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RESUM
Durant el període 2003-2010 les Illes Balears van ser la comunitat autònoma que
més increment va experimentar en la despesa en R+D (recerca i desenvolupament).
Va passar de 46,3 milions d’euros l’any 2003 a 110,4 milions d’euros a l’any 2010.
Amb l’esclat de la crisi econòmica internacional, aquesta tendència positiva es va
veure interrompuda i va disminuir un 22,7% entre l’any 2010 i 2014. A partir de
l’any 2015 s’observa un lleuger augment. Actualment, la despesa en R+D està al
mateix nivell, aproximadament, que l’any 2007. Per tant la crisi ha suposat un
retrocés de gairebé deu anys.
Si s’analitza la despesa per sector d’execució, la Universitat de les Illes Balears és el
sector que executa més despesa en R+D (45,7% l’any 2016). El sector empresarial
ha experimentat un lleuger augment respecte a l’any 2015, d’un 15,19% ha
passat a ser del 20,2%. Aquest percentatge dista molt encara de la mitjana de
l’Estat, que se situa en un 54,0%.
Referent als recursos humans, cal destacar que la proporció d’investigadors sobre
1.000 persones de població activa és només de 2,50, mentre que la mitjana
estatal és de 5,55. El factor limitant que augmenta la despesa en R+D són els
recursos humans. Per tant, si es vol continuar augmentant la despesa, sí o sí
s’han d’augmentar els recursos humans (investigadors i personal de suport a la
investigació).
La despesa en innovació a totes les comunitats autònomes va viure un descens
entre els anys 2008 i 2009. El nombre d’empreses amb activitats innovadores
també ha disminuït considerablement en el període 2010-2016, ja que ha passat
de 523 a 181 empreses a les Illes Balears i de 24.645 a 15.648 a Espanya.
El nombre d’innovacions tecnològiques també han disminuït durant els darrers
anys tant a l’àmbit estatal com a les Illes Balears, però pel que fa a les innovacions
no tecnològiques a les Illes Baleares han augmentat, ja que s’ha passat de 755 a
781 en el període 2014-2016.
En el camp de la societat de la informació, l’Observatori Balear de la Societat de
la Informació (OBSI) de la Fundació Bit duu a terme diverses publicacions anuals
sobre el desplegament de la societat de la informació a les Illes Balears a partir de
les dades publicades per l’INE i dades pròpies.
D’aquesta anàlisi, es desprèn que a les empreses de deu i més treballadors la
connexió a internet arriba a la pràctica totalitat de les empreses balears. A més,
com a forma de connexió predomina la banda ampla. Un 70,8% té espai web
i un 89,4% ha interactuat amb l’Administració pública a través d’internet amb
el principal motiu d’obtenir informació, però també per aconseguir impresos o
formularis i declarar impostos.
A partir de l’Enquesta sobre equipament i ús de les TIC a les llars (2017), s’ha
observat com la connexió i l’ús d’internet entre la ciutadania i les empreses balears
avança a bon ritme, a la vegada que continua el desplegament de les xarxes
de banda ampla per arribar a les zones de menys cobertura. Les Illes Balears
encapçalen la llista de les comunitats autònomes quant a habitatges amb accés
a internet. Respecte als usos, un 86% ha utilitzat l’ordinador alguna vegada i nou
de cada deu persones han utilitzat internet. Més d’un 60% dels usuaris d’internet
afirmen que han fet compres a través de la xarxa, una quantitat que se situa 8
punts per sobre de la mitjana estatal. El correu electrònic continua sent el servei
més utilitzat per motius particulars, seguit de llegir notícies, diaris o revistes en
línia i de la cerca d’informació sobre béns i serveis. A més, ja són sis de cada deu
persones les que utilitzen la banca electrònica.
L’OBSI també inclou anàlisis pròpies que se centren a mesurar el grau de
desenvolupament de la societat de la informació a la nostra comunitat. Durant
l’any 2016 es va dur a terme una anàlisi sobre l’ús d’internet que fan els alumnes
d’ESO de les Illes Balears. D’aquest estudi es desprèn que el telèfon mòbil és
l’aparell amb connexió a internet més utilitzat pels menors, es relega l’ordinador
portàtil al segon lloc, mentre l’ordinador de taula desapareix de les llars i dona pas
als dispositius de mà, com són les tauletes tàctils i els telèfons intel·ligents. A més,
un 85% admet que xateja a través d’internet cada dia o gairebé cada dia, tasca
que concentra un percentatge més alt pel que fa a l’ús, seguit de mirar vídeos i
escoltar música.

12.1.
Introducció
El Pla de ciència, tecnologia, innovació
i emprenedoria de les Illes Balears 20132017 es va elaborar tenint molt presents
els efectes de la crisi econòmica mundial
a l’economia de les Illes Balears i a la
seva societat. A més, la Unió Europea
l’any 2009 va redefinir la seva estratègia
amb el pla d’acció Europa 2020, amb
el qual no només es pretén superar la
crisis econòmica, sinó també esmenar
les deficiències del model de creixement
dels estats membres i crear les condicions
propícies per a un tipus de creixement més
intel·ligent, sostenible i integrador.
Des del Govern de les Illes Balears
s’ha tingut la convicció que no s’ha de
continuar funcionant amb un model de
creixement econòmic basat en criteris
de quantitat, en l’acumulació de capital
i treball en entorns poc productius i amb
la major part dels ocupats amb uns nivells
educatius mínims. En aquest sentit, s’ha
definit la política d’R+D+I per al període
2013-2017 de tal manera que s’incideixi
sobre el teixit empresarial i s’actuï sobre
el món acadèmic i científic. Amb això,
es pretén propiciar que s’orienti cap a
l’empresa; que es faciliti el finançament
dels projectes innovadors i l’accés al
capital humà competitiu, i que es millori
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l’eficàcia i l’eficiència de la inversió pública
en innovació.
Malgrat les dificultats sorgides, s’ha fet un
esforç per mantenir, consolidar i, fins i tot,
augmentar les actuacions més importants
iniciades en els anteriors plans d’R+D+I
de les Illes Balears: com per exemple,
les actuacions en recursos humans en
R+D, suport als clústers i a les empreses
innovadores.
Referent als recursos humans en R+D, cal
destacar que la proporció d’investigadors
sobre 1.000 persones de població activa
és només de 2,50, mentre que la mitjana
estatal és de 5,55 (dades INE, 2017).
Per tant, s’ha de continuar amb l’esforç
d’augmentar el nombre de persones
que es dediquen a l’R+D (investigadors,
tècnics, tecnòlegs, etc.), sobretot perquè
l’existent ha demostrat tenir bons registres
de producció i d’excel·lència científica.
Pel que fa a l’àmbit privat, es va creant una
incipient especialització terciària positiva
a través dels serveis d’alt contingut
tecnològic i en coneixement. Com que
aquestes empreses a les Illes Balears
solen ser pimes, molt joves i en fase de
creixement, s’ha intentat enfortir-les. La
falta de recursos financers sol ser un dels
principals obstacles per continuar innovant.
La creació i consolidació dels clústers ha
possibilitat la comunicació entre els sectors
productius de coneixement i els sectors
econòmics. També ha permès valorar la
investigació i facilitar l’entorn de confiança
necessari per a aquestes empreses.
Parlant de futur, el Govern, amb el nou Pla
de ciència, tecnologia i innovació 2018-
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2022, ha de continuar cap a l’especialització intel·ligent i cap a l’economia del
coneixement per aconseguir que el sector
serveis accedeixi al coneixement necessari
per desenvolupar noves solucions que generin avantatges competitius en els mercats internacionals.
També és cabdal potenciar sectors
de coneixement i econòmics com la
biotecnologia i les ciències de la salut,
les tecnologies de la informació i la
comunicació, l’audiovisual, les ciències
ecològiques i de la mar, etc. L’explotació
dels resultats d’investigació del centres
d’R+D de les Illes Balears encara és una
assignatura pendent, tot i que s’han
produït grans avanços.

