similar en el conjunt del sector salut quant a empreses, nombre 

de treballadors i generació de VAB (entre el 10% i el 13%).

L’activitat innovadora del sector salut a 
Catalunya
L’any 2011, el 20% de les empreses del sector salut van realitzar 

alguna activitat innovadora, de les quals el 77% corresponen a em-

preses d’activitats sanitàries i de serveis socials i el 23% a la fabrica-

ció de productes farmacèutics. Entre el 2005 i el 2011, el nombre 

d’empreses del sector salut amb activitats innovadores ha disminuït 

gairebé un 40%, tot i que en el 2011 ja s’ha invertit la tendència. 

El nombre d’empreses innovadores d’activitats sanitàries i de serveis 

socials s’ha reduït un 44,7%, mentre que el de fabricació de produc-

tes farmacèutics ha disminuït un 13,5%.

Gairebé el 30% de les empreses innovadores de salut de l’Estat es-

panyol s’ubiquen a Catalunya. Més concretament, les empreses in-

novadores d’activitats sanitàries i de serveis socials catalanes repre-

senten el 25% del total, mentre que pràcticament la meitat de les 

empreses de fabricació de productes farmacèutics estan situades a 

Catalunya.

El 33% de les empreses innovadores del sector salut van realitzar 

activitats per a la innovació d’R+D interna el 2011, el 31% van re-

alitzar activitats d’R+D externa i gairebé el 80% van realitzar altre 

tipus d’activitat d’innovació. Per branques del sector salut, gairebé 

la totalitat d’empreses innovadores catalanes de fabricació de pro-

ductes farmacèutics van realitzar activitats d’R+D interna l’any 2011 

(el 96,1%), enfront del 14,3% de les empreses d’activitats sanitàries 

i de serveis socials. Pel que fa a activitats d’innovació d’R+D externa, 

gairebé el 73% de les empreses innovadores catalanes de fabrica-

ció de productes farmacèutics van realitzar activitats d’R+D externa 

enfront del 19% de les empreses d’activitats sanitàries i de serveis 

socials.

Finalment, el 90% de les empreses innovadores d’activitats sanità-

ries i de serveis socials i el 48% de les de fabricació de productes 

farmacèutics van realitzar alguna de les activitats innovadores se-

güents: adquisició de maquinària, equipament i hardware o softwa-

re, adquisició d’altres coneixements externs, formació, introducció 

d’innovacions en el mercat, disseny o altres preparatius per a la pro-

ducció i/o distribució.

L’any 2011, el 20%             
de les empreses del sector 

salut van realitzar alguna 
activitat innovadora 

Gairebé el 30%                  
de les empreses innovadores 

del sector salut de            
l’Estat espanyol s’ubiquen  

a Catalunya
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El subsector de fabricació de productes farmacèutics es caracteritza 

per tenir una intensitat innovadora (despesa en innovació sobre el 

total de la xifra de negocis) superior a la de les empreses dedicades a 

activitats sanitàries i de serveis socials i també a la del conjunt d’em-

preses (7,5% enfront del 0,3% i l’1%, respectivament, el 2011). A 

més, el sector farmacèutic català ha augmentat la seva intensitat 

innovadora entre el 2005 i el 2011, i es caracteritza per fer un esforç 

innovador superior al de les empreses de l’Estat espanyol (5,1%).

Les empreses del sector salut van realitzar una despesa en innovació 

de gairebé 685 milions d’euros (el 20,1% del total d’empreses cata-

lanes). El 95,5% de la despesa prové d’empreses de productes far-

macèutics i el 4,5% restant d’empreses d’activitats sanitàries. Així, el 

sector salut és el segon sector que més despesa destina a la innova-

ció tecnològica, només superat pel sector de transport. Cal destacar 

l’augment del 28,7% en la despesa de les empreses de fabricació de 

productes farmacèutics entre el 2005 i el 2011, malgrat la crisi eco-

nòmica; en canvi, les empreses d’activitats sanitàries la van disminuir 

un 43,2%. L’any 2011, les empreses catalanes del sector salut van 

destinar més de la meitat de les seves despeses d’innovació a R+D 

interna, un terç a les activitats d’R+D externa i el 13,9% restant a 

altres activitats innovadores.

En els últims tres anys, el nombre d’empreses innovadores del sector 

salut a Catalunya han estat majoritàriament innovadores de procés, 

tot i que les empreses innovadores de producte han crescut molt els 

darrers anys sobretot gràcies a la branca d’activitats sanitàries i de 

serveis socials.

