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El 13 de febrer de 2014, €Design va participar en el Taller d’experts sobre el mesurament de l’ús i l’impacte econòmic
del disseny: noves perspectives sobre la innovació , amb la participació de representants de la UE, l’OCDE, Eurostat,
NESTI i l’OMPI, amb l’objectiu de compartir el coneixement i les experiències resultants de les darreres activitats de
recerca sobre la contribució econòmica del disseny.
En aquest taller, €Design va introduir els pilars fonamentals de les directrius sobre la manera de recopilar dades i
mesurar el paper i la contribució econòmica del disseny al valor afegit de les nacions, la creació de valor econòmic
de les empreses i la creació de llocs de treball de qualitat.
El procés de treball seguit en PT5 del projecte Eurodesign va començar amb la formulació d'una sèrie de directrius,
d’acord amb el contingut del Taller d’experts sobre el mesurament de l’ús i de l’impacte econòmic del disseny: noves
perspectives sobre la innovació, amb la participació de la Unió Europea, l’OCDE, Eurostat, NESTI i l’OMPI. Posteriorment vam distribuir aquest esborrany inicial de directrius a la UE, l’OCDE, Eurostat i NESTI, a l’espera dels seus
comentaris i aportacions. Després d’això vam introduir les aportacions al text i vam publicar aquesta versió final
de les directrius proposades per a la recollida i interpretació de dades de disseny com a factor de producció en la
innovació centrada en l’usuari. L’objectiu final era el d’oferir un text de directrius que pugui ser l’origen d’un nou
capítol dels manuals d’Oslo o Frascati o, eventualment, d’un manual de disseny nou com a part de la família de
manuals de Frascati.

Enviem còpies de l’esborrany de les directrius proposades per a la recollida i interpretació de dades a l’espera de
comentaris/aportacions d’experts de
- l’Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI),
- l’Oficina d’Harmonització del Mercat Interior (OAMI),
- l’Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmics (OCDE) i
- EUROSTAT.
Rebem comentaris/contribucions enriquidors que hem afegit al text final.No publiquem els comentaris rebuts perquè reflecteixen els punts de vista dels autors i poden no correspondre amb les opinions oficials de les institucions.
Gràcies a tots per les aportacions.
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1. Fonaments conceptuals per definir el disseny com a
factor econòmic de producció
1

El document de treball «El disseny com a motor de la innovació centrada en l’usuari» de la Comissió Europea
assenyala que

		

La paraula disseny no té una definició consensuada i per això se li atribueixen diversos significats en funció de
diversos contextos. Molt sovint s’associa el disseny únicament a l’aspecte estètic dels objectes, tot i que en la
realitat la seva aplicació és molt més àmplia.

2

L’objectiu d’€Design és avançar cap a una definició nova de disseny, concretament com a factor econòmic de
producció. Per això hem d’identificar en primer lloc els problemes econòmics en què el disseny pot tenir un
paper rellevant.

3

Les diverses definicions del terme economia solen fer referència a l’estudi de la manera de satisfer els desitjos o
les necessitats il·limitades de les persones/usuaris/clients amb recursos limitats, i estan relacionades amb l’escassetat de recursos. De manera que, en termes econòmics, cal entendre la capacitat de qualsevol objecte de
transacció (béns, serveis, entorns, experiències, comunicació, etc.) per satisfer les necessitats de les persones.

4

En economia, la utilitat es defineix com la capacitat de satisfer desitjos o necessitats percebuts per un consumidor/usuari/client en un objecte de transacció. Atès que la disponibilitat de recursos de la gent és limitada, és
fonamental identificar les necessitats o els desitjos i oferir objectes de transacció amb la combinació correcta
d’utilitats (Stigler 1950, Read 2007).

5

La creació de valor econòmic sorgeix de la diferència entre les «utilitats percebudes» adquirides en una transacció i el cost econòmic de generar l'objecte de transacció. Com que la creació de valor econòmic depèn de les
utilitats percebudes, és relativa a l’observador i no intrínseca. Per tant, depèn del client/usuari/consumidor.
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6

En funció del preu que el mercat accepta, la creació de valor econòmic es divideix entre el benefici econòmic
(per a l’empresa) i l’excedent del consumidor.

7

El document de treball «El disseny com a motor de la innovació centrada en l’usuari» de la Comissió assenyala
que el disseny juga un paper important en la creació d’utilitats, així com en la reducció de costos. Per tant,
€Design treballa amb la hipòtesi que el disseny té un paper important en la creació de valor econòmic:
El disseny contribueix, doncs, a crear avantatges competitius únics que ajuden a anar més enllà de la pura
competència de preus, en particular a través de la creació i l’enfortiment de les identitats i marques a nivell
corporatiu o de producte. A més, el disseny té el potencial de reduir costos, com els de producció, muntatge,
embalatge, emmagatzematge, transport i eliminació, i, per tant, reforça la rendibilitat i la competitivitat.

8

A partir d’aquesta descripció, podem veure que la incorporació del disseny no ha d’estar enfocada exclusivament a nivell de producte, i que el disseny pot tenir un impacte en la promoció, el desenvolupament de marca,
la identitat corporativa, la reducció de costos i l’execució de processos. D’aquesta manera, en crear utilitats, el
disseny contribueix a la consecució d'utilitats funcionals (rendiment, funcionalitat), socials (com em veuen els
altres) i emocionals (com em fa sentir) o una combinació de les tres.
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9

Per tant, si el disseny ha de jugar un paper en la creació de valor econòmic, cal que tingui també el seu paper
per satisfer millor les necessitats i el desitjos funcionals, emocionals i socials o fer-ho de manera similar a un
cost inferior.

7
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2. Ubicació del concepte de disseny dins del marc
conceptual de la família de manuals de Frascati
10 L’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) va elaborar el manual de Frascati: «Proposta de norma pràctica per a enquestes de recerca i desenvolupament experimental», i, amb la col·
laboració d’Eurostat, va desenvolupar el manual d’Oslo: «Directrius per a la recollida i interpretació de dades
sobre innovació».La família de manuals de Frascati ofereix un marc comú perquè la majoria d’enquestes de
recerca, desenvolupament i innovació segueixin unes directrius estàndard per tal de facilitar la comparabilitat
de les dades recollides.
11 La família de manuals de Frascati es basa en un marc conceptual que s’ha desenvolupat de manera iterativa
amb edicions successives del manual.
12 El marc conceptual que proporciona la combinació dels manuals de Frascati i Oslo no dóna cabuda a un «quart
pas» en la cadena de conceptes. Per tant, qualsevol articulació nova del disseny com a concepte específic ha
d’encaixar dins dels marcs establerts.

9
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13 Les últimes versions dels manuals de Frascati i Oslo ja no són exclusives de la ciència i la tecnologia. El concepte de «recerca» està ara obert a qualsevol treball creatiu. El desenvolupament experimental està obert a la
utilització de qualsevol bagatge de coneixements per concebre una nova aplicació. La innovació està oberta a
qualsevol implementació.
14 A conseqüència d’aquest ampli tractament de la innovació, el desenvolupament i la recerca, el marc conceptual dels manuals de Frascati no concep el disseny com una etapa posterior a la innovació o com una cosa
diferent d’aquesta. Per tant, dins del marc conceptual existent de recerca, desenvolupament i innovació, el
disseny només es pot descriure com una forma específica de recerca, desenvolupament o innovació.

15 El manual de Frascati (OCDE 2002) descriu l’abast del disseny com una activitat específica dins de la recerca i
el desenvolupament, limitada a la creació d’esbossos o plànols destinats a definir qüestions funcionals:
		
124.

Disseny industrial:
La gran majoria dels treballs de disseny en una àrea industrial està orientada als processos de producció i,
com a tal, no està classificada com R+D. No obstant això, alguns elements del treball de disseny sí que han
de ser considerats com R+D. Entre ells hi ha els esbossos i plànols destinats a definir procediments, especificacions tècniques i característiques de funcionament necessaris per a l’elaboració, el desenvolupament i la
fabricació de productes i processos nous.

125.

Per exemple, si es desenvolupa un producte d’enginyeria que incorpora components mecanitzats, amb tractament tèrmic i/o galvanitzat, l’elaboració i la documentació dels requisits d’uniformitat de la superfície, els
procediments de tractament tèrmic o els requisits del procés de galvanoplàstia es consideren R+D, independentment que s’hi incloguin els plànols o que constitueixin fulls d’especificacions separades.
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16 El manual de Frascati (2002) (paràgrafs 124, 125) defineix el disseny com a factor que contribueix a les utilitats
funcionals

17 El manual d’Oslo (OCDE 2005) descriu el disseny com un tipus específic d’innovació, com a part del desenvolupament i la implementació de la innovació de productes que es limita a elements estètics/formals, i també
considera que el disseny pot ser una innovació de màrqueting:
162.

El disseny és una part integral del desenvolupament i la implementació d’innovacions de productes. No
obstant això, els canvis de disseny que no impliquen un canvi significatiu en les característiques funcionals
d’un producte o en els usos previstos no són innovacions de productes. En canvi, sí que es poden considerar
innovacions de màrqueting, com comentem a continuació. Les actualitzacions rutinàries o els canvis estacionals regulars tampoc són innovacions de productes.

172.

Les innovacions de màrqueting inclouen canvis significatius en el disseny de productes que formen part
d’un nou concepte de màrqueting. En aquest context, els canvis en el disseny del producte fan referència a
canvis en la forma i l’aspecte del producte que no alteren les característiques funcionals o d’ús del producte.

18 Segons el manual d’Oslo (2005), el disseny pot ser una innovació de màrqueting en relació amb les utilitats
socials i emocionals i una innovació de producte en relació amb les utilitats funcionals.
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19 El manual d’Oslo se centra en el concepte de disseny com a creació de la forma i l’aspecte dels productes, encara que accepta que les activitats de disseny poden ser enteses per les empreses en termes més generals.
		
344.

2.4. El disseny
El terme «disseny de productes», tal com s’utilitza en la definició d’innovacions de màrqueting, es refereix a
la forma i l’aspecte dels productes i no a les seves especificacions tècniques o altres característiques funcionals o d’ús.(...) No obstant això, les empreses poden concebre les activitats de disseny en termes més generals, com a part integral del desenvolupament i la implementació d’innovacions de productes o processos,
tal com es descriu en l’apartat 2.2.3 d’aquest capítol. La categorització de les activitats de disseny dependrà,
doncs, del tipus d’innovació a la qual facin referència.

345.

Totes les activitats de disseny per al desenvolupament i la implementació d’innovacions de producte (inclòs
treballar en la forma i l’aspecte) i d’innovacions de procés s’han d’incloure en R+D o en altres preparatius per
a innovacions de producte i procés.

346.

Els treballs relacionats amb els canvis en el disseny de productes que són innovacions de màrqueting (i no
innovacions de producte, és a dir, que no milloren significativament les característiques funcionals o els usos
previstos del producte en qüestió) s’han d’incloure en els Preparatius per a innovacions de màrqueting.