12.2.
Anàlisi del sistema d’innovació
de les illes balears
L’Institut Nacional d’Estadística (INE) va
publicar les dades de les activitats en R+D
referents a l’any 2016 el 28 de novembre
de 2017. La despesa en recerca i
desenvolupament (R+D) que van executar
les Illes Balears l’any 2016 va ser de 94,6
milions d’euros i representa un 0,71% de la
despesa total d’Espanya, la qual representa
una aportació del 0,71% a la despesa total
de l’Estat. Tot i que la despesa total d’R+D
sobre el producte interior brut (PIB) està
a la cua de les comunitats autònomes de
l’Estat espanyol, s’ha de tenir en compte
que aquest indicador està condicionat pel
PIB i que aquest és un dels més alts de
l’Estat. (Vegeu el quadre I-170).
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L’any 2003 la despesa en R+D de les Illes
Balears va ser de 46,3 milions d’euros,
i va augmentar fins als 110,4 milions
d’euros l’any 2010, amb la qual cosa va
ser la segona comunitat autònoma –
després de Cantàbria– en augment de la
despesa. Amb l’esclat de la crisi econòmica
internacional, aquesta tendència positiva
es va veure interrompuda, com a la resta
de comunitats autònomes, i va disminuir
un 22,7% entre l’any 2010 i el 2014. A
partir de l’any 2015 la despesa en R+D
a les Illes Balears torna a augmentar
lleugerament. Actualment, la despesa en
R+D està aproximadament al mateix nivell
que l’any 2007. Per tant, la crisi ha suposat
un retrocés de gairebé deu anys. (Vegeu el
gràfic I-203 i el quadre AI-52).
Pel que fa a la distribució sectorial de la
despesa en R+D, la Universitat de les Illes
Balears, com ja és habitual, és el sector
més intens, amb un 45,7% l’any 2016.
El sector empresarial de les Illes Balears
ha experimentat un augment respecte a
l’any 2015 (d’un 15,19% ha passat a un
20,2%). Aquest percentatge encara dista
molt de la mitjana de l’Estat, que se situa
en un 54,0%. (Vegeu el gràfic I-204 i el
quadre AI-53).
L’Administració pública va ser el sector que
va patir el decreixement més important en
la despesa en R+D en el període 20102014, un 36,3%, el sector empresarial va
decaure un 24,5% i la Universitat de les
Illes Balears només un 8,4%.
Pel que fa als recursos humans dedicats a
R+D, l’any 2016 hi havia 2.005,3 personal
dedicat a la investigació, dels quals
1.538,7 són investigadors a les Illes Balears
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i representen un 1,22% dels investigadors
totals a Espanya. A les Illes Balears hi ha una
mancança en el nombre d’investigadors si
es té en compte que l’aportació l’any 2016
de les Illes Balears al PIB de l’Estat va ser
d’un 2,6% però només tenen un 2,6%
d’investigadors sobre 1.000 persones de
població activa, quan la mitjana estatal se
situa en un 7,1%. (Vegeu el quadre I-171).
Cal tenir en compte que el nombre
d’investigadors a les Illes Balears ha
augmentat (151,5%) considerablement
des de l’any 2003. Es pot considerar
positiu aquest augment malgrat la
crisi econòmica que, com a la resta de
comunitats autònomes, va suposar una
reducció important en matèria de recursos
humans en R+D. El creixement de la
mitjana nacional en el període 2003-2016
va ser només d’un 36,87%.
Els sectors més afectats per la crisi
econòmica varen ser l’Administració i el
sector empresarial. Ambdós sectors varen
retrocedir gairebé a l’any 2003 i 2006,
respectivament. La nota positiva és que a
partir de l’any 2015 es comencen a veure
signes de recuperació. (Vegeu el gràfic
I-205 i el quadre AI-54).
Els investigadors a les Illes Balears
representen el 2,50 sobre 1.000 persones
de població activa, mentre que en la mitjana
estatal aquest valor se situa en 5,55.
Aquest indicador demostra les limitacions
del sistema de ciència i tecnologia de les
Illes Balears i, en conseqüència, la seva
gran dificultat per créixer, tal com caldria
esperar, en la resta d’indicadors relacionats
amb l’R+D.
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Quadre I-170. Despesa en R+D (2016)
Illes Balears

Despesa total en R+D (milers d’euros)
Despesa total d’R+D (% del PIB)

Espanya

94.568
0,33

13.259.769
1,19

0,71

100

Despesa total en R+D (% sobre el total estatal)
Font: INE i elaboració pròpia.

Gràfic I-203

Evolució de la despesa en R+D a les Illes Balears (en milers d'euros) i sobre el PIB
(2003-2016)
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Font: Dades de l’INE (2017) i elaboració pròpia.

Gràfic I-204

Distribució de la despesa en R+D (2016)
Administració

Ensenyament superior

60%

53,98%

50%
40%

45,75%
34,05%

27,52%
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20,20%
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18,50%

10%
0%
Illes Balears

Font: INE (2017) i elaboració pròpia.
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Quadre I-171. Recursos humans en R+D (2016)
Illes Balears

Espanya

Personal d’R+D (en EDP*)
Personal R+D (% sobre el total estatal)

2.005,3
0,97%

205.872,9
100%

Personal R+D/1.000 de població activa

3,25

9,02

1.538,7

126.633,4

1,22%

100%

Investigadors (en EDP*)
Investigadors (% sobre el total estatal)
Investigadors /1.000 de població activa
Despesa en R+D per investigador (milers d’euros/investigador en EDP)

2,59

7,08

61,45

104,71

Font: INE (2017) i elaboració pròpia.
* EDP: equivalent a dedicació plena.		

Gràfic I-205

Investigadors a les Illes Balears (EDP) (2003-2016)
Administració

Empreses + IPSFL
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2008
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990,50
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Universitats
1.058,70

1.085,50
934,70

735,00

364,10

434,00

138,90
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305,00

89,20

105,20 127,10

175,00
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2014

271,20

2015
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Font: Dades de l’INE (2017) i elaboració pròpia.

Pel que fa a la proporció de dones, ha
augmentat tant el nombre d’investigadores
com el de personal tècnic d’R+D, i l’any
2016 ja representaven un 45,7% del total
d’investigadors a les Illes Balears, un valor
molt superior si es compara amb la mitjana
estatal, que se situa en un 39,12%.
Per sectors, a les Illes Balears, un 71,1%
de les dones investigadores es troben a la
Universitat de les Illes Balears. La presència

de les dones investigadores a les empreses
és molt baixa, només d’un 6,5%. En canvi,
a l’àmbit estatal, les proporcions canvien:
un 50,6% es troben a les universitats
però un 29,5% són al sector empresarial.
(Vegeu el gràfic I-206 i el quadre AI-55).
L’INE va publicar els resultats de l’enquesta
d’innovació en les empreses el 20 de
desembre de 2017. La despesa en
innovació de les Illes Balears va ser de
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35.370 milers d’euros, quantitat que
representa un 0,26% de la despesa total
espanyola. Les comunitats autònomes
que van dur a terme una despesa més
alta en innovació tecnològica l’any 2016
van ser la Comunitat de Madrid (37,0%
de la despesa total nacional), Catalunya
(24,3%) i el País Basc (9,9%). Només
Extremadura, Ceuta i Melilla queden per
davall de l’aportació de les Illes Balears.
(Vegeu el quadre I-172).
La despesa en innovació a totes les comunitats autònomes també va començar a
disminuir entre els anys 2008 i 2009. L’any
2009 la despesa total a Espanya va ser de
19.918.946 milers d’euros, en canvi l’any
2016 només va ser de 13.857.481 milers
d’euros. L’any 2009 a les Illes Balears la
despesa en innovació va ser de 54.922 milers d’euros.
El nombre d’empreses amb activitats
innovadores tant a l’àmbit estatal
com autonòmic també ha disminuït
considerablement en el període 20102016 i ha passat de 523 a 181 empreses
a les Illes Balears i de 24.645 a 15.648
a Espanya (reducció del 65,4 i 36,5%
respectivament). (Vegeu els gràfics I-207 i
I-208 i els quadres AI-56 i AI-57).
El nombre d’innovacions tecnològiques
(de producte o de procés) també han
disminuït durant els darrers anys tant a
l’àmbit estatal com autonòmic.
Pel que fa a les innovacions no tecnològiques (organitzatives o de comercialització), també han disminuït a Espanya, han
passat de 40.191 en el període 2009-2011
a 35.450 empreses innovadores. En canvi,
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però, en el període 2014-2016 a les Illes
Baleares ha augmentat i s’ha passat de
755 a 781 respectivament. (Vegeu el quadre I-173).
Pel que fa al resultats, la producció científica de les Illes Balears ha experimentat un
creixement superior al registrat pel conjunt
de la producció científica espanyola. Aquest
fet és important si es té en compte que la
despesa en R+D de les Illes Balears només
representa un 0,71%, però la seva producció científica és considerable. L’activitat científica està desenvolupada principalment
per la Universitat de les Illes Balears (59%),
juntament amb els hospitals (19,3%) i els
instituts mixts de recerca (17,2%).
Destaca la producció corresponent a les
àrees de biomedicina (23,2%), les ciències ecològiques (14,0%), la medicina clínica (13,9%), la física (11,4%), i la química
(10,8%). S’observa certa especialització
per part de les Illes Balears enfront d’Espanya, especialment en les àrees de ciències.
Concretament, l’índex d’activitat per àrees
científiques mostra més nivell d’especialització a les àrees de ciències ecològiques,
medicina clínica i ciències de la terra, en
les quals, en termes relatius, l’activitat desenvolupada a les Illes Balears és molt superior a la desenvolupada en el conjunt de
l’Estat. (Vegeu el gràfic I-209 i el quadre
AI-58).
La col·laboració científica amb institucions
situades fora de les Illes Balears és cada
vegada més habitual i efectiva. Un 80,2%
dels documents s’han publicat en col·laboració nacional o internacional en aquest
període, enfront del 69,2% registrat en el
període anterior (2000-2010).
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Gràfic I-206

Distribució sectorial dels investigadors (2016)
Administració
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43,3%
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42,7%

29,5%

19,9%

14,0%
6,5%
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Homes

Dones

Illes Balears

Espanya

Font: INE (2017) i elaboració pròpia.