Pràcticament la totalitat de les empreses innovadores del sector salut 

català són de titularitat privada. Les poques empreses innovadores 

públiques pertanyen totes a la branca d’activitats sanitàries i socials. 

El 12,5% de les empreses innovadores públiques del sector salut de 

l’Estat espanyol estan a Catalunya, un percentatge que s’eleva fins a 

gairebé el 24% quan es tracta d’empreses privades.

Fins a un 23% de la xifra de negocis de les empreses catalanes de 

fabricació de productes farmacèutics provenen de novetats internes 

a l’empresa i de la introducció de novetats al mercat, mentre que al 

sector d’activitats sanitàries i de serveis socials és del 9,2%.

El 20% de les empreses innovadores EIN (les innovadores i/o les 

empreses amb innovacions en curs o no exitoses) del sector salut 

han cooperat en projectes innovadors en el període 2009-2011. El 

subsector de productes farmacèutics és molt cooperatiu, atès que 

la meitat de les empreses innovadores han realitzat projectes coo-

peratius d’innovació, mentre que al subsector d’activitats sanitàries i 

socials només han cooperat el 14% de les empreses. A més, aquesta 

Les empreses del sector salut 
van realitzar una despesa 
en innovació de gairebé 
685 milions d’euros            
(el 20,1% del total 
d’empreses catalanes). El 
95,5% de la despesa prové 
d’empreses de productes 
farmacèutics i el 4,5% 
restant d’empreses 
d’activitats sanitàries

Pràcticament la totalitat   
de les empreses innovadores 
del sector salut català          
són de titularitat privada 
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és una tendència creixent entre les empreses del sector salut a Cata-

lunya, a diferència del que succeeix al conjunt de sectors econòmics.

 

 

 Catalunya Estat espanyol

Empreses innovadores 

Empreses innovadores amb activitats d’R+D interna 

Empreses innovadores amb activitats d’R+D externa 

Despesa total en innovació tecnològica 

Empreses amb activitat innovadora en els darrers 3 anys 

Empreses amb activitats innovadores de producte i procés

Empreses EIN 

Empreses que han rebut finançament públic 

Empreses que han sollicitat patents  
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L’activitat innovadora del sector salut a Catalunya i a l’Estat espanyol

Les patents
El sector salut patenta més a Catalunya que a la resta de l’Estat 

espanyol, especialment en el subsector farmacèutic: mentre que a 

Catalunya han patentat el 40% de les empreses farmacèutiques in-

novadores EIN en el període 2009-2011, al conjunt d’Espanya no-

més patenta un 25%. En canvi, en el subsector d’activitats sanitàries 

i socials només l’1% de les empreses innovadores n’ha patentat. 

El perfil de l’empresa espanyola del sector salut que patenta és el 

d’una empresa farmacèutica que té la seu a Catalunya, que està 

internacionalitzada, i que té una dimensió relativa força important, 

per sobre dels 600 treballadors.

En el cas concret de les patents sol·licitades a l’OEPM en l’àmbit de 

la salut, el 30% tenen origen català. A diferència del que succeeix 

en altres sectors econòmics, en el sector salut l’empresa és l’agent 

més actiu, atès que el 92% de les patents han estat sol·licitades per 

empreses (un total de 705 patents al llarg del període 2000-2011). 

La resta han estat sol·licitades per universitats, centres tecnològics i 

altres centres o fundacions.

Laboratorios Dr. Esteve (amb 57 patents) i Almirall Prodesfarma (amb 

46) concentren gairebé el 15% de totes les patents presentades a 

l’OEPM els darrers onze anys. A continuació, hi ha un grup de vuit 

Mentre que a Catalunya 
han patentat el 40% de   

les empreses farmacèutiques 
innovadores EIN en             

el període 2009-2011,          
al conjunt d’Espanya 

només patenta un 25% 
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empreses que han registrat una mitjana de més d’una patent a l’any, 

entre les quals figuren Lipotec, Ferrer i Grifols.

Les empreses del sector farmacèutic català van realitzar una despesa 

mitjana en innovació de 7,6 milions d’euros l’any 2011, un 55% 

inferior a la despesa mitjana de les empreses de la Comunitat de 

Madrid (11,8 milions), però a molta distància dels 1,7 milions de 

despesa que realitzen les empreses de la resta de l’Estat espanyol. En 

el subsector d’activitats sanitàries la despesa mitjana per empresa és 

molt inferior a la del sector farmacèutic.