20 La definició de disseny que presenta el paràgraf 345 del manual d’Oslo («totes les activitats de disseny per al
desenvolupament i implementació d’innovacions de producte s’han d’incloure en R+D o en altres preparatius») no coincideix amb el concepte estricte de disseny que ofereix el paràgraf 124 del manual de Frascati: «La
gran majoria dels treballs de disseny d’una regió industrial està orientada als processos de producció i, com a
tal, no està classificada com a R+D. No obstant això, alguns elements del treball de disseny sí que han de ser
considerats com R+D. Entre ells hi ha els esbossos i plànols destinats a definir procediments, especificacions
tècniques i característiques de funcionament necessaris per a la concepció, el desenvolupament i la fabricació
de productes i processos nous ».
21 La família de manuals de Frascati situa el disseny dins dels conceptes de recerca, desenvolupament i innovació, i reconeix que el disseny es podria entendre de manera més àmplia. Les definicions emprades en els dos
manuals no coincideixen i reconeixen que la definició de disseny podria ser més àmplia (Tether 2006).
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3. Definició del disseny com a factor econòmic de producció
22 Des d’una perspectiva econòmica, un aspecte clau del disseny és el propòsit d’integrar, ajustar i crear un equilibri entre les utilitats funcionals (relacionades directament amb la dimensió del disseny com a funció/rendiment/usabilitat/resolució de problemes) i les utilitats emocionals i socials (més relacionades amb la dimensió
del disseny en el seu vessant estètic/formal/de creació de significat o sentit).
23 Els consumidors inverteixen els seus recursos limitats a un objecte de consum o un altre en funció de les
utilitats percebudes i els costos. La competència entre les diverses utilitats i costos dóna lloc a processos de
substitució i regula la durada de la vida econòmica dels objectes de consum. La substitució pot donar-se quan
una alternativa nova ofereix utilitats millors o noves o quan una alternativa nova ofereix utilitats similars a un
cost inferior.Un usuari determinat també pot optar per l’objecte que li proporcioni la millor experiència.
24 La integració correcta de les utilitats funcionals, emocionals i socials provoca la substitució quan satisfà necessitats similars a un cost inferior, quan satisfà necessitats majors o noves al mateix cost o quan satisfà necessitats substancialment més altes o més noves a un cost superior. La substitució funciona en els dos sentits: els
objectes substitueixen o són substituïts. Un disseny manté la seva vida econòmica mentre no és substituït per
dissenys nous. Per tant, la protecció dels resultats de disseny i l’aplicació dels drets té un paper econòmic clau.
25 La característica distintiva del disseny com a factor de producció és que «les activitats de disseny se centren en
la integració de les utilitats funcionals, emocionals i socials» (Nomen e. a., 2011). Per això €Design treballa amb
la definició del disseny com a factor econòmic de producció:
Dissenyar és [centrar-se a] integrar les utilitats funcionals, emocionals i socials.
Dissenyar és [centrar-se a] integrar la satisfacció de les necessitats i els desitjos funcionals, emocionals i socials de l’usuari/client/ consumidor.
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26 En termes econòmics, per evitar la destrucció del valor creat pel disseny, cal que els resultats de l’activitat de
disseny siguin susceptibles de protecció i que la protecció sigui aplicable. Aquesta definició també abasta la
perspectiva dels consumidors/clients, ja que es basa en la noció econòmica d’utilitats percebudes. No obstant
això, els aspectes no emparats per la llei de disseny es poden veure emparats per la llei de patents o el dret civil,
la qual cosa complica la protecció del disseny com a element integrador.
27 El disseny es pot veure com a procés o com a resultat. Per tant, podem adaptar la definició de disseny tenint en
compte aquestes dues categories bàsiques:
		
- El disseny com a procés: Activitats per integrar utilitats funcionals, emocionals i socials.
- El disseny com a resultat: Béns, serveis, processos, mètodes de màrqueting o d’organització amb
utilitats funcionals, emocionals i socials integrades.
28 També podem definir allò que no és disseny, per eliminació:
- Les activitats de disseny no són activitats d’R+D o innovació centrades exclusivament en la millora de
les prestacions (Avenços científics o tècnics) sense tenir en compte les utilitats emocionals o socials
percebudes pel mercat.
- Les activitats de disseny no són activitats artístiques centrades exclusivament en les utilitats emocionals o socials sense tenir en compte les utilitats funcionals percebudes pel mercat.
29 També hem arribat a la conclusió que en la família actual de manuals de Frascati (R+D i innovació) no coincideixen les definicions de disseny que s’empren i que la definició de disseny podria ser més àmplia. Si dissenyar
és centrar-se en la integració de les utilitats funcionals, emocionals i socials, llavors l’enfocament en la integració és el factor distintiu que separa les activitats de disseny d’altres formes d’activitats d’R+D o innovació. Per
això podem ampliar la nostra definició per expressar el disseny en el context de l’R+D i la innovació:
- El disseny com un tipus d’activitat de recerca i desenvolupament: Dins d’un procés d’R+D, el disseny
és el conjunt d’activitats que se centren en la integració de les utilitats funcionals, emocionals i socials
d’un resultat de recerca o desenvolupament.
- El disseny com a tipus d’activitat d’innovació: Dins d’un procés d’innovació, el disseny és el conjunt
d’activitats que se centren en la integració de les utilitats funcionals, emocionals i socials d’un resultat
d’innovació.
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4. El disseny com a element integrador o com a afegit d'estil
30 Durant molt de temps, el disseny va ser considerat com un procés complementari que tenia lloc després del
desenvolupament de la tecnologia. Sota aquesta percepció, el disseny es limitava a crear l’aparença o l’estètica
d’un artefacte que de manera independent proporciona utilitats funcionals noves o millorades.
31 L’edició de 2005 del manual d’Oslo abordava la dimensió sistèmica de la innovació i dedicava un capítol als
vincles de la innovació i el seu mesurament. L’OCDE ja no percebia la innovació com un fenomen lineal que
començava amb el desenvolupament de la tecnologia, sinó com un fenomen complex i sistèmic. Sota aquesta
percepció, l’enfocament canvia cap a un èmfasi en els vincles i la integració.
32 El document de treball de la CE «El disseny com a motor de la innovació centrada en l’usuari» de 2009 també
abordava la concepció del disseny com una activitat d’innovació estratègica, multifuncional i multidisciplinària.
33 En línia amb les conclusions del manual d’Oslo de 2005 i del document de treball de la CE «El disseny com a
motor de la innovació centrada en l’usuari» de 2009, en el marc d’€Design, dissenyar és integrar les utilitats
funcionals, emocionals i socials com un fenomen complex i sistèmic.
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5. El disseny i el concepte jurídic del disseny industrial
34 La licitació MARKT/2013/064/D «Anàlisi econòmica dels dibuixos i models industrials a Europa» que la Comissió Europea va llançar el 2013 és un bon exemple del conflicte tradicional entre el concepte jurídic del disseny
industrial i el concepte general del disseny.
35 Aquesta licitació limita l’abast del disseny a l’aparença dels articles i restringeix la definició d’indústries europees del disseny a aquelles que obtenen un avantatge competitiu en la part estètica d’un producte que proporciona prestacions similars a les de la competència, de manera que dificulta la comprensió de la contribució
econòmica del disseny.
36 El concepte jurídic de disseny es limita a la protecció de l’aparença d’un article industrial, la qual cosa provoca
un conflicte entre el concepte jurídic de disseny industrial i el concepte de disseny en un sentit no especialitzat
o genèric. L’OMPI1 indica (i la licitació també esmenta) que:
		 a. en un sentit no especialitzat o genèric, el disseny és l’activitat creativa que determina l’aparença formal o
ornamental dels articles produïts en massa per tal de garantir, d’una banda, que atreguin visualment els
consumidors potencials i, de l’altra, que exerceixin la seva funció prevista de manera eficaç, tot això dins dels
límits disponibles de costos.
El marc conceptual del disseny com la integració de les utilitats funcionals, emocionals i socials està en línia
amb el concepte de «visió corrent o general» del disseny que esmenta l’OMPI com a activitat creativa que satisfà tant l’atractiu visual com la funció prevista.
37 L’OMPI2 indica (i la licitació també esmenta) que:
		 b. en un sentit jurídic, el disseny industrial és el dret, reconegut en nombrosos països, en virtut d’un sistema
de registre, a protegir els elements originals i no funcionals d’un article o producte industrial resultants de
l’activitat de disseny
En un sentit jurídic, els registres de dissenys industrials només fan referència als elements ornamentals i no
funcionals. La protecció legal concedida en virtut de la legislació sobre dissenys industrials es limita al concepte tradicional del disseny com un complement estètic o afegit d'estil limitat a l’aparença d’un article industrial. Aquesta visió del disseny coincideix amb el model d’innovació d'impuls tecnològic que va prevaler
conceptualment fins que es va produir la migració del nou consens des del concepte tradicional d’innovació
tecnològica fins al nou marc conceptual amb quatre conceptes d’innovacions: de productes (béns i serveis),
de processos, d’organització i de màrqueting, segons el manual d’Oslo de 2005.

1
2

Manual de propietat intel·lectual de l’OMPI, 2a edició (2004) reimpressió de 2008, apartat 2.639, pàg. 112.
Manual de propietat intel·lectual de l’OMPI, 2a edició (2004) reimpressió de 2008, apartat 2.639, pàg. 112.
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/489/wipo_pub_489.pdf
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38 L’OCDE i Eurostat van evolucionar d’una visió lineal de la innovació, en la qual el disseny era un complement
estètic situat al final d’un procés tecnològic, a un concepte d’innovació com un fenomen complex, relacionat
de manera sistèmica amb la creació de valor econòmic i el valor afegit. En la innovació sistèmica, el disseny
juga un paper clau des del mateix començament, ja que integra prestacions i emocions per proporcionar la millor experiència que els usuaris busquen o necessiten. En aquesta visió del disseny com a element integrador
dins la innovació sistèmica, el disseny juga un paper clau en el creixement, la prosperitat i la creació de llocs de
treball de qualitat.
39 La bretxa conceptual entre el disseny industrial com l’aparença d’un article industrial i la funció del disseny
com a factor econòmic en la innovació sistèmica limita l’ús de les dades de registres de disseny industrial com
a indicador de la contribució econòmica del disseny.
40 Pel que fa a la licitació DG MARKT, creiem que la Comissió Europea no hauria de donar per fet en cap cas que
la contribució econòmica del disseny es limita a diferències estètiques entre articles amb prestacions similars:
[...] si les prestacions tècniques dels diversos productes que ofereixen els diversos fabricants són relativament iguals,
l’atractiu estètic, així com, per descomptat, el cost, ha de determinar l’elecció del consumidor. La protecció jurídica
dels dissenys industrials compleix així la funció important de protegir un dels elements distintius pels quals els fabricants aconsegueixen l’èxit en el mercat.
(Licitació núm. MARKT/2013/064/D:Títol: Anàlisi econòmica dels dibuixos i models industrials a Europa, pàg. 17) 3
41 Amb l’objectiu de proporcionar dades significatives als responsables polítics, entenem que la visió de la Comissió Europea expressada en la licitació esmentada ha de ser reformulada i ampliada a la visió del disseny
com a element integrador de les utilitats funcionals, emocionals i socials en la mateixa gènesi d'una innovació
sistèmica.

