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EL MÓN DE LES PATENTS A TARRAGONA

El món de les patents a Tarragona fa un balanç de les empreses de les 
comarques de l’Ebre i del Camp de Tarragona que protegeixen els seus invents. 
És la primera vegada que es es du a terme un estudi sobre patents a les 
empreses i, si més no, els resultats obtinguts són molt interessants. Els autors 
del treball han rastrejat les bases de patents espanyoles i internacionals a la 
cerca de les patents en mans d’empreses locals, i han complementat aquesta 
tasca amb un treball de camp a partir de visites directes a les empreses. 

El panorama de les patents a casa nostra ens indica que les empreses locals 
protegeixen amb freqüència el seu patrimoni tecnològic i també ens mostra 
que es tracta d’un col·lectiu d’empreses que, sovint, passen desapercebudes. 
Van fent la seva feina, van obrint mercats a l’exterior i van creixent sense fer 
gaire soroll. Sovint sense gaudir del protagonisme que es mereixen.

Quaderns del CampUniversitat Rovira i Virgili
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Per últim, si ens fixem en la localització geogràfica de les empreses que patenten 
a la província de Tarragona s’observa que al litoral de la província de Tarragona és on 
hi ha la concentració més elevada d’empreses que tenen algun registre de propietat 
intel·lectual. El Tarragonès i el Baix Camp acumulen un nombre elevat d’empreses que 
patenten, perquè en aquestes dues comarques es localitzen dues de les ciutats amb més 
pes econòmic de la província: Tarragona i Reus. Tot i així, no és només en aquests dos 
municipis on es produeix l’activitat innovadora en exclusiva, sinó que està repartida en 
altres municipis d’ambdues comarques. El Baix Penedès, el Baix Ebre i el Montsià, els 
quals formen part de la façana litoral de la comarca, també acumulen un gran nombre 
de registres de patents. Fora de la part costanera, hi ha dues comarques que, gràcies a 
la concentració d’empreses que tenen un gran pes a escala estatal, també acumulen un 
nombre elevat de registres de propietat intel·lectual.

D’altra banda, les comarques de la Terra Alta, la Ribera d’Ebre i el Priorat estan, 
gairebé, exemptes del registre d’invencions, perquè, temps enrere, van patir un prolon-
gat procés de declivi, tant econòmic com demogràfic, hi ha un entorn rural i el conreu 
de les terres és un dels motors econòmics de la zona. 

L’ús de materials compostos és habitual des de fa anys en el sector ae-
ronàutic. Els fusellatges dels avions fabricats amb polímer reforçat amb 
fibra de carboni, per exemple, són molt més rígids, lleugers i resistents 
que els d’alumini. El Grup NAVEC, que va néixer el 2005 de la inte-
gració de diverses empreses líder en serveis per a empreses, ha estat 
pionera en l’ús de materials compostos com a solució en manteniments 
estructurals a la gran indústria, un tipus d’aplicacions menys costoses 
per als clients. El Grup ha fet de l’R+D la punta de llança del negoci i té 
un acord de col·laboració amb Henkel per desenvolupar nous produc-
tes adaptats a les seves necessitats. Amb més d’un miler de treballadors, 
l’empresa, amb seu a la Pobla de Mafumet, presta serveis d’enginyeria, 
muntatges i manteniments a tot tipus d’indústria —principalment a la 
indústria petroquímica i energètica—, i ha guanyat presència exterior 
els últims anys treballant en projectes en països com Romania, l’Índia, 
Qatar o la Xina. Aquesta aposta per la internacionalització l’ha dut a 
obrir seus a Mèxic, Colòmbia, el Brasil i Xile.

GRUP NAVEC
[De l’aeronàutica 

als manteniments]
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