Quadre I-172. Despesa en innovació (2016)
Despesa en innovació
(en milers d'euros)

% sobre el total
estatal

% variació anual

Andalusia

759.321

5,48%

1,04%

Aragó

321.766

2,32%

-0,32%

Astúries

150.322

1,08%

11,16%

Illes Balears

35.370

0,26%

15,72%

Illes Canàries

56.553

0,41%

-17,20%

Cantàbria
Castella i Lleó
Castella-la Manxa
Catalunya
Comunitat Valenciana
Extremadura

69.987

0,51%

13,47%

494.508

3,57%

21,06%

246.457

1,78%

32,07%

3.367.177

24,30%

1,28%

827.094

5,97%

-9,26%

29.371

0,21%

1,44%

Galicia

504.024

3,64%

9,29%

Madrid

5.127.755

37,00%

-1,38%

Múrcia

193.411

1,40%

22,32%

Navarra

260.454

1,88%

-6,20%

1.370.060

9,89%

5,61%

41.911

0,30%

-14,81%

1.941

0,01%

64,07%

13.857.481

100%

1,34%

País Basc
La Rioja
Ceuta i Melilla
Espanya
Font: INE (2017) i elaboració pròpia.
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Gràfic I-207

Empreses amb activitats innovadores a les Illes Balears (2010-2016)
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Font: INE (2017) i elaboració pròpia.
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Gràfic I-208

Empreses amb activitats innovadores a Espanya (2010-2016)
30.000
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20.487
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18.077
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10.000
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Font: INE (2017) i elaboració pròpia.

Quadre I-173. Empreses innovadores per perÍode (2009-2011, 2014-2016)
Innovacions tecnològiques
Andalusia
Aragó
Astúries
Illes Balears
Illes Canàries
Cantàbria
Castella i Lleó
Castella-la Manxa
Catalunya
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid

2009 - 2011
2.909
984
504
465
960
338
1.308
978
5.434
2.876
354
1.643
4.556

2014 - 2016
1.969
649
318
237
584
156
586
550
4.024
2.127
272
912
3.405

Innovacions no tecnològiques
2009 - 2011
5.115
1.308
700
755
1.311
334
1.662
1.404
9.114
4.601
426
1.857
7.094

2014 - 2016
4.811
1.058
458
781
1.346
257
1.322
915
7.933
4.138
482
1.723
6.546
continúa
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Innovacions tecnològiques
2009 - 2011
Múrcia
Navarra
País Basc
La Rioja
Ceuta i Melilla
Espanya

Innovacions no tecnològiques

2014 - 2016

797
633
2.119
312
33
27.203

2017

2009 - 2011

551
386
1.515
212
23
18.475

2014 - 2016

1.181
681
2.258
332
59
40.191

1.072
500
1.798
255
52
35.450

Font: INE (2017) i elaboració pròpia.

Gràfic I-209

Índex d’activitat de les Illes Balears respecte a Espanya per àrees científiques
(2011-2017)
0,91

Agronomia
Art i humanitats

0,74

Biomedicina

1,23

Ciència i tecnologia
ambiental

1,29

Ciències cognitives

1,17

Ciències de la
computació

0,52

Ciències de la terra

1,38

Ciències dels materials

0,34

Ciències ecològiques

1,63

Economia,
política i geografia

0,97

Malalties infeccioses

1,20
1,09

Estudis socials
0,99

Física
0,70

Gestió i negocis
Enginyeria

0,38

Medicina clínica

1,42
1,08

Psicologia
0,68

Química
Salut i
assumptes socials

1,13
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

Font: “Estudio bibliométrico y de patentes en relación a la actividad de I+D+i de la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares (2011-2017)”. Pons IP
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12.3.
Els resultats de la política
d’r+d+i
El Pla de ciència, tecnologia i innovació i
emprenedoria de les Illes Balears 20132017 (Pla CTIE) va ser aprovat pel Consell
de Govern el 8 de novembre de 2013.
El Pla CTIE constitueix l’instrument de
programació de la política de ciència,
tecnologia i innovació de les Illes Balears.
S’articula a partir de quatre línies d’actuació:
capital humà, consolidació de la base
científica, valorització del coneixement,
i innovació i emprenedoria. També es va
definir una línia específica de mesures
d’acompanyament. Totes aquestes línies
es despleguen en una sèrie de programes,
i cadascun engloba diferents mesures
d’actuació. A continuació, s’exposen les
mesures més destacades del període.

12.3.1. Capital humà

ben afermades dins la política d’R+D del
Govern de les Illes Balears, ja iniciada
l’any 2000 amb el primer pla d’R+D de
les Illes Balears (2001-2004). Anualment
es concedeixen ajuts per formar personal
investigador en centres o unitats de recerca
i desenvolupament tecnològic i també en
empreses de les Illes Balears.
Fins a l’any 2012 el nombre d’ajuts era de
14 per any, però a causa de les retallades
pressupostàries es varen reduir a deu l’any
2013. L’any 2016 es va tornar a recuperar
el finançament dels 14 ajuts. (Vegeu el
quadre I-174).
La principal entitat beneficiària dels ajuts
ha estat la UIB (63,08%), seguida de l’IEO
(9,2%), el CSIC (7,7%) i la FISIB (7,7%).
A partir de l’any 2016 per primera vegada
han estat beneficiàries dels ajuts tres
entitats privades de les Illes Balears, amb
quatre ajuts. El pressupost total ha estat
de 5.515.521,4 euros.
12.3.1.2. Mobilitat
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Els recursos humans són el factor limitador
més important per a la creació, l’absorció
i la transformació del coneixement. A les
Illes Balears continuen sent un dels components més febles del sistema de ciència
i tecnologia, tal com s’ha vist a l’apartat
anterior. Per això, és necessari continuar
insistint en la formació i la incorporació de
personal d’R+D+I tant en el sector públic
com, sobretot, en el sector privat.

Es tracta d’una mesura complementària
als ajuts per a la formació de personal
investigador perquè els beneficiaris tinguin
la possibilitat de fer estades breus a centres
de recerca de fora de les Illes Balears per
ampliar la formació científica. Aquesta
mesura s’ha recuperat durant l’any 2017
a causa de les restriccions pressupostàries.
El pressupost ha estat de 28.368,13 euros.

12.3.1.1. Ajuts per a la formació de
personal investigador

12.3.1.3. Incorporació
investigador doctor

La concessió d’ajuts per formar personal
investigador és una de les mesures més

La incorporació de personal investigador
qualificat al sistema de ciència i tecnologia

de

personal
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de les Illes Balears és una mesura per
enfortir la capacitat de recerca dels
grups d’R+D i fomentar que assoleixin la
condició de grups de recerca competitius.
Les actuacions d’aquesta mesura són els
contractes postdoctorals i el cofinançament
dels contractes del Programa Ramon y
Cajal.
L’any 2013 es va publicar una convocatòria
en què s’oferien cinc contractes
postdoctorals de dos anys de durada; l’any
2017 el total dels ajuts concedits ha estat
de deu, un dels quals ha estat beneficiària
una empresa. (Vegeu el quadre I-175).
El cofinançament del Programa estatal
Ramon y Cajal també és una mesura
afermada en la política d’R+D del Govern
de les Illes Balears. Es tracta de cofinançar
contractes de personal investigador
qualificat. El pressupost total d’aquesta
actuació durant els anys 2013-2017 ha
estat de 797.308,36 euros i el nombre
d’investigadors incorporats ha estat de 48,
dels quals 23 són dones.
12.3.1.4. Incorporació de personal
tècnic de suport a la recerca
S’han concedit nou ajuts per contractar
personal tècnic de suport a la recerca a
les Illes Balears per millorar la capacitat
investigadora dels grups de recerca i
potenciar la cooperació empresarial amb
els centres de recerca i tecnològics de la
Comunitat. Des de l’any 2008 no s’havia
pogut finançar una convocatòria d’aquest
tipus per restriccions pressupostàries.
L’import total de la convocatòria ha
estat de 600.000,00 euros a càrrec dels
pressuposts del 2018 a l’any 2021.
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12.3.2. Consolidació de la base
científica

Amb aquesta línia d’actuació es pretén
consolidar la base científica existent a les
Illes Balears, la qual ha demostrat la seva
excel·lència al llarg dels darrers anys; però
és important avançar en l’obertura estatal i,
sobretot, internacional per donar un suport
millor i més ampli a les demandes socioeconòmiques de la societat de les Illes Balears.
12.3.2.1. Accions especials
Les accions especials d’R+D estan
destinades a cobrir els objectius científics
que requereixen alguna actuació concreta,
d’interès i rellevància especials per a
l’activitat investigadora que es desenvolupi
en el sistema de ciència, tecnologia i
innovació de les Illes Balears. Durant el
anys 2013 al 2015 han estat vigents quatre
convocatòries. (Vegeu el quadre I-176).
La Universitat de les Illes Balears és l’entitat
que rep més ajudes, un 57% del total en
la darrera convocatòria. Ha augmentat el
nombre d’ajudes concedides a la Fundació
Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears
(IdISBa) en la darrera convocatòria en
comparació amb les anteriors. (Vegeu el
gràfic I-210 i el quadre AI-59).
12.3.2.2. Estacions de recerca
La Xarxa d’Estacions de Recerca de les Illes
Balears té els objectius principals següents:
a) Donar suport logístic als investigadors de
les Illes Balears i també de fora de les Illes
per realitzar investigacions in situ perquè
s’hi executin projectes d’investigació.

405

406

Font: Elaboració pròpia.

UIB
IEO
IMEDEA (UIB - CSIC)
IFISC (UIB - CSIC)
GENOSALUT BALEARS SL
Lipopharma Therapeutics,SL
STEM Center SLU
Total
Pressupost (€)

Font: Elaboració pròpia.