3

Aquest text va ser utilitzat anteriorment en els següents documents de l’OMPI: Oficina Internacional de l’OMPI, L’objecte principal de la propietat industrial: invencions, dissenys industrials. Marques, WIPO/LIC/WL6/9111;i en
http://www.wipo.int/mdocsarchives/WIPO_IP_RYD_02/WIPO_IP_RYD_02_INF5.pdf
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6. La relació complexa entre la creació de
valor econòmic i el disseny
42 No hi ha evidència de causalitat entre el cost de generar un actiu intangible i el valor econòmic que en resulta.
La inversió en disseny és condició necessària per augmentar les utilitats o per reduir els costos (o ambdues coses), però no és condició suficient per a aconseguir-ho. Si bé s’han observat certes relacions i correlacions, cal
identificar eines millors per avaluar la contribució del disseny a la creació de valor econòmic de les empreses i
al creixement del PIB de les nacions.
43 El disseny pot actuar com a element integrador d’utilitats noves o millors o per a la reducció de costos per a
utilitats similars. La relació entre l’esforç en el disseny i l’obtenció de beneficis econòmics és ben coneguda en
economia i es pot resumir de la manera següent:

44 Actualment no hi ha evidència empírica que la creació de valor econòmic pel disseny pugui ser un sistema
lineal on els resultats són directament proporcionals a la inversió realitzada.
45 Per tant, si la creació de valor econòmic pel disseny no és directament proporcional a la inversió en disseny,
es tracta d’un sistema no lineal que requereix models dinàmics per comprendre i controlar la relació entre la
creació de valor econòmic i el disseny.
46 El manual d’Oslo 2005 (apartat 253) planteja la importància dels vincles, les connexions en innovació i també
planteja la qüestió que la mera identificació dels vincles d’innovació no aporta tota la informació necessària
per a entendre un model dinàmic. No obstant això, aquesta informació pot suposar una contribució valuosa
a la comprensió dels sistemes de disseny, que pot ajudar a determinar la influència dels programes governamentals per fomentar un intercanvi o difusió més gran de coneixement.
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47 En un model dinàmic, els cicles de retroalimentació, els estocs i els fluxos són fonamentals per comprendre i
controlar els resultats no lineals derivats de canvis en els «inputs».
48 És fonamental comprendre i controlar els models dinàmics que expliquen el paper del disseny en el procés de
creació de valor econòmic, ja que, en els sistemes no lineals, un canvi petit en un flux o estoc pot tenir un impacte important en el resultat final. Un petit esforç de disseny pot suposar un augment important en la creació
de valor econòmic.
49 Com a hipòtesi, un petit esforç en la integració d’utilitats funcionals importants noves o millorades amb utilitats socials i emocionals noves o millorades pot tenir com a resultat un augment desproporcionat en la creació
de valor econòmic. Per contra, un gran esforç en el desenvolupament d’utilitats funcionals noves o millorades
que no estan integrades amb utilitats socials i emocionals noves o millorades pot donar lloc a un augment
petit en la creació de valor econòmic.
50 Entenem que calen noves dades per proporcionar evidències quantitatives que demostrin aquest efecte, per
al qual hi ha evidència anecdòtica i qualitativa considerable. Això suggereix la necessitat de preguntes addicionals dins dels marcs de mesurament existents (per exemple en l'Enquesta Comunitària d'Innovació - CIS
(Competitiveness Innovation Survey)).
51 En concret, amb la finalitat de proporcionar evidència d’aquest efecte, es necessiten dades sobre el grau en
què les empreses contemplen les utilitats funcionals o experiencials (emocionals i socials) de manera aïllada o
de manera més integrada.
52 Les respostes seran fonamentals per entendre el posicionament d’una empresa cap al disseny i, amb aquestes dades, es podrà analitzar la resta de les dades estadístiques com a possibles components d’un sistema
dinàmic. La hipòtesi d’€Design és que el disseny, entès com un element integrador de les utilitats funcionals,
emocionals i socials des de l'inici mateix de la innovació sistèmica, pot ser un factor clau que genera eficiències
importants no lineals en la creació de valor econòmic i social de les empreses i en el creixement del PIB de
les nacions.
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7. És rellevant la contribució econòmica del disseny?
53 La importància de la contribució econòmica del disseny és un dels factors per a determinar el nivell de prioritat
que els responsables polítics han de donar al disseny.
54 La recerca d’€Design treballa amb la hipòtesi que la rellevància de la contribució econòmica del disseny depèn
en gran mesura del concepte de disseny que fem servir , en el paper del disseny en la imatge de la innovació.
L’Estratègia d’Europa 2020 d’Innovació (pàg. 22) treballa amb la hipòtesi que «el disseny té una importància
especial i es reconeix com una disciplina i activitat clau per aportar idees al mercat i les transforma en productes
atractius i fàcils d’usar».
55 Hi ha dues interpretacions del terme «transforma» emprat en la formulació d'aquesta hipòtesi:
i-

La transformació se centra en el disseny com un complement estètic.
Segons aquesta primera interpretació de «transforma», entenem el disseny com un complement estètic, un
afegit d'estil al final d’un impuls tecnològic o com un mer exercici d’estil d’un bé funcional. La importància
de la contribució econòmica del disseny entès com un complement estètic és mínima.

ii-

La transformació se centra en el disseny com a element integrador de les utilitats funcionals, socials
i emocionals.
D’acord amb aquesta segona interpretació de «transforma», posicionem el disseny en l'inici mateix de la
innovació sistèmica, ja que integra prestacions i emocions i crea experiències. La importància de la contribució econòmica del disseny com a integrador d’experiències és significativa.
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8. Proposta de noves preguntes sobre el disseny en les
enquestes d’innovació
56 Actualment, els responsables polítics reben dades sobre les activitats de registre de dissenys industrials
de l’Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI), l’Oficina d’Harmonització del Mercat Interior
(OAMI), l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) i les oficines nacionals de
propietat intel·lectual. La protecció del disseny industrial se centra en l’aparença estètica dels béns funcionals.
57 Actualment l’Enquesta comunitària sobre innovació (CIS) inclou tres preguntes relacionades amb el disseny:
La pregunta 5.1 es refereix a la forma i l’aspecte
La pregunta 7.1 es refereix als registres de disseny
La pregunta 9.1 es refereix a la dimensió estètica del disseny
58 Actualment, els responsables polítics no reben dades sobre el disseny com a integrador de les utilitats funcionals, emocionals i socials de l’usuari/client (la capacitat per satisfer les seves necessitats i desitjos) en la gènesi
mateixa de la innovació sistèmica. Els responsables polítics necessiten dades de qualitat per avaluar la contribució social i econòmica del disseny com a element integrador.

59 €Design (PT2 i PT3) proposa un conjunt inicial de tres preguntes per a la seva inclusió en el qüestionari CIS o
en enquestes d’innovació alternatives. Per arribar a la formulació d’aquestes tres preguntes, €Design segueix
una metodologia que va començar identificant diverses formulacions per a preguntar a les empreses sobre
el disseny amb la finalitat d'obtenir dades que puguin ajudar d’alguna manera a quantificar els beneficis del
disseny com a factor econòmic de producció.
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60 Les preguntes es van posar a prova en quatre etapes, cadascuna de les quals aportava informació per a la següent. S’hi van recollir dades d’empreses dels països dels sis socis del projecte per poder analitzar la solidesa
de les preguntes mes enllà de les fronteres nacionals. S’hi va aplicar un enfocament de test cognitiu per determinar si els enquestats eren capaços d’entendre els conceptes introduïts i si se sentien capaços de proporcionar dades fiables.
61 Aquesta primera ronda de preguntes demostra que les qüestions actuals de l’Enquesta comunitària sobre
innovació (CIS) no s’ajusten a les percepcions dels enquestats sobre el disseny com a part de la innovació. Per
tant, €Design va concloure que es requereixen preguntes independents sobre el disseny.
62 Els assajos van destacar les dificultats inherents en preguntar sobre el disseny, que es reconeix com un "concepte esmunyedís» difícil de definir. La definició proposada per €Design del disseny com la integració de les
utilitats funcionals, socials i emocionals ha demostrat la seva eficàcia com una lògica subjacent a les preguntes, però amb menys èxit en utilitzar-la directament en les preguntes.
63 Com a resultat d’aquestes rondes de proves, hi va haver 3 preguntes que, d’una banda, van resultar satisfactòries per generar dades útils sobre el disseny com un factor econòmic de producció, i, de l’altra, comprensibles
i de resposta fàcil. La pregunta 1 demana una comparació de les innovacions de l'empresa davant la competència a partir de diverses dimensions. La pregunta 2 analitza la introducció de diversos tipus d’innovació. La
pregunta 3 estudia si els recursos de disseny utilitzats són interns, subcontractats o una combinació d’ambdós.
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9. El paper del disseny en la innovació
64 Durant molt de temps, el disseny es va considerar com un procés complementari que tenia lloc després del
desenvolupament de la tecnologia. Sota aquesta percepció, el disseny es limitava a l’aparença estètica. Es
percebia com el fet d’imprimir una aparença estètica a un artefacte que proporciona, de manera independent,
utilitats funcionals noves o millorades.
65 La contribució econòmica del disseny com un complement estètic és mínima en comparació amb la seva contribució econòmica com a element integrador.
66 La contribució econòmica del disseny entès com la integració de les utilitats funcionals, emocionals i socials
es fa crucial en la innovació sistèmica. El disseny és un factor clau en el començament mateix de la innovació
entesa com un fenomen sistèmic complex i resulta fonamental per augmentar el valor afegit de les nacions, la
productivitat empresarial i la creació de llocs de treball de qualitat.
67 L’edició de 2005 del manual d’Oslo abordava la dimensió sistèmica de la innovació i dedicava un capítol als
vincles en la innovació i el seu mesurament. L’OCDE ja no percep la innovació com un fenomen lineal que
comença amb el desenvolupament de la tecnologia, sinó com un fenomen complex i sistèmic. Sota aquesta
percepció, l’enfocament canvia cap a un èmfasi en els vincles i la integració.
68 El document de treball de la CE «El disseny com a motor de la innovació centrada en l’usuari» de 2009 també
abordava la concepció del disseny com una activitat d’innovació estratègica, multifuncional i multidisciplinària.
69 En línia amb les conclusions del manual d’Oslo de 2005 i del document de treball de la CE «El disseny com a
motor de la innovació centrada en l’usuari» de 2009, en el marc d’€Design, dissenyar és integrar les utilitats
funcionals, emocionals i socials com un fenomen complex i sistèmic.
70 En la innovació sistèmica, el disseny juga un paper central en el inici mateix del procés d’innovació, com a
element integrador de les utilitats funcionals, emocionals i socials per oferir experiències noves i millors a un
usuari/consumidor/client.
La importància de l’impuls tecnològic
71 En un model d'innovació d'impuls tecnològic, l’atenció se centra en la recerca bàsica amb l’objectiu d’obtenir
nous invents tecnològics que aportaran innovacions revolucionàries. És el model correcte d’innovació quan
l’usuari necessita un resultat millor impulsat per la tecnologia i la «distància» entre la invenció i el producte
demandat per l’usuari és curta. Per exemple, és el cas d’una vacuna nova, on la vacuna descoberta és el medicament en si. No és el cas d’una experiència nova de comunicació mòbil, per exemple.
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72 La distància curta entre una patent biomèdica nova i els productes biomèdics nous podria ser una de les
explicacions de la forta concentració d’ingressos dels centres de recerca per llicències procedents d’aquesta
indústria. Segons l’informe definitiu de juny de 2013 de la Comissió Europea «Estudi de transferència de coneixements 2010-2012» (pàg. 127):
La propietat intel·lectual biomèdica és el més gran generador d’ingressos per llicències, ja que representa el
87,0% dels ingressos totals per llicències per a 2011, seguit d’«Altres» amb un 6,0% i les TIC amb un 3,9% .
73 L’impuls de la tecnologia no és eficaç quan la «distància» entre la tecnologia nova o millorada i l’experiència requerida o desitjada per l’usuari és massa gran o massa complexa.
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74 Quan la distància entre els resultats de les activitats de recerca i allò que els usuaris necessiten és massa gran
o massa complexa, les Oficines de Transferència de Tecnologia (OTT) perden la seva eficàcia i les universitats
i centres de recerca no són capaços de llançar els seus invents al mercat. És llavors quan es produeix la bretxa
d’innovació.
75 Les dades mostren la baixa eficàcia de les Oficines de Transferència de Tecnologia a Espanya:

76 D’acord amb l’informe definitiu de juny de 2013 de la Comissió Europea «Estudi de transferència de coneixement 2010-2012» (pàg. 122 i 127), els ingressos per llicències aporten només un benefici econòmic petit a les
Organitzacions de Recerca Pública (PRO) Europees:
		 [...] Les universitats van invertir una mitjana de 84,8 milions d’euros en recerca per obtenir 1 milió d’euros de
beneficis econòmics per llicències el 2010 i 91,8 milions d’euros el 2011.
		