Finançament de la despesa empresarial 
en R+D
El percentatge de despesa en R+D externa sobre el total de recursos 

destinats a la innovació està al voltant d’un 20% a Catalunya, un 

percentatge superior al registrat per la mitjana d’empreses del sector 

a la Comunitat de Madrid i a la resta de l’Estat espanyol.

Per comparació a la resta de comunitats autònomes, el percentatge 

de la despesa en R+D interna finançada amb fons estrangers és for-

ça més important entre les empreses farmacèutiques de la Comuni-

tat de Madrid que entre les catalanes (10,1% enfront de 3,9%). A 

més a més, el percentatge d’empreses que ha obtingut finançament 

de l’Estat espanyol és molt més elevat fora de Catalunya.

En global, només una de cada deu empreses innovadores del sector 

salut ha rebut finançament públic. En el subsector farmacèutic és 

una de cada tres empreses, mentre que en el subsector d’activitats 

sanitàries aquest percentatge és només del 5%. Tanmateix, en el 

període més recent, el nombre d’empreses catalanes que han rebut 

finançament públic dins el sector salut s’ha reduït a la meitat, molt 

més que al conjunt de sectors econòmics i que al mateix sector en 

el conjunt de l’Estat espanyol. Això fa que només el 16,2% de les 

empreses del sector que reben finançament públic estiguin ubicades 

a Catalunya, un percentatge força inferior al seu pes en el total de 

l’Estat espanyol, que és del 25%.

En el període 2000-2011, les empreses del sector salut a Catalunya 

van aconseguir finançament públic per a 64 projectes dins el Progra-

ma Marc de la Unió Europea, 323 projectes del CDTI i 243 del Progra-

ma Torres Quevedo. Cal destacar la tendència ascendent ininterrom-

puda del nombre de projectes empresarials del sector salut finançats 

pel CDTI a Catalunya, que ha passat de 10 el 2000 a 38 el 2011.

L’empresa amb major nombre de projectes finançats per la Unió Eu-

ropea, a molta distància de les següents, és Fort Dodge Veterinaria, 

El perfil de l’empresa 
espanyola del sector salut 
que patenta és el d’una 
empresa farmacèutica que 
té la seu a Catalunya, que 
està internacionalitzada,     
i que té una dimensió per 
sobre dels 600 treballadors

Només una de cada           
deu empreses innovadores 
del sector salut ha rebut 
finançament públic
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ubicada a Girona. En el cas de les ajudes del CDTI, cinc empreses 

concentren 57 projectes finançats al llarg dels darrers onze anys, 

són: Ferrer, Roche, Laboratorios Salvat, Spinreact i Indo. Finalment, 

el programa Torres Quevedo és el que mostra major concentració 

dels ajuts concedits: vuit empreses concentren 110 ajuts, el 45% 

del total, la primera de les quals és Advancell Advanced In Vitro Cell 

Technologies, que també és la segona amb més projectes finançats 

per la Unió Europea.

Catalunya representa sobre el total de l’Estat espanyol...

28% de les empreses innovadores

34,4% de les empreses innovadores amb activitats d’R+D interna

39% de les empreses innovadores amb activitats d’R+D externa

54,8% de la despesa total en innovació tecnològica

23,5% de les empreses amb activitat innovadora en els darrers tres anys

28,4% de les empreses amb activitats innovadores de producte i procés

25% de les empreses EIN

16,2% de les empreses que han rebut finançament públic

50,7% de les empreses que han sol·licitat patents

Quins objectius tenen les empreses quan 
innoven?
Els objectius que persegueixen les empreses que innoven són, so-

bretot, ampliar la gamma de productes, guanyar quota de mercat (o 

introduir-se en nous mercats), millorar la qualitat dels seus productes 

i substituir els que han quedat obsolets. En canvi, factors vinculats al 

nombre d’ocupats, la rebaixa de costos laborals, la reducció de con-

sum d’energia així com de l’impacte mediambiental són, en general, 

menys importants per a les empreses del sector.

Hi ha coincidència total per subsectors i per territoris que la manca de 

fons dins de l’empresa o grup és un obstacle important per a totes les 

empreses del sector salut que es plantegen innovar. En el cas de les 

activitats farmacèutiques, el cost elevat de la innovació i el fet que el 

mercat està dominat per empreses establertes també són obstacles 

molt importants. En canvi, en el subsector d’activitats sanitàries, el 

segon obstacle més rellevant és la manca de finançament extern.