UIB
IMEDEA (UIB - CSIC)
IFISC (UIB - CSIC)
IEO
FISIB
IB-Salut
Alimentómica SL
Lipopharma Therapeutics SL
Sciware
TOTAL
Pressupost (€)

26
3
6
1
1
1
2
40
2.735.970,40
1

1
10
4
720.000,00

2

Dones
7
3

Total

1

1
1
2
1
1

3

8

Dones

14
4
1.251.418,0

Total

1

8
1
1
1

Dones

1

1

2

1

9
4
644.000,00

1

Dones
6
1
1
1
1
1

1
1
1
14
5
1.251.418,0

Total

Total

3
2

8

Dones

3
1

6

1
3
1
1

7
6
457.100,00

1
1
3
1
1

Dones

13
10
1.078.464,0

Total

Total

10
2
1

2014
Dones
4
1

1
1
7
3
457.100,00

5
1

Dones
2

13
5
1.076.313,0

Total

Quadre I-175. Contractes postdoctorals concedits a les Illes Balears per entitat (2013-2017)
Postdoc 2017
Postdoc 2016
Postdoc 2015
Postdoc 2014
Total
Total

Dones
17
1
0
5
3
1

41
4
4
6
5
1
1
2
1
1
65
28
5.515.521,4

Total

Quadre I-174. Beques concedides per entitat a les Illes Balears (2013-2017)
Total
2017
2016
2015
7
1
1
1
1

Dones

Dones
3

7
3
457.770,40

7

Postdoc 2013
Total

1
1

2

4
857.908,4

2013

11

Total
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Quadre I-176. Accions especials a les Illes Balears per convocatòria (2012-2019)
Nre. de
Nre. de
Pressupost Concedit (euros)
sol·licituds
concedides
(euros)
2012-2013
115
37
437.242,00
434.206,86
2014-2015

79

38

661.000,00

535.774,16

2015-2016

106

38

615.500,00

489.719,38

2017-2019*

111

51

770.000,00

701.515,95

Font: Elaboració pròpia.
* La convocatòria finalitza l’any 2019. Al quadre, hi figuren les dades dels anys 2017 i 2018.

Gràfic I-210

Accions especials concedides (2017)
Empreses 6%

IPSFL 2%

Administració pública 35%

Ensenyament superior 57%

Font: Elaboració pròpia.

b) Executar tasques de seguiment científic
(monitoring) de manera sostinguda.
c) Oferir un espai per al desenvolupament
de formació especialitzada per a
postgraduats.
Actualment hi ha en marxa dues estacions:
l’estació de recerca Jaume Ferrer Hernández, situada a la península de la Mola
(Maó), a dia d’avui ja consolidada i amb un
nivell d’activitat elevat, amb tres persones
fixen que hi treballen, i l’estació de recer-

ca de Can Marroig, situada a la finca Can
Marroig (Formentera), que està en procés
d’expansió.
Es va aconseguir finançament de la convocatòria de 2017 de l’Impuls de Turisme
Sostenible. L’objectiu ha estat consolidar
la Xarxa d’Estacions d’Investigació amb
la creació i equipament de les noves seus:
arxipèlag de Cabrera, reconstrucció i adequació de les infraestructures existents;
Llevant de Mallorca i Eivissa.
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12.3.2.3. Complex científic del Parc Bit
L’any 2018 està previst que acabin les obres
de la construcció del complex d’R+D situat
al Parc Bit. Aquest edifici estarà ocupat per
grups d’investigació competitius en l’àmbit
de la bioeconomia i de la tecnologia (agroalimentació, ciències marines, física, etc.) de
diferents centres d’R+D de les Illes Balears,
amb la finalitat de dur a terme projectes de
recerca d’excel·lència i millorar la capacitat
científica i tecnològica de les Illes Balears.
12.3.2.4. Suport a
científic i tecnològic

l’equipament

S’han impulsat diversos projectes per
millorar i modernitzar els equipaments
cientificotecnològics de les Illes Balears.
D’una banda, es va crear el centre SmartUIB,
a l’edifici Ca ses Llúcies, per millorar l’eficiència de la comunitat científica a través del
coneixement, el desenvolupament tecnològic i la innovació. Es pretén també millorar
l’ocupabilitat de l’alumnat formant-lo en un
esperit innovador i emprenedor. Aquest projecte està cofinançat amb FEDER.
D’altra banda, es va signar un conveni per
al desenvolupament de les inversions de
l’Estat a les Illes Balears, amb el qual s’han
executat els projectes següents:
- La construcció del Centre d’Estudis de
Postgrau de la UIB (CEP) i l’equipament
dels espais destinats a R+D+I. Està destinat a contenir l’Escola de Doctorat, per
executar de manera més eficient l’estratègia en R+D+I de la UIB, en particular
pel que fa a la formació d’investigadors
a través dels programes de doctorat.
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- La millora de la xarxa de comunicacions
de la UIB per oferir nous i millors serveis
d’aplicacions en xarxa als investigadors
de la institució i permetre una difusió
més gran dels treballs de recerca que es
duen a terme a la UIB.
12.3.2.5. SOCIB
El Sistema d’Observació Costaner de les
Illes Balears (SOCIB) és una infraestructura
científica i tecnològica singular (ICTS)
gestionada pel consorci SOCIB, cofinançat
a parts iguals per l’Administració general
de l’Estat i el Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. Les ICTS
estan distribuïdes per tot el territori
nacional i formen part del que s’anomena
el Mapa d’infraestructures científiques i
tècniques singulars.
El SOCIB està constituït per una xarxa d’instal·lacions i equips dedicats a l’observació
marina, adquisició, processament, anàlisi,
modelatge numèric operacional i disseminació d’informació multidisciplinària del
mitjà marí de manera sistemàtica i regular.
Proporciona, en règim obert, dades oceanogràfiques en temps real i serveis de predicció en suport a l’oceanografia operacional i
contribueix a donar resposta a les necessitats
d’un ampli ventall de prioritats científiques,
tecnològiques i estratègiques de la societat
en un context de canvi climàtic i global.
La sinergia entre els diferents sistemes
d’observació (catamarà oceanogràfic, radars d’alta freqüència, vehicles submarins
autònoms, boies, perfiladores ARGO, etc.),
els sistemes de predicció i les eines d’assimilació de dades i el sistema informàtic de
gestió i distribució de dades permet dispo-
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sar d’una descripció completa i integrada
de les propietats físiques i biogeoquímiques dels sistemes marins i costaners i de
la seva evolució.

12.3.3. Valorització del coneixement
Amb aquest línia es pretén potenciar la
col·laboració entre els centres de recerca
i el món empresarial mitjançant accions
específiques que permetran desenvolupar
recerques sobre la base de les demandes
empresarials.
12.3.3.1.
Creació
i
consolidació
d’empreses tecnològiques basades en
el coneixement
L’objectiu és oferir suport en les fases
inicials a tota la comunitat emprenedora
relacionada amb la recerca i la
transferència del coneixement mitjançant
ajuts i jornades formatives i divulgatives de
l’esperit emprenedor.
L’any 2016 es va publicar la convocatòria
d’ajuts per a pimes i agrupacions sense
ànim de lucre per dur a terme activitats
de recerca, desenvolupament tecnològic
o innovació i per dur a terme accions en
matèria de transferència del coneixement
i activitats innovadores. Es varen concedir
22 ajuts amb un pressupost total de
609.807,63 euros.
12.3.3.2. Accions de suport als clústers
i a les empreses innovadores
L’any 2015 es va publicar la convocatòria
per fomentar i impulsar la transferència
del coneixement i la innovació en el

2017

sector productiu i empresarial adreçades
a agrupacions empresarials innovadores
i clústers basats en el coneixement o
tecnològics amb seu a les Illes Balears.
Es varen concedir nou ajuts amb un
pressupost total de 611.513,98 euros.
L’any 2017 es va publicar una nova
convocatòria, amb pressupost de 300.000
euros per a l’any 2018.