[...] Si ens limitem als enquestats que van declarar ingressos per llicències i despeses de recerca, els ingressos
totals per llicències van representar només el 0,9% de les despeses de recerca de les universitats, el 3,0% de les
despeses de recerca d’altres organitzacions de recerca i l’1,2% de totes les despeses de recerca de les PRO.

77 Els resultats de les principals universitats d’EUA mostren millors índexs que les mitjanes europees, però l’índex
d’ingressos per llicències per a la inversió total en recerca continua sent baix:
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78 No hi ha dubte que la inversió en recerca és una prioritat important per augmentar el patrimoni de coneixement
de la humanitat. No obstant això, sota l’actual model d’innovació dominant d'impuls tecnològic, els resultats de
recerca que arriben directament a la indústria són marginals. La contribució econòmica dels resultats de recerca
es produeix a través del vessament de coneixement, tot i que aquest és difícil de controlar i avaluar.
79 El model d'innovació d'impuls tecnològic és fonamental per a les innovacions centrades en funcions o rendiments tecnològics nous o millorats i quan hi ha una distància curta entre el nou invent i el nou bé, servei o
experiència desitjat o necessari per a l’usuari/client/comprador.
La importància del model sistèmic d’innovació
80 Quan l’usuari vol o necessita experiències noves que combinin prestacions funcionals i satisfacin necessitats o
desitjos socials i emocionals nous o millorats, la innovació es converteix en un fenomen sistèmic complex.
81 El disseny com a integrador de les emocions i les funcions es converteix en un eix central en l'inici mateix del
procés d’innovació.

82 Quan la innovació es converteix en un fenomen sistèmic complex, el nombre d’agents d’innovació s’estén més
enllà de la comunitat tecnològica. Es requereix el patrimoni de coneixement de molts actors nous, i els vincles
entre tots els agents adquireixen una importància fonamental. El model d’innovació ja no és lineal ni acumulatiu. És un model complex, col·laboratiu, obert i sistèmic.
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83 Diverses tècniques de recerca com la recerca del disseny, la innovació centrada en l’usuari i altres formes de
tècniques basades en les necessitats i desitjos dels usuaris són factors d’innovació sistèmica.
Equilibri entre les polítiques públiques i els models d’innovació
84 Per tal d’aconseguir una activitat d’innovació que contribueixi a la creació de valor econòmic i social, és fonamental un equilibri correcte entre les polítiques públiques i la realitat dels models econòmics existents, amb
els models d’innovació corresponents.
85 El primer pas és la identificació del tipus de mercats coberts pels diversos sectors. Preval la demanda de necessitats funcionals (indústria farmacèutica, química, etc.)?El mercat ha de satisfer una integració de necessitats
funcionals i emocionals? Demanen noves experiències (comunicacions mòbils, automoció, electrodomèstics,
etc.)?O el mercat ha de satisfer principalment necessitats emocionals (activitats culturals, diversió, etc.)?
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86 En funció del predomini dels tipus de mercats coberts per les diferents indústries, una regió pot presentar
diverses corbes de distribució de les demandes dominants:

Regions tecnològiques i model d’impuls tecnològic
87 Quan una regió té un predomini d'indústries tecnològiques centrades en la satisfacció de les necessitats tecnològiques dels usuaris, és adequat fomentar un model d’innovació d'impuls tecnològic
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88 En aquest supòsit, els esforços de la política pública poden centrar-se en programes de promoció de la tecnologia

Regió amb indústries participants en innovacions sistèmiques
89 En una zona amb forts pilars econòmics basats en indústries que ofereixen a l’usuari/client experiències noves
o millorades (automoció, comunicacions mòbils, electrodomèstics, productes esportius, etc.), la importància
de la innovació es desplaça cap a la integració correcta de les prestacions i les emocions.
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90 En aquest supòsit, la política pública d’innovació se centrarà en iniciatives que recolzin la innovació sistèmica

91 En els models econòmics que requereixen innovació sistèmica, el disseny com a integrador esdevé un factor
fonamental de la innovació. Els responsables polítics necessiten eines per controlar i mesurar la importància
de la innovació sistèmica en el model econòmic actual i els models econòmics nous que els responsables
polítics vulguin impulsar. En cas que el model econòmic requereixi innovació sistèmica, els responsables polítics necessiten eines per mesurar i avaluar el paper del disseny com a integrador des del principi mateix de la
innovació i les eines per introduir el disseny en l’ecosistema de la innovació.

33

€ Design | Measuring Design Value

ANNEX I
Interacció d’€Design amb la revisió del manual de Frascati
Contribució d’€Design en la fase de determinació de l’abast del manual de Frascati 7.0
En línia amb els resultats del PT1 i el PT5 del projecte €Design, el primer pas es va presentar a l’OCDE i Eurostat, el
31 d’octubre de 2013, les contribucions d’€Design a la fase de determinació de l’abast de la revisió del manual de
Frascati.
La revisió del manual de Frascati forma part del Programa de Treball del Comitè de Política Científica i Tecnològica
(CSTP) de l’OCDE per 2013-2014, comitè principal del NESTI.
CONTRIBUCIONS:
Les contribucions a l’etapa de determinació de l’abast de la revisió del manual es presentaran en forma de respostes a les preguntes següents:
1- Heu fet servir el manual de Frascati i, si és així, com i amb quina finalitat? Doneu-ne exemples.
2- Quin contingut específic del manual heu fet servir/consultat/esmentat?
3- Les recomanacions, els exemples i altres continguts han estat d’utilitat per als fins previstos? Podeu explicar
per què?
4- Considereu que falta informació rellevant o que aquesta és inexacta o de rellevància limitada per als vostres
propòsits? Podeu explicar per què?
5- En la vostra opinió, hi ha algun canvi en el contingut, la presentació i la navegabilitat del material que ajudaria
a millorar l'ús del manual? Si és així, podríeu especificar?
Contribucions d’€Design centrades en les respostes a les preguntes 4 i 5:
4. Considereu que falta informació rellevant o que aquesta és inexacta o de rellevància limitada per als vostres propòsits? Podeu explicar per què?
5. En la vostra opinió, hi ha algun canvi en el contingut, la presentació i la navegabilitat del material que ajudaria a millorar-ne l'ús? Si es així, podríeu especificar-lo?
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4.1 Problemes amb el concepte de disseny en el manual de Frascati
1- El manual de Frascati (OCDE 2002) descriu l’abast del disseny com una activitat específica dins de la recerca i
el desenvolupament limitada a la creació d’esbossos o plànols destinats a definir qüestions funcionals:
		
124

Disseny industrial:
La gran majoria dels treballs de disseny d’una regió industrial està orientada als processos de producció i,
com a tal, no està classificada com a R+D. No obstant això, alguns elements del treball de disseny sí que han
de ser considerats com a R+D. Entre ells hi ha els esbossos i plànols destinats a definir procediments, especificacions tècniques i característiques de funcionament necessaris per a l’elaboració, el desenvolupament i la
fabricació de productes i processos nous.

125.

Per exemple, si es desenvolupa un producte d’enginyeria que incorpora components mecanitzats, amb tractament tèrmic i/o galvanitzat, l’elaboració i la documentació dels requisits d’uniformitat de la superfície, els
procediments de tractament tèrmic o els requisits del procés de galvanoplàstia es consideren R+D, independentment que s’hi incloguin els plànols o que constitueixin fulls d’especificacions separats.

2

El manual d’Oslo (2005) limita el concepte de disseny a la creació de la forma i l’aspecte dels productes, encara
que accepta que les activitats de disseny poden ser enteses per les empreses en termes més generals.

		
344.

2.4. El disseny
El terme «disseny de productes», tal com s’utilitza en la definició d’innovacions de màrqueting, es refereix a
la forma i l’aspecte dels productes i no a les seves especificacions tècniques o altres característiques funcionals o d’ús. (...) No obstant això, les empreses poden concebre les activitats de disseny en termes més
generals, com a part integral del desenvolupament i la implementació d’innovacions de productes o
processos, tal com es descriu en l’apartat 2.2.3 d’aquest capítol. La categorització de les activitats de disseny
dependrà, doncs, del tipus d’innovació a la qual facin referència.

345.

Totes les activitats de disseny per al desenvolupament i la implementació d’innovacions de producte (inclòs
el treball en la forma i l’aspecte) i d’innovacions de procés s’han d’incloure en R+D o en altres preparatius per
a innovacions de producte i procés.

346.

Els treballs relacionats amb els canvis en el disseny de productes que són innovacions de màrqueting (i no
innovacions de producte, és a dir, que no milloren significativament les característiques funcionals o els usos
previstos del producte en qüestió) s’han d’incloure en els Preparatius per a innovacions de màrqueting.
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3- La definició de disseny que presenta el paràgraf 345 del manual d’Oslo («totes les activitats de disseny per al
desenvolupament i implementació d’innovacions de producte s’han d’incloure en R+D o en altres preparatius...») no coincideix amb el concepte estricte de disseny que ofereix el paràgraf 124 del manual de Frascati:
«La gran majoria dels treballs de disseny d’una regió industrial està orientada als processos de producció i,
com a tal, no està classificada com a R+D. No obstant això, alguns elements del treball de disseny sí que han
de ser considerats com a R+D. Entre ells hi ha els esbossos i plànols destinats a definir procediments, especificacions tècniques i característiques de funcionament necessaris per a la concepció, el desenvolupament i la
fabricació de productes i processos nous ».
4- La família de manuals de Frascati situa el disseny dins dels conceptes de recerca, desenvolupament i innovació i
reconeix que el disseny es podria entendre de manera més àmplia. Les definicions utilitzades en els dos manuals no coincideixen i reconeixen que la definició de disseny podria ser més àmplia (Tether 2006).
4.2 El problema de la connexió entre el manual de Frascati i la versió de 1997 del manual d’Oslo4
5- El manual de Frascati de 2002 (apartats 65-83) encara fa referència al concepte d’Una altra innovació del manual d’Oslo anterior.
		 totes les operacions científiques, tècniques, comercials i financeres, diferents de R+D, necessàries per a la
implementació de productes o serveis nous o millorats i l’ús comercial de processos nous o millorats. Entre ells
s’inclouen l’adquisició de tecnologia (incorporada i no incorporada), eines i enginyeria industrial, disseny industrial
ncaa, altres adquisicions de capital, posada en marxa de la producció i comercialització de productes nous i millorats.
El nou marc conceptual emparat en el manual d’Oslo de 2005 va superar el concepte d’«Altres activitats d’innovació». No obstant això, Frascati segueix fent referència a aquest concepte i n’arrossega els efectes excloents.
L’origen del problema és que el manual d’Oslo de 1997 se centrava en una visió tecnològica de la innovació. De
fet, el manual d’Oslo de 1997 se centrava en el concepte de la Innovació Tecnològica de Productes i Processos
(innovació TPP) i considerava les «Altres activitats d’innovació» com un aspecte independent o com activitats
que no eren innovació TPP.

