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Creix el nombre d'empreses i l'ocupació en R+D en els parcs
científics i tecnològics

18.04.2013. Notícies del Parc   -   L'Associació de Parcs Científics i Tecnològics d'Espanya (APTE) va presentar a
Orbital 40, Parc Científic i Tecnològic de Terrassa, les estadístiques anuals de l'Associació, durant la celebració de
la seva Assemblea General. Els parcs espanyols han incrementat en l'últim any un 2,9% el nombre d'empreses i
institucions instal·lades, arribant a la xifra de 6.206 entitats.

[]
El passat dimecres 17 d'abril es va celebrar a Terrassa la primera Assemblea General d'APTE de 2013, en la qual es
van debatre els principals temes d'interès dels parcs científics i tecnològics, a més de presentar les dades anuals de
l'associació, que reflecteixen un augment del nombre d'entitats ubicades als parcs i de l'ocupació en R+D.
Els parcs espanyols han incrementat en l'últim any un 2,9% el nombre d'empreses i institucions instal·lades, arribant a la
xifra de 6.206 entitats. 233 són empreses de capital estranger i 890 són entitats de menys de 3 anys d'antiguitat. A més, 854
empreses són de nova creació o es van instal.lar als parcs membres d'APTE durant el passat exercici.
La dada de la facturació anual reflecteix un descens del 7,1%, amb un total de 21.587.000 d'euros. En relació a l'ocupació l'any
2012 va finalitzar amb un total de 146.669 treballadors, un 5% menys que l'any anterior, encara que l'ocupació qualificat en
tasques de R+D si augmenta notablement, un 3%, situant-se en 29.296 persones, dada que demostra que l'ocupació als parcs
s'està especialitzant en aquest tipus d'activitats.
[]
La inversió en R+D és què més baixa en relació a l'any anterior, i tot i que supera els 1.054 milions d'euros, decreix un 12,3%.
Si comparem aquesta dada amb les retallades en la inversió pública s'observa que els parcs mantenen l'esforç en la inversió
privada, com una aposta per la innovació i la competitivitat de les seves empreses.
Pel que fa als sectors empresarials de major representació, les entitats del sector Informació, Informàtica i Telecomunicacions
segueixen liderant el rànquing, amb el 22,7%, seguides per les empreses dedicades a Enginyeria, Consultoria i Assessoria, que
se situen en el 15,3%. En tercer lloc se situen les empreses del sector de la Medicina i Salut que aporten el 6,1%.
Durant la celebració de l'Assemblea General també es van substituir dos integrants del Comitè Executiu d'APTE, format per 13
representants de parcs que tenen el repte de potenciar les activitats que l'Associació porta a terme en aspectes tan importants
per als parcs com la internacionalització de les seves entitats, la potenciació de la transferència de tecnologia, millorar l'accés al
finançament o augmentar la difusió de les seves activitats.
José Miguel Corres, president de la Xarxa de Parcs Tecnològics del País Basc substitueix com a vicepresident primer d'APTE a
Francisco Berjón, i Ángeles Gil, directora general del Parc Científic i Tecnològic Cartuja reemplaça Isaías Pérez Saldaña, com a
vicepresident d'APTE.