12.3.4. Mesures d’acompanyament
Aquesta línia està concebuda per donar
resposta a necessitats de caràcter singular
que, per la seva naturalesa, exigeixen un
tractament individualitzat, o per atendre
les accions relacionades amb el desplegament del pla que tenen a veure amb la
informació i la difusió de caràcter genèric.
12.3.4.1. Llei de la ciència
En aquests moments és vigent la Llei
7/1997, de 20 de novembre, de la recerca
i el desenvolupament tecnològic. Des de
ja fa uns anys, s’han detectat noves fonts
internes i externes que generen els inputs
de coneixement necessaris en un procés
de transferència del coneixement. S’han
posat en marxa els tràmits necessaris per
redactar i aprovar un nou marc legislatiu
que inclourà els aspectes relatius a
les arquitectures política, institucional
i funcional dels sistemes de ciència i
tecnologia actuals, i també els relacionats
amb el personal per a la recerca, els
incentius al sector privat i la cooperació
publicoprivada, les relacions entre la
recerca i la societat i la gestió de l’R+D+I.
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12.3.4.2. Suport a la definició, la
implementació i el seguiment de
l’estratègia regional intel·ligent de les
Illes Balears
La Comissió de la Unió Europea va establir
que per a l’accés a fons europeus, era
necessari que les autoritats nacionals o
regionals de totes les regions europees
havien de dur a terme un diagnòstic
o una autoanàlisi per identificar les
especialitzacions de coneixements que
s’ajustessin més bé al seu potencial
d’innovació, basant-se en els seus
actius i capacitats: l’Estratègia RIS3Balears (Research and Innovation Smart
Specialization Strategies).
L’any 2013 es va aprovar la primera proposta de la RIS3 de les Illes Balears per Acord
de Consell de Govern. Malauradament,
no complia tots els criteris associats a la
condicionalitat ex-ante de l’objectiu temàtic 1, establerts pel Reglament 1303/2013
de la Unió Europea en què s’establien les
disposicions generals del fons estructurals
i d’inversió europea, en aquest cas del programa operatiu FEDER.
A més, la RIS3 de les Illes Balears presentava
una focalització exclusiva en turisme i
les TIC aplicades al turisme i no tenia en
compte àrees temàtiques importants per a
les Illes Balears com les ciències marines,
la biotecnologia ni les indústries culturals
i creatives.
Per tant, l’any 2017 es va aprovar la
modificació de la RIS3 per Acord de Consell
de Govern, amb el qual s’afegia un nou
eix d’especialització als cinc ja existents i es
definia la governança de la RIS3.
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12.4.
La societat de la informació
a les illes balears
L’Observatori Balear de la Societat de la
Informació (OBSI) de la Fundació Bit es
crea amb l’objectiu de ser un instrument
de recerca i anàlisi dels principals
indicadors de la implantació de la societat
de la informació a la nostra comunitat. Des
de llavors, l’OBSI duu a terme diferents
publicacions anuals sobre el desplegament
de la societat de la informació a les Illes
Balears a partir de les dades publicades
per l’Institut Nacional d’Estadística i dades
pròpies.
A partir de l’Enquesta sobre ús de TIC i
comerç electrònic a les empreses 20162017 de l’INE, s’analitzen els indicadors
sobre la implantació i l’ús de les TIC a les
empreses i microempreses de les Illes.

12.4.1. Empreses de deu o més
treballadors

La connexió a internet arriba a un 99,2%
de les empreses balears, mentre que la
mitjana estatal se situa en un 98,7%. Com
a forma de connexió predomina la banda
ampla, amb un 99,4%, mentre que un
96% de les empreses disposa de banda
ampla fixa, vuit de cada deu tenen accés
a internet a través de banda ampla mòbil.
Un 70,3% s’hi connecta a través de la DSL
i un 57,5% disposa de xarxa de fil o fibra
òptica, 4,5 punts percentuals per sobre de
la mitjana estatal. (Vegeu el gràfic I-211 i
el quadre AI-60).
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Pel que fa a la velocitat de baixada contractada, la major part d’empreses de les
Illes Balears es connecta a més de 100
MB/s, una realitat ben diferent a la de fa
uns anys, ja que només un 3,7% es connecta a una velocitat inferior als 2 MB/s.
(Vegeu el gràfic I-212 i el quadre AI-61).
De les empreses amb connexió a internet,
un 70,8% té espai web i dels serveis
disponibles predominen una presentació
de l’empresa, l’avís legal i els vincles a les
xarxes socials corporatives. L’ús de mitjans
socials continua en augment i passa d’un
46,8% a un 53%, mentre que la mitjana
estatal se situa en un 49,6%.
Si ens referim en concret a l’ús de xarxes
socials, durant aquest període les empreses balears de més de deu treballadors
assoleixen un 97,9%. Les empreses de
cada vegada hi creuen més com a eina comercial; de fet, un 49% de les empreses
considera que els mitjans socials són molt
útils per al desenvolupament del seu negoci, un 91% els van utilitzar per a publicitat
o llançament de productes i un 72% per
comunicar-se amb clients. Per sectors, el
de serveis se situa en primer lloc en l’ús
de mitjans socials, seguit del d’indústria i,
finalment, el de construcció. Respecte a
l’ús de big data a les empreses, només un
7,8% a les Illes Balears i un 8,8% de mitjana estatal ha analitzat dades massives.
(Vegeu el gràfic I-213 i el quadre AI-62).
Un 89,4% de les empreses de deu o més
treballadors ha interactuat amb l’Administració pública a través d’internet i el principal motiu per fer-ho és obtenir informació
(80,1%), aconseguir impresos o formularis
(80,1%) i declarar impostos (73,9%).
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12.4.2. Empreses de menys de deu
treballadors

En relació amb els indicadors que fan
referència a les empreses de menys de deu
treballadors, les Illes Balears es troben per
sobre de la mitjana estatal respecte de les
empreses que disposen de banda ampla,
empreses amb espai web i també en
relació amb el nombre d’empreses que va
interactuar amb l’Administració pública a
través d’internet. Al contrari, les empreses
més petites de les Illes Balears se situen
per davall en nombre d’empreses que
disposen d’ordinador, que tenen connexió
a internet, sistemes interns de seguretat
o que utilitzen mitjans socials. (Vegeu el
gràfic I-214 i el quadre AI-63).
La banda ampla fixa s’ha anat reduint a les
empreses de menys de deu treballadors:
d’un 95,5% en el període 2013-2014
s’ha passat al 90% aquest darrer any.
Mentrestant, augmenta l’ús de la banda
ampla mòbil, que ha crescut 17 punts en
els darrers cinc anys, i també s’incrementa
l’ús de l’administració electrònica, que
arriba a un 76,2% d’empreses que l’han
utilitzat durant el darrer any.

12.4.3. Llars i ciutadania
A partir de l’Enquesta sobre equipament
i ús de les tecnologies de la informació
i la comunicació a les llars 2017, que va
publicar l’INE l’octubre de 2017, s’analitzen
els indicadors sobre la implantació de les
TIC a la ciutadania balear. La connexió i l’ús
d’internet entre la ciutadania i les empreses
de les Illes Balears avança a bon ritme, a
la vegada que continua el desplegament
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de les xarxes de banda ampla per arribar
a les zones de menor cobertura. (Vegeu el
gràfic I-215 i el quadre AI-64).
Les Illes Balears encapçalen la llista de
les comunitats autònomes pel que fa a
habitatges amb accés a internet. Aquesta
quantitat, que s’ha doblat durant la
darrera dècada, ha passat d’un 43,5% el
2007 a un 89,3% el 2017. (Vegeu el gràfic
I-216 i el quadre AI-65).
Pel que fa al tipus de connexió de banda ampla a les llars, un 42,6% disposa d’ADSL, un
52,2% de xarxa de fil o fibra òptica. D’altra
banda, un 81,4% disposa de connexió mòbil de banda ampla a través de dispositiu de
mà i un 14,4% via mòdem USB o targeta.
Aquest any, a més, s’observa un augment
important en termes d’equipament TIC: ordinadors, internet, banda ampla, telèfon fix i
telèfon mòbil. (Vegeu el gràfic I-14).
Respecte als usos per part de la ciutadania
balear, un 86% ha utilitzat l’ordinador alguna vegada i nou de cada deu persones
d’entre 16 i 74 anys han utilitzat internet.
Més d’un 60% dels usuaris d’internet afirma que ha dut a terme compres a la xarxa,
una quantitat que se situa vuit punts per
sobre de la mitjana estatal. Així, les Illes Balears són la tercera comunitat on més persones afirmen haver fet compres a internet,
només darrere de Navarra (64,5%) i Madrid
(63,8%). Els serveis per a viatges són el més
comprat, seguit del material esportiu i roba
i de l’allotjament vacacional. (Vegeu els gràfics I-217 i I-218 i els quadres AI-66 i AI-67).
El correu electrònic continua sent el servei
més utilitzat per motius particulars, seguit
de llegir notícies, diaris o revistes en línia
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i de la cerca d’informació sobre béns i
serveis, i ja són sis de cada deu els que
utilitzen la banca electrònica. (Vegeu el
gràfic I-219 i el quadre AI-68).
En canvi, es redueix el nombre de persones
que utilitzen l’Administració electrònica, tant
a les Illes Balears com a la resta de l’Estat: Tot
i així, a les Illes Balears una de cada dues persones ha fet servir l’Administració electrònica, principalment per obtenir informació
(47,4%), per descarregar formularis (38,2%)
i per enviar formularis emplenats (32%).
L’OBSI, amb la mateixa finalitat d’oferir
informació neutral i rigorosa a la societat
balear, inclou també anàlisis pròpies
que es centren en mesurar el grau de
desenvolupament de la societat de la
informació a la nostra comunitat.
En aquesta línia, durant l’any 2016 es duu
a terme una anàlisi sobre l’ús d’internet que
fan els alumnes d’ESO de les Illes Balears,
del qual es desprèn que el telèfon mòbil és
l’aparell amb connexió a internet més utilitzat pels menors des de casa, relegant l’ordinador portàtil al segon lloc, mentre l’ordinador de taula va desapareixent de les llars i
va cedint pas als dispositius de mà, com són
les tauletes tàctils i els smartphones. A més,
un 85% admet que xateja a través d’internet cada dia o gairebé cada dia, tasca que
concentra un alt percentatge pel que fa a
l’ús, seguit de mirar vídeos i escoltar música. La cerca d’informació queda al quart
lloc i per darrere de les xarxes socials. Deixant enrere la cerca d’informació i l’ús del
correu electrònic, els principals usos estan
més relacionats amb l’oci i la socialització
que amb la formació i la curiositat. Entre
setmana, un 25% d’alumnes passa més de
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quatre hores al dia a internet, mentre que
els caps de setmana aquesta quantitat arriba a un 35,5% dels alumnes d’ESO. (Vegeu
el gràfic I-220 i el quadre AI-69).
Respecte de les competències digitals, a
l’hora de cercar informació per la xarxa
set de cada deu afirmen que troben el que
cerquen a internet de manera àgil i amb
els resultats esperats. Identificar si aquesta
informació és fiable és una tasca una mica
més difícil per als enquestats, tot i que un
35,8% declara que normalment sí que és
capaç de destriar si la procedència de la
informació és de confiança i un 30,8%
classifica els documents en carpetes per
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després localitzar-los quan els necessiti.
En relació amb comunicar-se i participar
activament a la xarxa, impera l’ús d’eines
de missatgeria instantània, com el WhatsApp per conversar amb els companys i,
en menor mesura, l’ús de les xarxes socials. Instagram i YouTube són els webs més
utilitzats i, si parlam d’apps, WhatsApp se
situa en primer lloc, amb un percentatge
del 75,8% que l’utilitza diàriament, seguida també d’Instagram i YouTube. Més de
la meitat dels alumnes d’ESO afirmen que
quan participen a internet ho fan de manera educada i un 26,2% revisa sempre els
missatges abans d’enviar-los.