4

OCDE/Eurostat (1997), Directrius per a la recollida i interpretació de dades sobre innovació tecnològica - Manual
d’Oslo, el mesurament de les activitats científiques i tècniques, París.
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7- La definició de la innovació TPP era:
			
		

totes les operacions científiques, tecnològiques, organitzatives, financeres i comercials que donen lloc o que
van adreçats a donar lloc a la implementació de productes o processos tecnològicament nous o millorats.

D’aquesta manera, l’abast de la innovació es limitava a les novetats tecnològiques i deixava fora de l’abast
de la innovació qualsevol novetat que manqués de millores tecnològiques. El manual d’Oslo 1997 presenta
va la següent taxonomia de la innovació:

8- Entenem que el manual de Frascati hauria de superar el biaix tecnològic, en línia amb l’evolució duta a terme
pel manual d’Oslo de 2005.
4.3 R+D com a factor dins del complex fenomen de la innovació sistèmica. La importància dels vincles
9- La definició de recerca de Frascati inclou les activitats de recerca bàsica, recerca aplicada i desenvolupament
experimental.
10- La definició actual de recerca bàsica conté la característica de: sense perspectiva d'una determinada aplicació o
utilització. La recerca bàsica es percep com una activitat aïllada i autònoma del seu entorn.
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11- D’altra banda, la definició actual de recerca aplicada ha d’orientar-se cap a una finalitat pràctica específica. En
aquest cas, la recerca ja no és una activitat independent, aïllada o autònoma. Es converteix en una activitat
relacionada amb l’entorn, amb l’objectiu de donar respostes a necessitats i desitjos específics. Entenem que,
seguint el marc conceptual del manual d’Oslo de 2005 de la innovació com un fenomen sistèmic complex, el
manual de Frascati 6.0 té el problema que no proporciona directrius per avaluar i mesurar la recerca com un
factor dins del fenomen complex de la innovació sistèmica.
12- L’abast del manual de Frascati també hauria d’anar més enllà de l’actual concepte restringit de desenvolupament experimental per proporcionar directrius per avaluar i mesurar el desenvolupament com un factor dins
del fenomen complex de la innovació sistèmica.
13- L’abast del manual de Frascati hauria de considerar també la dimensió sistèmica de la recerca aplicada i el
desenvolupament, en línia amb el marc conceptual de la innovació sistèmica del manual d’Oslo de 2005.
El manual de Frascati hauria de proporcionar directrius per avaluar i mesurar els vincles entre els actors del
sistema.
5. En la seva opinió, hi ha algun canvi en el contingut, la presentació i la navegabilitat del material
que ajudaria a millorar el vostre ús del manual? Si és així, podríeu especificar-lo?
5.1 Canvi del concepte de disseny en el manual de Frascati
14- Durant molt de temps, el disseny va ser considerat com un complement estètic, un afegit d'estil que tenia lloc
després del desenvolupament de la tecnologia. Sota aquesta percepció, el disseny es limitava a l’estètica, a crear l’aparença d’un artefacte que de manera independent proporciona utilitats funcionals noves o millorades.
15- L’edició de 2005 del manual d’Oslo abordava la dimensió sistèmica de la innovació i dedicava un capítol als
vincles de la innovació i el seu mesurament. L’OCDE ja no percebia la innovació com un fenomen lineal que
començava amb el desenvolupament de la tecnologia, sinó com un fenomen complex i sistèmic. Sota aquesta
percepció, l’enfocament canvia cap a un èmfasi en els vincles i la integració.
16 El document de treball de la CE «El disseny com a motor de la innovació centrada en l’usuari» de 2009 també
abordava la visió del disseny com una activitat d’innovació estratègica, multifuncional i multidisciplinària.
17- En línia amb les conclusions del manual d’Oslo de 2005 i el document de treball de la CE «El disseny com a
motor de la innovació centrada en l’usuari» de 2009, en el marc d’€Design proposem la definició següent:
Dissenyar és integrar les utilitats funcionals, emocionals i socials com un fenomen complex i sistèmic.
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18- Si dissenyar és centrar-se en la integració de les utilitats funcionals, emocionals i socials, podem ampliar la
nostra definició per expressar el disseny en el context de l’R+D:
- Dins d’un procés d’R+D, el disseny és el conjunt d’activitats que se centren en la integració de les utilitats
funcionals, emocionals i socials d’un resultat de recerca o desenvolupament.
5.2 Presentació de la relació entre recerca aplicada, desenvolupament, innovació i disseny
19- Proposem que el manual de Frascati ofereixi respostes a les preguntes: La innovació segueix la recerca? O és
la recerca aplicada qui ha de seguir les necessitats d’innovació? Quina altra relació pot existir entre tots dos
conceptes?
20- Entenem que la innovació segueix la recerca en un model d'innovació d’impuls tecnològic de la innovació, en
què la distància entre la invenció nova i el producte nou demandat pel mercat (per exemple, una nova vacuna) és
curta. Entenem que en un model d’innovació sistèmica la recerca aplicada segueix les necessitats d’innovació , i
el disseny té un paper clau com a integrador de les utilitats funcionals, emocionals i socials, quan el resultat de la
recerca és només un dels factors d’una innovació sistèmica (per exemple, una nova experiència de telèfon mòbil).
21- El manual de Frascati hauria de proporcionar directrius per comprendre i controlar el paper del desenvolupament com a connector entre la recerca i la innovació. Per exemple, el desenvolupament dels resultats de
recerca implica vincles i mètodes diferents als del desenvolupament d’un projecte d’innovació.¿El desenvolupament segueix la recerca o el desenvolupament segueix requisits d’innovació?
22- El manual de Frascati hauria de proporcionar directrius per comprendre i analitzar el paper del disseny com
un complement per a la recerca en un model d’innovació d’impuls tecnològic i proporcionar directrius per
al disseny com a element integrador en un model sistèmic d’innovació. Quan l’abast del disseny es redueix a
un afegit d'estil, un complement estètic, en les últimes fases d’un impuls tecnològic, els esforços se centren
en la recerca bàsica per obtenir innovacions revolucionàries. En un model sistèmic d’innovació, el disseny té
un paper clau en el començament mateix de la innovació com a element integrador d’utilitats funcionals,
emocionals i socials, amb l’objectiu de proporcionar noves experiències als usuaris/clients/compradors. Una
activitat de disseny que donarà lloc a nous desenvolupaments i activitats de recerca per tal de donar respostes
aplicades a les necessitats específiques del nou projecte d’innovació.
23- Actualment, el manual de Frascati ofereix respostes al mesurament de les activitats de recerca i desenvolupament dins d’un model d’impuls tecnològic lineal. S’hauria d’ampliar l’abast del manual de Frascati per tal de
proporcionar directrius per al mesurament dels vincles, esforços i resultats en un model sistèmic d’innovació
en el qual la recerca aplicada i el desenvolupament es converteixin en factors dins d’un model d’innovació
sistèmic complex i on el disseny tingui un paper central com a integrador d’experiències que combinin prestacions i emocions.
6 Proposta de noves mesures d’€Design
24- €Design s’ofereix a col·laborar amb l’OCDE/Eurostat en les següents fases d’elaboració del manual de Frascati
7.0.
25- Dins del paquet de treball 5, €Design té com a objectiu proposar directrius al manual de Frascati 7.0 per fer un
seguiment del disseny com a factor de producció i com a integrador estratègic entre les implementacions del
mercat i els esforços d’R+D.
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El 13 de febrer de 2014, €Design va participar en el Taller d’experts sobre el mesurament de l’ús i l’impacte econòmic
del disseny: noves perspectives sobre la innovació , amb la participació de representants de la UE, l’OCDE, Eurostat,
NESTI i l’OMPI, amb l’objectiu de compartir el coneixement i les experiències resultants de les darreres activitats de
recerca sobre la contribució econòmica del disseny.
En aquest taller, €Design va introduir els pilars fonamentals de les directrius sobre la manera de recopilar dades i
mesurar el paper i la contribució econòmica del disseny al valor afegit de les nacions, la creació de valor econòmic
de les empreses i la creació de llocs de treball de qualitat.
El procés de treball seguit en PT5 del projecte Eurodesign va començar amb la formulació d'una sèrie de directrius,
d’acord amb el contingut del Taller d’experts sobre el mesurament de l’ús i de l’impacte econòmic del disseny: noves
perspectives sobre la innovació, amb la participació de la Unió Europea, l’OCDE, Eurostat, NESTI i l’OMPI. Posteriorment vam distribuir aquest esborrany inicial de directrius a la UE, l’OCDE, Eurostat i NESTI, a l’espera dels seus
comentaris i aportacions. Després d’això vam introduir les aportacions al text i vam publicar aquesta versió final
de les directrius proposades per a la recollida i interpretació de dades de disseny com a factor de producció en la
innovació centrada en l’usuari. L’objectiu final era el d’oferir un text de directrius que pugui ser l’origen d’un nou
capítol dels manuals d’Oslo o Frascati o, eventualment, d’un manual de disseny nou com a part de la família de
manuals de Frascati.

Enviem còpies de l’esborrany de les directrius proposades per a la recollida i interpretació de dades a l’espera de
comentaris/aportacions d’experts de
- l’Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI),
- l’Oficina d’Harmonització del Mercat Interior (OAMI),
- l’Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmics (OCDE) i
- EUROSTAT.
Rebem comentaris/contribucions enriquidors que hem afegit al text final.No publiquem els comentaris rebuts perquè reflecteixen els punts de vista dels autors i poden no correspondre amb les opinions oficials de les institucions.
Gràcies a tots per les aportacions.
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1. Fonaments conceptuals per definir el disseny com a
factor econòmic de producció
1

El document de treball «El disseny com a motor de la innovació centrada en l’usuari» de la Comissió Europea
assenyala que
La paraula disseny no té una definició consensuada i per això se li atribueixen diversos significats en funció de
diversos contextos. Molt sovint s’associa el disseny únicament a l’aspecte estètic dels objectes, tot i que en la
realitat la seva aplicació és molt més àmplia.

2

L’objectiu d’€Design és avançar cap a una definició nova de disseny, concretament com a factor econòmic de
producció. Per això hem d’identificar en primer lloc els problemes econòmics en què el disseny pot tenir un
paper rellevant.