Si es té en compte únicament la innovació no tecnològica, que tant 

pot ser organitzativa com de comercialització, el nombre d’empreses 

a Catalunya en el sector salut que han realitzat aquest tipus d’inno-

vació és de 1.021 en el període 2009-2011. S’observa un augment 

important de les empreses que realitzen innovacions no tecnològi-

Els objectius que 
persegueixen les empreses 

que innoven són, sobretot, 
ampliar la gamma de 

productes, guanyar quota 
de mercat (o introduir-se 

en nous mercats), millorar 
la qualitat dels seus 

productes i substituir els 
que han quedat obsolets 
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ques sobretot en el subsector d’activitats sanitàries i socials. El 90% 

de les innovacions no tecnològiques realitzades per les empreses del 

sector salut han estat organitzatives (p. ex. tasques dels empleats, 

qualsevol pràctica de formació per al treballador, o convenis amb 

d’altres empreses). Les innovacions de comercialització, tot i ser 

menys habituals que les organitzatives, estan experimentant un ràpid 

creixement en l’àmbit del sector salut. Concretament, 380 empreses 

del sector han introduït innovacions vinculades a la comercialització 

en el període 2009-2011, un 74% més que en el període anterior.

S’observa un augment 
important de les empreses 
que realitzen innovacions 
no tecnològiques sobretot 
en el subsector d’activitats 
sanitàries i socials

Metodologia
Per analitzar les principals magnituds macroeconòmiques del sector, s’ha utilitzat la Comptabilitat 

Regional d’Espanya (INE), l’Enquesta Industrial d’Empreses (Idescat i INE), les estadístiques oficials 

de la Seguretat Social i el Directori Central d’Empreses Espanyoles - Dirce (INE). Per tal d’incorporar 

les empreses del subsector comerç de productes farmacèutics (detall no disponible al Dirce) s’ha 

pres com a referència l’Enquesta Anual de Serveis de l’Idescat (amb darreres dades disponibles de 

l’any 2010). S’han seleccionant les empreses del sector segons els codis de la Classificació Catalana 

d’Activitats Econòmiques (CCAE -09): activitats sanitàries (CCAE-09: 86) i de serveis socials (CCAE-

09: 87 i 88), fabricació de productes farmacèutics (CCAE-09: 21), fabricació d’instruments mèdics 

i odontològics (CCAE-09: 325) i fabricació d’instruments de mesura i òptica (CCAE-09: 265-268), 

i comerç a l’engròs de productes farmacèutics (CCAE-09: 4646), comerç al detall de productes 

farmacèutics (CCAE-09: 4773) i comerç al detall d’articles mèdics (CCAE-09: 4774).

Per realitzar el rànquing de les principals empreses del sector salut, segons ingressos d’explotació 

l’any 2011, la font emprada ha estat el Sistema Anàlisi de Balanços Ibèrics (SABI).

Per tal d’obtenir informació acurada de la innovació en el sector salut, s’ha demanat a l’Idescat una 

explotació específica per a Catalunya de l’Enquesta d’Innovació Tecnològica que l’INE realitza a les 

empreses de més de 10 treballadors, per als anys 2005, 2010 i 2011, i per als subsectors amb mos-

tra estadísticament representativa: fabricació de productes farmacèutics (CCAE-09:21) i activitats 

sanitàries i de serveis socials (CCAE-09: 86-88).

L’anàlisi de les patents i del finançament de la despesa empresarial en R+D s’ha realitzat a partir del 

Panel d’Innovació Tecnològica (PITEC). La informació de les empreses del sector salut que han sol-

licitat patents a l’OEPM prové de la informació facilitada per l’Observatori de Recerca de l’Institut 

d’Estudis Catalans. La definició de l’àmbit salut identificat en aquest apartat correspon al codi A61 

(ciències mèdiques o veterinàries; higiene) de la Internacional Patent Classification (IPC), però tam-

bé s’inclouen els codis següents: B82Y 5/00 (nanobiotecnologia o nanomedicina), G01T 1/161 

(medicina nuclear), G09B 23/00 (models per a usos científics, mèdics o matemàtics), G06Q 50/22 

(cura de la salut, assistència social), G06Q 50/24 (gestió d’expedients mèdics).

Les dades dels projectes empresarials d’R+D+I amb finançament públic han estat facilitades per 

l’Observatori de Recerca de l’Institut d’Estudis Catalans.

Les dues fonts estadístiques que permeten fer una anàlisi dels principals factors que motiven i difi-

culten les empreses del sector salut a innovar són l’Enquesta d’Innovació Tecnològica de l’INE i el 

panel de la PITEC.
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