Gràfic I-211

% Connexió a Internet a les empreses de 10 i més treballadors (2017)
Illes Balears

100%

99%

99%

96%

Mitjana estatal

95%
79%

80%

82%
58%

60%

53%

40%
20%
0%
Connexió a internet

Banda ampla fixa

Banda ampla mòbil

Fibra òptica

Font: Enquesta sobre ús de TIC i comerç electrònic a les empreses, INE 2016/17.

Gràfic I-212

% Velocitat de baixada contractada per les empreses de 10 i més treballadors
de les Illes Balears (2017)
40%
31,1%

30%
19,7%

20%

24,9%

20,6%

10%
3,7%

0%
< 2 Mb/seg.

2 > 10 Mb/seg.

10 > 30 Mb/seg.

30 > 100 Mb/seg.

> 100Mb/seg.

Font: Enquesta sobre ús de TIC i comerç electrònic a les empreses, INE 2016/17.
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Gràfic I-213

Percentatge de serveis disponibles a les webs de les empreses de deu i més
treballadors de les Illes Balears (2017)
86,7%

Presentació de l'empresa
Avís legal

74,1%

Mitjans socials

53,4%

Catàleg i llista de preus

50,5%

Recepció de comandes en línia

36,1%

Enviament de fulls de reclamació

31,9%

Ofertes de feina

17,5%

Seguiment de comandes en línia

16,8%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Font: Enquesta sobre ús de TIC i comerç electrònic a les empreses, INE 2016/17.

Gràfic I-214

Resum d'indicadors TIC a les empreses de menys de deu treballadors (%) (2017)
Illes Balears
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80%
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65,8% 73,1%
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Banda ampla
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Ha interactuat Sistemes interns
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Espai web
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socials

Font: Enquesta sobre ús de TIC i comerç electrònic a les empreses, INE 2016/17.

Gràfic I-215

Percentatge d'equipament TIC a les llars de les Illes Balears (2017)
98,8%

Telèfon mòbil
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87,8%
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Telèfon fix
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Font: Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars, INE 2017.
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Gràfic I-216

Percentatge d'habitatges amb accés a internet, segons CA (2017)
Illes Balears
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Font: Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars, INE 2017.

Gràfic I-217

Resum usos per part de la ciutadania (%) (2017)
Illes Balears
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Font: Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars, INE 2017.
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Gràfic I-218

Principals béns i serveis comprats pels ciutadans de les Illes Balears
per motius particulars (%) (2017)
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Font: Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars, INE 2017.

Gràfic I-219

Principals usos d'internet per part dels ciutadans de les Illes Balears
per motius particulars (2017)
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Font: Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars, INE 2017.

Gràfic I-220

Principals usos d'internet per part dels alumnes d'ESO de les Illes Balears per motius
particulars, segon ús diari (2017)
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Font: Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars, INE 2017.
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La majoria dels alumnes d’ESO de les Illes
Balears són capaços de crear continguts
digitals, editar imatges i vídeos i, sobretot,
dur a terme ajustaments a les aplicacions
dels seus dispositius. Respecte a la seguretat, els menors tenen un alt coneixement
sobre les conseqüències de fer un mal ús
de la xarxa; per això, admeten tenir els dispositius protegits. En canvi, però, no tenen
el costum d’anar canviant les contrasenyes.
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Una altra qüestió important relacionada
amb la seguretat és que un 36,8% admet
que a les xarxes socials només afegeix
com a amics persones que també coneix
fora d’internet; la resta, per tant, afirma
també afegir altres persones que no
coneix físicament. A més, un 28,4% dels
joves admet que normalment sempre
té el mòbil encès, i un 27,3%, que no
l’apaga mai.

Requadre I-5.

Big data: noves oportunitats
de negoci per a les empreses
de les illes balears

Toni bibiloni

1.
Introducció
Es pot considerar el big data com el nou
sector de les dades, amb creixements
molt elevats. Com a indicatiu a l’àmbit
global, l’any 2017 va créixer un 40%, set
vegades més ràpid que el mercat global
de la informació i de las comunicacions.
D’altra banda, les dades creen cents de
milers de nous llocs de feina a Europa.
Per tot això, apostar pel big data, tant
des del sector públic com des del privat,
és una línia estratègica arran del món
digitalitzat.

Actualment la nostra societat ja es troba
influenciada per les conseqüències
d’aplicar tècniques de big data, amb
gran mesura per l’econòmica global, i
més de mica en mica, per l’economia
regional i local. Des de molts de sectors
hem d’afrontar la certesa que no es pot
obviar el model de creixement econòmic
sobre la base del coneixement generat
a partir de l’anàlisi del big data emprant
algoritmes i tècniques d’intel·ligència
artificial.

Analitzant l’actualitat i l’evolució,
observam que la manera en què s’han
produït fins ara els resultats a la societat,
possiblement no representa quasi res
comparat en un futur pròxim amb
vista als deu propers anys. Podríem
preveure que llocs de treball en entorns
poc productius podrien canviar per
aplicacions d’intel·ligència artificial
basades en coneixement adquirit del big
data.
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Per tant, cada cop és més evident
que la reacció ha de ser encarar
les metodologies de les activitats
econòmiques cap a la integració del
coneixement com a una via de créixer
que garantirà el repte de lligar ben
fort creixement i benestar present i
futur. Cal cercar maneres de produir i
vendre amb eficiència i trobam la clau
en la innovació, la recerca i l’aplicació
conseqüent de solucions basades en IA
més BD en el sectors de les Illes Balears.
En aquest sentit, la Comissió Europea,
mitjançant els documents del 2 de juliol
de 2014, ja va recomanar al Parlament
Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic
i Social Europeu i al Comitè de les Regions a no ignorar “la revolució del big
data” i va proposar un conjunt de mesures específiques. Posteriorment, al document “Big Data and Macroeconomic
Nowcasting: from data Access to modelling”, de l’any 2016, va reafirma el posicionament de la Comissió mitjançant la
publicació d’estratègies, recomanacions
i metodologies i va detallar l’economia
de les dades. Una notació especialment
rellevant i que cal tenir en compte és
una de les recomanacions per afrontar el
creixement econòmic, tant per a les institucions europees, nacionals, regionals
i les empreses, que han de preparar-se
per una gran quantitat de diferents tipus de dades produïdes a alta velocitat a
partir d’un gran nombre divers de tipus
de fonts. I per manejar aquest conjunts
de dades, molt variables i en temps real
d’avui dia, són necessàries noves eines
i mètodes: com programari, algoritmes
i processadores de gran potència, així
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com recursos humans: personal preparat
i qualificat a tractar i extreure coneixement del big data.
També cal remarcar com un bon
exemple del volum de dades que s’ha de
tractar, l’informe de “Big Data sobre el
comportamiento del consumidor 2017”,
publicat al març del 2017 per TC Group
Solutions, a partir de milions de dades
recopilades per més de 15.000 sensors
instal·lats a les botigues i els carrers de
més de 40 països de tot el món. Aquest
informe posa de manifest diverses
recomanacions i conclusions, d’entre
les quals destaca la següent: “Només
creuant les dades del món online amb les
del món offline, podrà el retailer offline
convertir l’amenaça en oportunitat i
competir, o conviure, amb el món online
en igualtat de condicions.”
El Pla de ciència, tecnologia, innovació
i emprenedoria de les Illes Balears
2013-2017 ja va reflectir la revolució
tecnològica de les TIC i de la societat
de la informació. El pla fa referència
a les tecnologies de la informació en
bases de dades, com serveis d’alt valor
afegit, que podrien generar menys
treball precari i proporcionar més
estabilitat laboral, més productivitat,
llocs de feina més sostenibles i salaris
més alts. Avui trobam una consolidació
de les TIC aplicades al big data, com
ja marcava la taxa de creixement anual
acumulatiu del nombre d’empreses de
tecnologia de la informació (2000-2009)
en activitats relacionades amb bases de
dades i processament de dades. Per tant,
l’Administració de les Illes Balears i les
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empreses estan fent les passes correctes
per estar i participar de l’anomenada
revolució industrial de les dades.