3

Les diverses definicions del terme economia solen fer referència a l’estudi de la manera de satisfer els desitjos o
les necessitats il·limitades de les persones/usuaris/clients amb recursos limitats, i estan relacionades amb l’escassetat de recursos. De manera que, en termes econòmics, cal entendre la capacitat de qualsevol objecte de
transacció (béns, serveis, entorns, experiències, comunicació, etc.) per satisfer les necessitats de les persones.

4

En economia, la utilitat es defineix com la capacitat de satisfer desitjos o necessitats percebuts per un consumidor/usuari/client en un objecte de transacció. Atès que la disponibilitat de recursos de la gent és limitada, és
fonamental identificar les necessitats o els desitjos i oferir objectes de transacció amb la combinació correcta
d’utilitats (Stigler 1950, Read 2007).

5

La creació de valor econòmic sorgeix de la diferència entre les «utilitats percebudes» adquirides en una transacció i el cost econòmic de generar l'objecte de transacció. Com que la creació de valor econòmic depèn de les
utilitats percebudes, és relativa a l’observador i no intrínseca. Per tant, depèn del client/usuari/consumidor.

5
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6

En funció del preu que el mercat accepta, la creació de valor econòmic es divideix entre el benefici econòmic
(per a l’empresa) i l’excedent del consumidor.

7

El document de treball «El disseny com a motor de la innovació centrada en l’usuari» de la Comissió assenyala
que el disseny juga un paper important en la creació d’utilitats, així com en la reducció de costos. Per tant,
€Design treballa amb la hipòtesi que el disseny té un paper important en la creació de valor econòmic:
El disseny contribueix, doncs, a crear avantatges competitius únics que ajuden a anar més enllà de la pura
competència de preus, en particular a través de la creació i l’enfortiment de les identitats i marques a nivell
corporatiu o de producte. A més, el disseny té el potencial de reduir costos, com els de producció, muntatge,
embalatge, emmagatzematge, transport i eliminació, i, per tant, reforça la rendibilitat i la competitivitat.

8

A partir d’aquesta descripció, podem veure que la incorporació del disseny no ha d’estar enfocada exclusivament a nivell de producte, i que el disseny pot tenir un impacte en la promoció, el desenvolupament de marca,
la identitat corporativa, la reducció de costos i l’execució de processos. D’aquesta manera, en crear utilitats, el
disseny contribueix a la consecució d'utilitats funcionals (rendiment, funcionalitat), socials (com em veuen els
altres) i emocionals (com em fa sentir) o una combinació de les tres.

6

€ Design | Measuring Design Value

9

Per tant, si el disseny ha de jugar un paper en la creació de valor econòmic, cal que tingui també el seu paper
per satisfer millor les necessitats i el desitjos funcionals, emocionals i socials o fer-ho de manera similar a un
cost inferior.

7
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2. Ubicació del concepte de disseny dins del marc
conceptual de la família de manuals de Frascati
10 L’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) va elaborar el manual de Frascati: «Proposta de norma pràctica per a enquestes de recerca i desenvolupament experimental», i, amb la collaboració d’Eurostat, va desenvolupar el manual d’Oslo: «Directrius per a la recollida i interpretació de dades
sobre innovació».La família de manuals de Frascati ofereix un marc comú perquè la majoria d’enquestes de
recerca, desenvolupament i innovació segueixin unes directrius estàndard per tal de facilitar la comparabilitat
de les dades recollides.
11 La família de manuals de Frascati es basa en un marc conceptual que s’ha desenvolupat de manera iterativa
amb edicions successives del manual.
12 El marc conceptual que proporciona la combinació dels manuals de Frascati i Oslo no dóna cabuda a un «quart
pas» en la cadena de conceptes. Per tant, qualsevol articulació nova del disseny com a concepte específic ha
d’encaixar dins dels marcs establerts.

9
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13 Les últimes versions dels manuals de Frascati i Oslo ja no són exclusives de la ciència i la tecnologia. El concepte de «recerca» està ara obert a qualsevol treball creatiu. El desenvolupament experimental està obert a la
utilització de qualsevol bagatge de coneixements per concebre una nova aplicació. La innovació està oberta a
qualsevol implementació.
14 A conseqüència d’aquest ampli tractament de la innovació, el desenvolupament i la recerca, el marc conceptual dels manuals de Frascati no concep el disseny com una etapa posterior a la innovació o com una cosa
diferent d’aquesta. Per tant, dins del marc conceptual existent de recerca, desenvolupament i innovació, el
disseny només es pot descriure com una forma específica de recerca, desenvolupament o innovació.

15 El manual de Frascati (OCDE 2002) descriu l’abast del disseny com una activitat específica dins de la recerca i
el desenvolupament, limitada a la creació d’esbossos o plànols destinats a definir qüestions funcionals:
124.

125.

Disseny industrial:
La gran majoria dels treballs de disseny en una àrea industrial està orientada als processos de producció i,
com a tal, no està classificada com R+D. No obstant això, alguns elements del treball de disseny sí que han
de ser considerats com R+D. Entre ells hi ha els esbossos i plànols destinats a definir procediments, especificacions tècniques i característiques de funcionament necessaris per a l’elaboració, el desenvolupament i la
fabricació de productes i processos nous.
Per exemple, si es desenvolupa un producte d’enginyeria que incorpora components mecanitzats, amb tractament tèrmic i/o galvanitzat, l’elaboració i la documentació dels requisits d’uniformitat de la superfície, els
procediments de tractament tèrmic o els requisits del procés de galvanoplàstia es consideren R+D, independentment que s’hi incloguin els plànols o que constitueixin fulls d’especificacions separades.
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16 El manual de Frascati (2002) (paràgrafs 124, 125) defineix el disseny com a factor que contribueix a les utilitats
funcionals

17 El manual d’Oslo (OCDE 2005) descriu el disseny com un tipus específic d’innovació, com a part del desenvolupament i la implementació de la innovació de productes que es limita a elements estètics/formals, i també
considera que el disseny pot ser una innovació de màrqueting:
162.

El disseny és una part integral del desenvolupament i la implementació d’innovacions de productes. No
obstant això, els canvis de disseny que no impliquen un canvi significatiu en les característiques funcionals
d’un producte o en els usos previstos no són innovacions de productes. En canvi, sí que es poden considerar
innovacions de màrqueting, com comentem a continuació. Les actualitzacions rutinàries o els canvis estacionals regulars tampoc són innovacions de productes.

172.

Les innovacions de màrqueting inclouen canvis significatius en el disseny de productes que formen part
d’un nou concepte de màrqueting. En aquest context, els canvis en el disseny del producte fan referència a
canvis en la forma i l’aspecte del producte que no alteren les característiques funcionals o d’ús del producte.

18 Segons el manual d’Oslo (2005), el disseny pot ser una innovació de màrqueting en relació amb les utilitats
socials i emocionals i una innovació de producte en relació amb les utilitats funcionals.
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19 El manual d’Oslo se centra en el concepte de disseny com a creació de la forma i l’aspecte dels productes, encara que accepta que les activitats de disseny poden ser enteses per les empreses en termes més generals.
344.

2.4. El disseny
El terme «disseny de productes», tal com s’utilitza en la definició d’innovacions de màrqueting, es refereix a
la forma i l’aspecte dels productes i no a les seves especificacions tècniques o altres característiques funcionals o d’ús.(...) No obstant això, les empreses poden concebre les activitats de disseny en termes més generals, com a part integral del desenvolupament i la implementació d’innovacions de productes o processos,
tal com es descriu en l’apartat 2.2.3 d’aquest capítol. La categorització de les activitats de disseny dependrà,
doncs, del tipus d’innovació a la qual facin referència.

345.

Totes les activitats de disseny per al desenvolupament i la implementació d’innovacions de producte (inclòs
treballar en la forma i l’aspecte) i d’innovacions de procés s’han d’incloure en R+D o en altres preparatius per
a innovacions de producte i procés.

346.

Els treballs relacionats amb els canvis en el disseny de productes que són innovacions de màrqueting (i no
innovacions de producte, és a dir, que no milloren significativament les característiques funcionals o els usos
previstos del producte en qüestió) s’han d’incloure en els Preparatius per a innovacions de màrqueting.

20 La definició de disseny que presenta el paràgraf 345 del manual d’Oslo («totes les activitats de disseny per al
desenvolupament i implementació d’innovacions de producte s’han d’incloure en R+D o en altres preparatius») no coincideix amb el concepte estricte de disseny que ofereix el paràgraf 124 del manual de Frascati: «La
gran majoria dels treballs de disseny d’una regió industrial està orientada als processos de producció i, com a
tal, no està classificada com a R+D. No obstant això, alguns elements del treball de disseny sí que han de ser
considerats com R+D. Entre ells hi ha els esbossos i plànols destinats a definir procediments, especificacions
tècniques i característiques de funcionament necessaris per a la concepció, el desenvolupament i la fabricació
de productes i processos nous ».
21 La família de manuals de Frascati situa el disseny dins dels conceptes de recerca, desenvolupament i innovació, i reconeix que el disseny es podria entendre de manera més àmplia. Les definicions emprades en els dos
manuals no coincideixen i reconeixen que la definició de disseny podria ser més àmplia (Tether 2006).

12

€ Design | Measuring Design Value

3. Definició del disseny com a factor econòmic de producció
22 Des d’una perspectiva econòmica, un aspecte clau del disseny és el propòsit d’integrar, ajustar i crear un equilibri entre les utilitats funcionals (relacionades directament amb la dimensió del disseny com a funció/rendiment/usabilitat/resolució de problemes) i les utilitats emocionals i socials (més relacionades amb la dimensió
del disseny en el seu vessant estètic/formal/de creació de significat o sentit).
23 Els consumidors inverteixen els seus recursos limitats a un objecte de consum o un altre en funció de les
utilitats percebudes i els costos. La competència entre les diverses utilitats i costos dóna lloc a processos de
substitució i regula la durada de la vida econòmica dels objectes de consum. La substitució pot donar-se quan
una alternativa nova ofereix utilitats millors o noves o quan una alternativa nova ofereix utilitats similars a un
cost inferior.Un usuari determinat també pot optar per l’objecte que li proporcioni la millor experiència.
24 La integració correcta de les utilitats funcionals, emocionals i socials provoca la substitució quan satisfà necessitats similars a un cost inferior, quan satisfà necessitats majors o noves al mateix cost o quan satisfà necessitats substancialment més altes o més noves a un cost superior. La substitució funciona en els dos sentits: els
objectes substitueixen o són substituïts. Un disseny manté la seva vida econòmica mentre no és substituït per
dissenys nous. Per tant, la protecció dels resultats de disseny i l’aplicació dels drets té un paper econòmic clau.
25 La característica distintiva del disseny com a factor de producció és que «les activitats de disseny se centren en
la integració de les utilitats funcionals, emocionals i socials» (Nomen e. a., 2011). Per això €Design treballa amb
la definició del disseny com a factor econòmic de producció:
Dissenyar és [centrar-se a] integrar les utilitats funcionals, emocionals i socials.
Dissenyar és [centrar-se a] integrar la satisfacció de les necessitats i els desitjos funcionals, emocionals i socials de l’usuari/client/ consumidor.
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26 En termes econòmics, per evitar la destrucció del valor creat pel disseny, cal que els resultats de l’activitat de
disseny siguin susceptibles de protecció i que la protecció sigui aplicable. Aquesta definició també abasta la
perspectiva dels consumidors/clients, ja que es basa en la noció econòmica d’utilitats percebudes. No obstant
això, els aspectes no emparats per la llei de disseny es poden veure emparats per la llei de patents o el dret civil,
la qual cosa complica la protecció del disseny com a element integrador.
27 El disseny es pot veure com a procés o com a resultat. Per tant, podem adaptar la definició de disseny tenint en
compte aquestes dues categories bàsiques:
- El disseny com a procés: Activitats per integrar utilitats funcionals, emocionals i socials.
- El disseny com a resultat: Béns, serveis, processos, mètodes de màrqueting o d’organització amb
utilitats funcionals, emocionals i socials integrades.
28 També podem definir allò que no és disseny, per eliminació:
- Les activitats de disseny no són activitats d’R+D o innovació centrades exclusivament en la millora de
les prestacions (Avenços científics o tècnics) sense tenir en compte les utilitats emocionals o socials
percebudes pel mercat.
- Les activitats de disseny no són activitats artístiques centrades exclusivament en les utilitats emocionals o socials sense tenir en compte les utilitats funcionals percebudes pel mercat.
29 També hem arribat a la conclusió que en la família actual de manuals de Frascati (R+D i innovació) no coincideixen les definicions de disseny que s’empren i que la definició de disseny podria ser més àmplia. Si dissenyar
és centrar-se en la integració de les utilitats funcionals, emocionals i socials, llavors l’enfocament en la integració és el factor distintiu que separa les activitats de disseny d’altres formes d’activitats d’R+D o innovació. Per
això podem ampliar la nostra definició per expressar el disseny en el context de l’R+D i la innovació:
- El disseny com un tipus d’activitat de recerca i desenvolupament: Dins d’un procés d’R+D, el disseny
és el conjunt d’activitats que se centren en la integració de les utilitats funcionals, emocionals i socials
d’un resultat de recerca o desenvolupament.
- El disseny com a tipus d’activitat d’innovació: Dins d’un procés d’innovació, el disseny és el conjunt
d’activitats que se centren en la integració de les utilitats funcionals, emocionals i socials d’un resultat
d’innovació.
14
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4. El disseny com a element integrador o com a afegit d'estil
30 Durant molt de temps, el disseny va ser considerat com un procés complementari que tenia lloc després del
desenvolupament de la tecnologia. Sota aquesta percepció, el disseny es limitava a crear l’aparença o l’estètica
d’un artefacte que de manera independent proporciona utilitats funcionals noves o millorades.
31 L’edició de 2005 del manual d’Oslo abordava la dimensió sistèmica de la innovació i dedicava un capítol als
vincles de la innovació i el seu mesurament. L’OCDE ja no percebia la innovació com un fenomen lineal que
començava amb el desenvolupament de la tecnologia, sinó com un fenomen complex i sistèmic. Sota aquesta
percepció, l’enfocament canvia cap a un èmfasi en els vincles i la integració.
32 El document de treball de la CE «El disseny com a motor de la innovació centrada en l’usuari» de 2009 també
abordava la concepció del disseny com una activitat d’innovació estratègica, multifuncional i multidisciplinària.
33 En línia amb les conclusions del manual d’Oslo de 2005 i del document de treball de la CE «El disseny com a
motor de la innovació centrada en l’usuari» de 2009, en el marc d’€Design, dissenyar és integrar les utilitats
funcionals, emocionals i socials com un fenomen complex i sistèmic.
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5. El disseny i el concepte jurídic del disseny industrial
34 La licitació MARKT/2013/064/D «Anàlisi econòmica dels dibuixos i models industrials a Europa» que la Comissió Europea va llançar el 2013 és un bon exemple del conflicte tradicional entre el concepte jurídic del disseny
industrial i el concepte general del disseny.
35 Aquesta licitació limita l’abast del disseny a l’aparença dels articles i restringeix la definició d’indústries europees del disseny a aquelles que obtenen un avantatge competitiu en la part estètica d’un producte que proporciona prestacions similars a les de la competència, de manera que dificulta la comprensió de la contribució
econòmica del disseny.
36 El concepte jurídic de disseny es limita a la protecció de l’aparença d’un article industrial, la qual cosa provoca
un conflicte entre el concepte jurídic de disseny industrial i el concepte de disseny en un sentit no especialitzat
o genèric. L’OMPI1 indica (i la licitació també esmenta) que:
a. en un sentit no especialitzat o genèric, el disseny és l’activitat creativa que determina l’aparença formal o
ornamental dels articles produïts en massa per tal de garantir, d’una banda, que atreguin visualment els
consumidors potencials i, de l’altra, que exerceixin la seva funció prevista de manera eficaç, tot això dins dels
límits disponibles de costos.
El marc conceptual del disseny com la integració de les utilitats funcionals, emocionals i socials està en línia
amb el concepte de «visió corrent o general» del disseny que esmenta l’OMPI com a activitat creativa que satisfà tant l’atractiu visual com la funció prevista.
37 L’OMPI2 indica (i la licitació també esmenta) que:
b. en un sentit jurídic, el disseny industrial és el dret, reconegut en nombrosos països, en virtut d’un sistema
de registre, a protegir els elements originals i no funcionals d’un article o producte industrial resultants de
l’activitat de disseny
En un sentit jurídic, els registres de dissenys industrials només fan referència als elements ornamentals i no
funcionals. La protecció legal concedida en virtut de la legislació sobre dissenys industrials es limita al concepte tradicional del disseny com un complement estètic o afegit d'estil limitat a l’aparença d’un article industrial. Aquesta visió del disseny coincideix amb el model d’innovació d'impuls tecnològic que va prevaler
conceptualment fins que es va produir la migració del nou consens des del concepte tradicional d’innovació
tecnològica fins al nou marc conceptual amb quatre conceptes d’innovacions: de productes (béns i serveis),
de processos, d’organització i de màrqueting, segons el manual d’Oslo de 2005.

1
2

Manual de propietat intel·lectual de l’OMPI, 2a edició (2004) reimpressió de 2008, apartat 2.639, pàg. 112.
Manual de propietat intel·lectual de l’OMPI, 2a edició (2004) reimpressió de 2008, apartat 2.639, pàg. 112.
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/489/wipo_pub_489.pdf
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38 L’OCDE i Eurostat van evolucionar d’una visió lineal de la innovació, en la qual el disseny era un complement
estètic situat al final d’un procés tecnològic, a un concepte d’innovació com un fenomen complex, relacionat
de manera sistèmica amb la creació de valor econòmic i el valor afegit. En la innovació sistèmica, el disseny
juga un paper clau des del mateix començament, ja que integra prestacions i emocions per proporcionar la millor experiència que els usuaris busquen o necessiten. En aquesta visió del disseny com a element integrador
dins la innovació sistèmica, el disseny juga un paper clau en el creixement, la prosperitat i la creació de llocs de
treball de qualitat.
39 La bretxa conceptual entre el disseny industrial com l’aparença d’un article industrial i la funció del disseny
com a factor econòmic en la innovació sistèmica limita l’ús de les dades de registres de disseny industrial com
a indicador de la contribució econòmica del disseny.
40 Pel que fa a la licitació DG MARKT, creiem que la Comissió Europea no hauria de donar per fet en cap cas que
la contribució econòmica del disseny es limita a diferències estètiques entre articles amb prestacions similars:
[...] si les prestacions tècniques dels diversos productes que ofereixen els diversos fabricants són relativament iguals,
l’atractiu estètic, així com, per descomptat, el cost, ha de determinar l’elecció del consumidor. La protecció jurídica
dels dissenys industrials compleix així la funció important de protegir un dels elements distintius pels quals els fabricants aconsegueixen l’èxit en el mercat.
(Licitació núm. MARKT/2013/064/D:Títol: Anàlisi econòmica dels dibuixos i models industrials a Europa, pàg. 17) 3
41 Amb l’objectiu de proporcionar dades significatives als responsables polítics, entenem que la visió de la Comissió Europea expressada en la licitació esmentada ha de ser reformulada i ampliada a la visió del disseny
com a element integrador de les utilitats funcionals, emocionals i socials en la mateixa gènesi d'una innovació
sistèmica.

3

Aquest text va ser utilitzat anteriorment en els següents documents de l’OMPI: Oficina Internacional de l’OMPI, L’objecte principal de la propietat industrial: invencions, dissenys industrials. Marques, WIPO/LIC/WL6/9111;i en
http://www.wipo.int/mdocsarchives/WIPO_IP_RYD_02/WIPO_IP_RYD_02_INF5.pdf
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6. La relació complexa entre la creació de
valor econòmic i el disseny
42 No hi ha evidència de causalitat entre el cost de generar un actiu intangible i el valor econòmic que en resulta.
La inversió en disseny és condició necessària per augmentar les utilitats o per reduir els costos (o ambdues coses), però no és condició suficient per a aconseguir-ho. Si bé s’han observat certes relacions i correlacions, cal
identificar eines millors per avaluar la contribució del disseny a la creació de valor econòmic de les empreses i
al creixement del PIB de les nacions.
43 El disseny pot actuar com a element integrador d’utilitats noves o millors o per a la reducció de costos per a
utilitats similars. La relació entre l’esforç en el disseny i l’obtenció de beneficis econòmics és ben coneguda en
economia i es pot resumir de la manera següent:

44 Actualment no hi ha evidència empírica que la creació de valor econòmic pel disseny pugui ser un sistema
lineal on els resultats són directament proporcionals a la inversió realitzada.
45 Per tant, si la creació de valor econòmic pel disseny no és directament proporcional a la inversió en disseny,
es tracta d’un sistema no lineal que requereix models dinàmics per comprendre i controlar la relació entre la
creació de valor econòmic i el disseny.
46 El manual d’Oslo 2005 (apartat 253) planteja la importància dels vincles, les connexions en innovació i també
planteja la qüestió que la mera identificació dels vincles d’innovació no aporta tota la informació necessària
per a entendre un model dinàmic. No obstant això, aquesta informació pot suposar una contribució valuosa
a la comprensió dels sistemes de disseny, que pot ajudar a determinar la influència dels programes governamentals per fomentar un intercanvi o difusió més gran de coneixement.

18

€ Design | Measuring Design Value

47 En un model dinàmic, els cicles de retroalimentació, els estocs i els fluxos són fonamentals per comprendre i
controlar els resultats no lineals derivats de canvis en els «inputs».
48 És fonamental comprendre i controlar els models dinàmics que expliquen el paper del disseny en el procés de
creació de valor econòmic, ja que, en els sistemes no lineals, un canvi petit en un flux o estoc pot tenir un impacte important en el resultat final. Un petit esforç de disseny pot suposar un augment important en la creació
de valor econòmic.
49 Com a hipòtesi, un petit esforç en la integració d’utilitats funcionals importants noves o millorades amb utilitats socials i emocionals noves o millorades pot tenir com a resultat un augment desproporcionat en la creació
de valor econòmic. Per contra, un gran esforç en el desenvolupament d’utilitats funcionals noves o millorades
que no estan integrades amb utilitats socials i emocionals noves o millorades pot donar lloc a un augment
petit en la creació de valor econòmic.
50 Entenem que calen noves dades per proporcionar evidències quantitatives que demostrin aquest efecte, per
al qual hi ha evidència anecdòtica i qualitativa considerable. Això suggereix la necessitat de preguntes addicionals dins dels marcs de mesurament existents (per exemple en l'Enquesta Comunitària d'Innovació - CIS
(Competitiveness Innovation Survey)).
51 En concret, amb la finalitat de proporcionar evidència d’aquest efecte, es necessiten dades sobre el grau en
què les empreses contemplen les utilitats funcionals o experiencials (emocionals i socials) de manera aïllada o
de manera més integrada.
52 Les respostes seran fonamentals per entendre el posicionament d’una empresa cap al disseny i, amb aquestes dades, es podrà analitzar la resta de les dades estadístiques com a possibles components d’un sistema
dinàmic. La hipòtesi d’€Design és que el disseny, entès com un element integrador de les utilitats funcionals,
emocionals i socials des de l'inici mateix de la innovació sistèmica, pot ser un factor clau que genera eficiències
importants no lineals en la creació de valor econòmic i social de les empreses i en el creixement del PIB de
les nacions.