2.
Anàlisi del big data a les
Illes Balears
La despesa a l’àmbit nacional en R+D ha
augmentat un 0,7% el 2016 i ha arribat
als 13.260 milions d’euros, un 1,19% del
PIB, enfront de l’1,22% de l’any 2015. A
les Illes Balears, el 2016 va ser de 94.568
milers d’euros, segons les dades que va
publicar l’Institut Nacional d’Estadística
(INE) el 28 de novembre de 2017.
Aquesta dada representa només un
0,71% de la despesa total nacional. La
distribució de la despesa en serveis R+D
per l’activitat “programació, consultoria
i altres activitats informàtiques” destaca
amb un 8,4% a l’àmbit nacional.
Per mesurar el big data, podem analitzar
l’enquesta de l’ús de TIC i comerç electrònic en les empreses 2016-2017 de
l’INE, la qual ofereix el percentatge sobre
el total d’empreses que varen dur a terme anàlisi de big data. El tant per cent
d’empreses de les Illes Balears fou per
sectors: indústria, 3,87%; construcció,
0%, i serveis, 10,92%, la qual cosa va
representar un 7,8% del total d’empreses. Enfront de les dades nacionals, en
els mateixos sectors: indústria, 5,75%;
construcció, 6,51%, i serveis, 10,67%,
la qual cosa va representar un 8,81% del
total d’empreses.
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Malgrat aquests valors inicials i generals,
si es detallen aspectes més concrets de
les empreses analitzant big data, podem
trobar, per tipus de font, dades de la
pròpia empresa amb sensors o dispositius intel·ligents. El total nacional se
situa a un 27,69%, mentre a les Illes Balears ja repunta a un 33,18% del total
d’empreses. Aquí es remarca l’existència d’un teixit TIC que fa ús de les seves
pròpies dades, forçament relacionades
amb el turisme. També hi ha l’enquesta per tipus de font: “dades generades
per mitjans socials”, que resulta un tant
per cent majoritari a l’àmbit nacional.
El total a l’Estat se situa a un 46,51%,
mentre que a les Illes Balears queda a un
33,38% del total d’empreses. En canvi,
en avaluar l’enquesta per tipus de font,
“altres fonts de big data”, com són proveïdors externs de disponibilitats, preus,
etc. de producte turístic, observam que a
l’àmbit nacional se situa a un 24,639%,
mentre que a les Illes Balears ja repunta
a un 30,45% del total d’empreses, segons les dades 2016-2017 de l’INE.
El big data està generant una nova
situació dintre del mercat laboral científic
i tecnològic, ja que hi ha una forta
demanda de llocs de feina relacionats,
com són: business data analytics, data
engineering, big data scientist, data
steward, marketing science i data artist.
Aquesta necessitat de llocs especialitzats,
la creen quasi totes les empreses que
desitgen instal·lar sistemes de BD i IA al
seu model de negoci o explotació.
Aquesta situació també queda reflectida
a l’enquesta de l’INE 2017, en què s’as-
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senyala que un 88,75% de les empreses
de les Illes Balears desenvolupen l’anàlisi de big data internament, emprant
empleats propis, i només un 35,88%
emprant proveïdors externs per a l’anàlisi de big data. El portal The European
Data Market Monitoring Tool informa
que l’any 2017 hi ha hagut 6,69 milions de llocs de feina per a professionals
del big data i tecnologies relacionades, i
s’espera per a l’any 2020 una necessitat
de 8,31 milions de llocs de feina. També, segons un estudi de IDC Espanya, el
mercat nacional de big data continuarà
el seu creixement a un ritme anual del
6% i superarà els 540 milions d’euros de
facturació el 2021.
Amb les previsions anteriors, s’evidencia una manca de personal qualificat en
aquesta àrea que ja és real a dia d’avui.
El mercat de big data a Espanya creix un
30% cada any i va emprar 10.500 professionals l’any 2015. Com a primera
advertència, un 19% d’aquests llocs de
treball es van generar fora del país; per
tant, pareix evident la necessitat de les
empreses de les Illes Balears a planificar
l’ús i explotació de les dades per continuar sent competitives dintre un mercat
cada cop més globalitzat, i pensar com
solucionar la manca de recursos humans.
Segons l’informe, “el valor estimat de
l’economia de les dades a Europa” va suposar un 1,87% del PIB dels països membres el 2015 (272.000 milions d’euros) i
es preveu que arribi al 4,7% el 2020. A
més, aquest mateix informe remarca que
un 65% de les empreses corren el risc de
convertir-se en irrellevants o no competitives si no adopten el big data.
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3.
Resultats del big data
La creació i participació en programes
públics o privats de suport a l’R+D+I
relacionats amb el big data comença a ser
remarcable, com ho demostren els anuncis
següents. El 4 de maig de 2018 es presentà
al Parc Bit el projecte ESCUT, un centre de
ciberseguretat pioner a les Illes Balears
basat en intel·ligència artificial, machine
learning i big data. Dia 10 d’abril de
2018, l’Hospital Universitari Són Llàtzer va
presentar el projecte Bisepro, amb el qual
es remarca l’ús de big data i d’intel·ligència
artificial per a la detecció precoç i el
maneig integral de la sèpsia. El 23 i el 24
d’abril de 2018, la Fundació Bit i Ibetec
presenten la nova estratègia del Govern,
Sol i Dades, en el marc de l’Smart Island
World Congres. Totes aquests accions de
les Illes Balears no van en solitari, sinó que
segueixen la línia europea, on destaquen
l’Open Data Incubator, una incubadora
de projectes de dades obertes a Europa,
i datos.glob.es, de l’Estat espanyol, amb
quasi 300 iniciatives de conjunts de dades
publicades i públiques.
Des
d’una
perspectiva
més
investigadora, la Universitat de les Illes
Balears participa en projectes nacionals i
europeus relacionats amb big data com
són BigData4ATM - Passenger-centric
Big Data Sources for Socio-economic
and Behavioural Research in ATM 20162018, i Optimización del rendimiento
y consumo energético en la gestión de
recursos y datos en el Cloud of Things
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mediante el uso de redes semánticas
2018-2021, entre d’altres.
A l’àmbit educatiu, a la Universitat de
les Illes Balears podem trobar al pla
d’estudis assignatures de big data a les
enginyeries. Així com l’oferta del Màster
d’Anàlisi de Dades Massives des de l’any
2016, amb l’objectiu de formar personal
qualificat i investigador en aquest sector.
Aquestes accions investigadores i formatives persegueixen cobrir els grans reptes
tecnològics i econòmics, juntament amb
la necessitat de l’establiment d’equips
multidisciplinaris en cooperació per cobrir l’ampli rang de tecnologies aplicables (HPC, núvol, seguretat, semàntica,
interfícies, IOT, eServices, etc.) i transversal a diversos sectors (energia, alimentació, indústria, salut, etc.)

2017

En aquesta línia, el Pla d’estadística
2018-2021 presentat pel Govern de les
Illes Balears el 21 de febrer del 2018
anuncia nous reptes, on s’inclou l’ús
prioritari de registres administratius, la
implantació de la tecnologia necessària
per a possibilitar l’ús de fonts de dades
massives (big data) i la creació d’un
sistema geoestadístic on es pugui
integrar la informació geogràfica i
estadística, on la unitat bàsica inferior
sigui l’illa i, sempre que sigui possible,
s’arribi a unitats inferiors com els
municipis. Els clústers de les Illes Balears,
com Turistec i la Cambra de Comerç,
estan fent accions per anar descobrint
i donant solucions a les oportunitats de
negoci existents al voltant del big data.

Requadre I-6.

Big data, mobilitat i turisme
José jaVier ramasco (ifisc/csic-uib)

el seu entorn. Aquests temes, o no eren
a la llista d’aquests llibres o es pensava
que eren poc probables.

En els relats de ciència-ficció dels anys
seixanta s’esmenta com a possibles
futurs per a la humanitat qüestions com
noves fonts d’energia inesgotables i
netes, viatges eficients a altres estrelles,
cura de malalties i, fins i tot, intel·ligència
artificial i robots. Tots aquests aspectes
han avançat en les últimes dècades,
però el més sorprenent és l’enorme
desenvolupament que han tingut noves
formes de comunicació i gestió de dades,
d’interacció social i de les persones amb

Les tecnologies de la informació i comunicació s’estan tornant tan habituals que
les noves generacions –els anomenats
millennials– expressen una bona part de
la seva identitat a través de les xarxes
socials. Els nous instruments esborren
la distància física: per una banda, es pot
contactar fàcilment amb amics o familiars que es troben lluny i, per una altra,
afecten els límits temporals, ja que s’espera que es pugui comprar, contractar
o demanar serveis en línia en qualsevol
moment del dia o de la setmana.
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Tot i que aquestes tecnologies obren una
infinitat de noves possibilitats i aplicacions, hi ha un preu que s’ha de pagar. Cadascuna de les interaccions dels usuaris
amb els aparells, entre diferents usuaris
i, fins i tot, comunicacions automàtiques
dels instruments amb la xarxa queda registrada. La nova regulació europea de
protecció de dades intenta tornar als ciutadans el control sobre l’ús de les seves
dades, però la realitat és que proveïdors
de servei de xarxa, gestors de xarxes socials i un gran nombre de propietaris d’apps
emmagatzemen dades. Per ser més específics podem citar-ne alguns i descriure la
informació que emmagatzemen. Els primers i més clàssics són les empreses de
telecomunicacions: cada firma que dona
un servei mòbil o fix necessita guardar
dades sobre les trucades dels seus clients
per motius de tarifació. No només això,
per oferir el servei mòbil cal saber la torre
a què es connecten els mòbils, atès que
estan corrent una infinitat d’aplicacions
es connecten cada poc temps a internet
a la recerca d’actualitzacions o per transferir informació. D’altra banda, els propietaris de les xarxes socials, les apps, etc.
reben i guarden informació del contingut
de les peticions dels usuaris, a més de
quan i on es produeixen. Exemples són
els cercadors clàssics en xarxa i les xarxes
socials com Facebook, Twitter, Instagram,
etc. Els bancs i les grans companyies de
targetes o de pagaments en línia també
tenen accés a dades sobre la localització,
temps i quantitats de les transferències.
De fet, tots els serveis informatitzats són
susceptibles de crear traces electròniques,
i amb això formar part de bases de dades.
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Hi ha un gran nombre de fonts
d’informació, però, quin és l’ús que se’ls
dona? Quina és la potencial evolució
d’aquest ús? I, com poden afectar el
turisme i la seva gestió? L’ús més habitual
de les dades en l’àmbit privat va ser
establert a finals dels noranta i inici dels
2000 i ha estat el motor de l’èxit dels
cercadors més populars de la xarxa, com
Google i Yahoo. Es tracta d’emprar la
informació per oferir publicitat adreçada
a cada tipus d’usuaris. Els continguts de
les cerques, de les interaccions en xarxes
socials, imatges pujades, llocs visitats,
compres anteriors, etc. permeten
classificar els usuaris d’acord als seus
gustos i necessitats. D’aquesta manera,
a cada individu se li poden recomanar
serveis o productes als quals sigui més
procliu, maximitzant les possibilitats de
compra. El sector turístic no està lliure
d’aquestes pràctiques i són moltes les
destinacions, cercadors d’agències en
línia o metacercadors (comparadors) que
aprofiten aquest tipus de mecanismes
per recomanar productes o per adreçar
publicitat. La recomanació i la gestió de
la reputació de les destinacions i serveis
s’ha convertit en un negoci lucratiu que
orienta els potencials clients als serveis.
En aquest marc, mereixen especial menció les eines de l’anomenada economia
col·laborativa. Algunes d’aquestes, com
Airbnb o HomeAway, han impactat amb
força al mercat immobiliari de les zones
vacacionals, incloses les nostres illes, o
han afectat sectors com el transport (Cabify, Uber, Blablacar, etc.) i han motivat
reaccions legislatives per intentar mantenir l’accés a l’habitatge als residents.
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Cal veure com la seva presència i la nova
regulació conformarà el mercat immobiliari (i de transport, etc.) en el futur.
A part d’aquestes formes d’interacció
de l’usuari amb les empreses, les xarxes
socials també han obert altres possibilitats. Tant els gestors de destinacions
com els proveïdors de serveis (hotels,
restaurants, etc.) tenen cada vegada
més presència a les xarxes. Això permet
una interacció directa amb els potencials
usuaris i disposar d’una forma de control de la reputació. Els comentaris amb
crítiques o suggeriments arriben directament al gestor, cosa que facilita tenir
una idea més actualitzada dels possibles
problemes del negoci i donar una atenció més personal als clients. La geolocalització i l’automatització de molts dels
serveis, cada vegada més freqüents, han
obert la porta a una interacció amb els
clients que canviarà la forma com s’entén el turisme en el futur. No només és
la contractació de nits d’hotel, dinars i
sopars en restaurants, sinó que la domòtica proporcionarà mecanismes per
fer l’embarcament o demanar qualsevol cosa que els clients puguin requerir
sense necessitat d’interacció cara a cara.
Això pot fer avançar l’actual tendència
cap a una creixent automatització i subseqüent pèrdua de mà d’obra en sectors
que, com el turisme, la contracten de
manera extensiva.
Menys explorades, però d’una gran
importància, són les aplicacions que el
big data o dades massives tenen per
als gestors públics. Aquest és un dels
principals temes de treball a l’IFISC (CSIC-
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UIB), on hi ha una línia per a l’estudi de
sistemes sociotècnics. Alguns exemples
són l’anàlisi de les zones de concentració
de gent a les ciutats i com la mobilitat
diària s’adapta a la distribució geogràfica.
Clàssicament,

la

informació

sobre

mobilitat s’obté mitjançant enquestes
en què la mostra se selecciona per evitar
biaixos: se cerca gent representativa de
cada franja d’edat, gènere, extracció
social i econòmica, nivell educatiu,
origen, etc., i se’ls entrevista sobre els
seus hàbits diaris de mobilitat. El cost
d’una enquesta amb una desena de
milers d’individus, com la que es fa cada
any a l’àrea metropolitana de Barcelona
(EMEF) pot ser de l’ordre de les centenes
de milers d’euros, per no esmentar les
grans macroenquestes com l’EMD de
Madrid, que en la seva edició del 2018
diu haver completat 85.000 entrevistes i
ha costat 2,2 milions d’euros1. A part del
cost, la planificació d’aquestes enquestes
requereix mesos o anys de preparació,
així que és difícil actualitzar els resultats
en terminis curts. La informació que
s’obté, però, és crucial: conèixer la
demanda de transport entre una zona i
una altra és vital per planificar les rutes
dels serveis públics com autobusos,
freqüències de metros i, fins i tot, la
inversió en noves línies.
1. Vegeu, per exemple, https://www.lainformacion.com/empresas/consorcio-transporte-publico-de-madrid-gasta-2-2-millones-en-una-encuesta-de-movilidad/6337578
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Això no succeeix només a les grans
àrees metropolitanes, sinó també a les
Balears, on el 2017 el Govern va dur a
terme una enquesta a 4.200 residents
i 1.700 turistes per redactar el nou pla
integral de mobilitat2. Les enquestes
continuen sent necessàries per corregir
els possibles biaixos, però les noves
tecnologies afegeixen una eina d’un
valor incalculable en aquest sector.
Qualsevol dels distribuïdors majoritaris
de mòbils disposa d’informació sobre
la mobilitat dia a dia de la fracció de
la població a la qual ells donen servei.
Les mateixes dades es poden trobar en
empreses agregadores d’apps mòbils
i proveïdors de sistemes operatius
(Android i MacOS). Estam parlant de
patrons de mobilitat d’una fracció de la
població que pot fàcilment superar el
10%, amb alta resolució espai-temporal
i que s’actualitza en temps real. És fins
i tot possible obtenir informació amb
dades públiques com les provinents de
tuits geolocalitzats. Alguns exemples
dels patrons de mobilitat obtinguts
amb Twitter a Mallorca per a residents,
turistes nacionals i estrangers disgregats
per nacionalitat d’origen s’afegeixen
també a aquest informe com a material
addicional. Les dades de Twitter són
de menor qualitat, ja que el nombre
d’usuaris és molt més reduït i com a
aplicació mòbil té més usuaris joves,
però s’ha comprovat que en mobilitat
i a escales d’un quilòmetre o més, els
resultats són comparables als produïts
amb dades de telefonia mòbil i amb
enquestes, sempre que les dades
2. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.
do?codi=3056653&coduo=2390691&lang=ca

424

s’agreguin en períodes temporals
llargs. El contingut dels tuits, a més, és
accessible, cosa que permet separar els
usuaris per idiomes i comprovar, com
vam fer en un estudi recent, el nivell
d’integració de les diferents comunitats
d’immigrants.
El potencial del big data per al turisme
és enorme, a més de separar els visitants
i residents per origen i idioma, es poden
detectar les zones de concentració, que
són aquelles on el gestor públic ha de
focalitzar els serveis o la seva atenció en
el cas en què es vulguin desenvolupar
mesures legislatives per corregir possibles desviacions i conflictes. El futur
passa per creuar diversos tipus de dades
d’àmbit espacial, no individual (per mantenir la privacitat), així com per utilitzar
aquesta informació en eines de simulació realistes que permetin considerar
escenaris objectius i comprovar els efectes de les polítiques abans d’implementar-les. Un exemple és l’impacte de noves línies de transport sobre la demanda
i la mobilitat: partint de les dades actuals
es poden crear models informàtics que
infereixin el nombre de passatgers o viatges en diferents situacions depenent
dels costos del transport o les alternatives existents. A més, aquests models poden ser actualitzats en temps real gràcies
a la gran afluència de dades que es generen en qualsevol instant. El transport
és un dels aspectes d’aplicació més directa dels models basats en dades, però
eines similars es poden desenvolupar en
altres contextos com l’atenció sanitària,
demanda d’aigua i electricitat, usos del
sòl o preus de béns, serveis i allotjament.
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Figura 1. Activitat en nombre d’individus observats per a residents i visitants a la
temporada d’estiu (d’abril a octubre) i hivern (la resta) a Mallorca. Cada quadrat
de la malla té una extensió de 2x2 km2. Les dades provenen de recomptes de tuits
geolocalitzats recollits entre el 2014 i el 2016.

Figura 2. Activitat en nombre d’individus observats per visitants de diferents orígens
a l’estiu. Cada quadrat de la malla té una extensió de 2x2 km2. Les dades provenen de
recomptes de tuits geolocalitzats recollits entre el 2014 i el 2016. Cal tenir en compte
que l’ús de Twitter geolocalitzat és diferent en cada país d’origen.
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Figura 3. Fluxos de mobilitat dels visitants entre zones de Mallorca per origen. Les
dades provenen de recomptes de tuits geolocalitzats recollits entre el 2014 i el 2016.
Cal tenir en compte que l’ús de Twitter geolocalitzat és diferent en cada país d’origen.
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