19

€ Design | Measuring Design Value

7. És rellevant la contribució econòmica del disseny?
53 La importància de la contribució econòmica del disseny és un dels factors per a determinar el nivell de prioritat
que els responsables polítics han de donar al disseny.
54 La recerca d’€Design treballa amb la hipòtesi que la rellevància de la contribució econòmica del disseny depèn
en gran mesura del concepte de disseny que fem servir , en el paper del disseny en la imatge de la innovació.
L’Estratègia d’Europa 2020 d’Innovació (pàg. 22) treballa amb la hipòtesi que «el disseny té una importància
especial i es reconeix com una disciplina i activitat clau per aportar idees al mercat i les transforma en productes
atractius i fàcils d’usar».
55 Hi ha dues interpretacions del terme «transforma» emprat en la formulació d'aquesta hipòtesi:
i-

La transformació se centra en el disseny com un complement estètic.
Segons aquesta primera interpretació de «transforma», entenem el disseny com un complement estètic, un
afegit d'estil al final d’un impuls tecnològic o com un mer exercici d’estil d’un bé funcional. La importància
de la contribució econòmica del disseny entès com un complement estètic és mínima.

ii-

La transformació se centra en el disseny com a element integrador de les utilitats funcionals, socials
i emocionals.
D’acord amb aquesta segona interpretació de «transforma», posicionem el disseny en l'inici mateix de la
innovació sistèmica, ja que integra prestacions i emocions i crea experiències. La importància de la contribució econòmica del disseny com a integrador d’experiències és significativa.
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8. Proposta de noves preguntes sobre el disseny en les
enquestes d’innovació
56 Actualment, els responsables polítics reben dades sobre les activitats de registre de dissenys industrials
de l’Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI), l’Oficina d’Harmonització del Mercat Interior
(OAMI), l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) i les oficines nacionals de
propietat intel·lectual. La protecció del disseny industrial se centra en l’aparença estètica dels béns funcionals.
57 Actualment l’Enquesta comunitària sobre innovació (CIS) inclou tres preguntes relacionades amb el disseny:
La pregunta 5.1 es refereix a la forma i l’aspecte
La pregunta 7.1 es refereix als registres de disseny
La pregunta 9.1 es refereix a la dimensió estètica del disseny
58 Actualment, els responsables polítics no reben dades sobre el disseny com a integrador de les utilitats funcionals, emocionals i socials de l’usuari/client (la capacitat per satisfer les seves necessitats i desitjos) en la gènesi
mateixa de la innovació sistèmica. Els responsables polítics necessiten dades de qualitat per avaluar la contribució social i econòmica del disseny com a element integrador.

59 €Design (PT2 i PT3) proposa un conjunt inicial de tres preguntes per a la seva inclusió en el qüestionari CIS o
en enquestes d’innovació alternatives. Per arribar a la formulació d’aquestes tres preguntes, €Design segueix
una metodologia que va començar identificant diverses formulacions per a preguntar a les empreses sobre
el disseny amb la finalitat d'obtenir dades que puguin ajudar d’alguna manera a quantificar els beneficis del
disseny com a factor econòmic de producció.
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60 Les preguntes es van posar a prova en quatre etapes, cadascuna de les quals aportava informació per a la següent. S’hi van recollir dades d’empreses dels països dels sis socis del projecte per poder analitzar la solidesa
de les preguntes mes enllà de les fronteres nacionals. S’hi va aplicar un enfocament de test cognitiu per determinar si els enquestats eren capaços d’entendre els conceptes introduïts i si se sentien capaços de proporcionar dades fiables.
61 Aquesta primera ronda de preguntes demostra que les qüestions actuals de l’Enquesta comunitària sobre
innovació (CIS) no s’ajusten a les percepcions dels enquestats sobre el disseny com a part de la innovació. Per
tant, €Design va concloure que es requereixen preguntes independents sobre el disseny.
62 Els assajos van destacar les dificultats inherents en preguntar sobre el disseny, que es reconeix com un "concepte esmunyedís» difícil de definir. La definició proposada per €Design del disseny com la integració de les
utilitats funcionals, socials i emocionals ha demostrat la seva eficàcia com una lògica subjacent a les preguntes, però amb menys èxit en utilitzar-la directament en les preguntes.
63 Com a resultat d’aquestes rondes de proves, hi va haver 3 preguntes que, d’una banda, van resultar satisfactòries per generar dades útils sobre el disseny com un factor econòmic de producció, i, de l’altra, comprensibles
i de resposta fàcil. La pregunta 1 demana una comparació de les innovacions de l'empresa davant la competència a partir de diverses dimensions. La pregunta 2 analitza la introducció de diversos tipus d’innovació. La
pregunta 3 estudia si els recursos de disseny utilitzats són interns, subcontractats o una combinació d’ambdós.
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9. El paper del disseny en la innovació
64 Durant molt de temps, el disseny es va considerar com un procés complementari que tenia lloc després del
desenvolupament de la tecnologia. Sota aquesta percepció, el disseny es limitava a l’aparença estètica. Es
percebia com el fet d’imprimir una aparença estètica a un artefacte que proporciona, de manera independent,
utilitats funcionals noves o millorades.
65 La contribució econòmica del disseny com un complement estètic és mínima en comparació amb la seva contribució econòmica com a element integrador.
66 La contribució econòmica del disseny entès com la integració de les utilitats funcionals, emocionals i socials
es fa crucial en la innovació sistèmica. El disseny és un factor clau en el començament mateix de la innovació
entesa com un fenomen sistèmic complex i resulta fonamental per augmentar el valor afegit de les nacions, la
productivitat empresarial i la creació de llocs de treball de qualitat.
67 L’edició de 2005 del manual d’Oslo abordava la dimensió sistèmica de la innovació i dedicava un capítol als
vincles en la innovació i el seu mesurament. L’OCDE ja no percep la innovació com un fenomen lineal que
comença amb el desenvolupament de la tecnologia, sinó com un fenomen complex i sistèmic. Sota aquesta
percepció, l’enfocament canvia cap a un èmfasi en els vincles i la integració.
68 El document de treball de la CE «El disseny com a motor de la innovació centrada en l’usuari» de 2009 també
abordava la concepció del disseny com una activitat d’innovació estratègica, multifuncional i multidisciplinària.
69 En línia amb les conclusions del manual d’Oslo de 2005 i del document de treball de la CE «El disseny com a
motor de la innovació centrada en l’usuari» de 2009, en el marc d’€Design, dissenyar és integrar les utilitats
funcionals, emocionals i socials com un fenomen complex i sistèmic.
70 En la innovació sistèmica, el disseny juga un paper central en el inici mateix del procés d’innovació, com a
element integrador de les utilitats funcionals, emocionals i socials per oferir experiències noves i millors a un
usuari/consumidor/client.
La importància de l’impuls tecnològic
71 En un model d'innovació d'impuls tecnològic, l’atenció se centra en la recerca bàsica amb l’objectiu d’obtenir
nous invents tecnològics que aportaran innovacions revolucionàries. És el model correcte d’innovació quan
l’usuari necessita un resultat millor impulsat per la tecnologia i la «distància» entre la invenció i el producte
demandat per l’usuari és curta. Per exemple, és el cas d’una vacuna nova, on la vacuna descoberta és el medicament en si. No és el cas d’una experiència nova de comunicació mòbil, per exemple.
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72 La distància curta entre una patent biomèdica nova i els productes biomèdics nous podria ser una de les
explicacions de la forta concentració d’ingressos dels centres de recerca per llicències procedents d’aquesta
indústria. Segons l’informe definitiu de juny de 2013 de la Comissió Europea «Estudi de transferència de coneixements 2010-2012» (pàg. 127):
La propietat intel·lectual biomèdica és el més gran generador d’ingressos per llicències, ja que representa el
87,0% dels ingressos totals per llicències per a 2011, seguit d’«Altres» amb un 6,0% i les TIC amb un 3,9% .
73 L’impuls de la tecnologia no és eficaç quan la «distància» entre la tecnologia nova o millorada i l’experiència requerida o desitjada per l’usuari és massa gran o massa complexa.
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74 Quan la distància entre els resultats de les activitats de recerca i allò que els usuaris necessiten és massa gran
o massa complexa, les Oficines de Transferència de Tecnologia (OTT) perden la seva eficàcia i les universitats
i centres de recerca no són capaços de llançar els seus invents al mercat. És llavors quan es produeix la bretxa
d’innovació.
75 Les dades mostren la baixa eficàcia de les Oficines de Transferència de Tecnologia a Espanya:

76 D’acord amb l’informe definitiu de juny de 2013 de la Comissió Europea «Estudi de transferència de coneixement 2010-2012» (pàg. 122 i 127), els ingressos per llicències aporten només un benefici econòmic petit a les
Organitzacions de Recerca Pública (PRO) Europees:
[...] Les universitats van invertir una mitjana de 84,8 milions d’euros en recerca per obtenir 1 milió d’euros de
beneficis econòmics per llicències el 2010 i 91,8 milions d’euros el 2011.
[...] Si ens limitem als enquestats que van declarar ingressos per llicències i despeses de recerca, els ingressos
totals per llicències van representar només el 0,9% de les despeses de recerca de les universitats, el 3,0% de les
despeses de recerca d’altres organitzacions de recerca i l’1,2% de totes les despeses de recerca de les PRO.
77 Els resultats de les principals universitats d’EUA mostren millors índexs que les mitjanes europees, però l’índex
d’ingressos per llicències per a la inversió total en recerca continua sent baix:
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78 No hi ha dubte que la inversió en recerca és una prioritat important per augmentar el patrimoni de coneixement
de la humanitat. No obstant això, sota l’actual model d’innovació dominant d'impuls tecnològic, els resultats de
recerca que arriben directament a la indústria són marginals. La contribució econòmica dels resultats de recerca
es produeix a través del vessament de coneixement, tot i que aquest és difícil de controlar i avaluar.
79 El model d'innovació d'impuls tecnològic és fonamental per a les innovacions centrades en funcions o rendiments tecnològics nous o millorats i quan hi ha una distància curta entre el nou invent i el nou bé, servei o
experiència desitjat o necessari per a l’usuari/client/comprador.
La importància del model sistèmic d’innovació
80 Quan l’usuari vol o necessita experiències noves que combinin prestacions funcionals i satisfacin necessitats o
desitjos socials i emocionals nous o millorats, la innovació es converteix en un fenomen sistèmic complex.
81 El disseny com a integrador de les emocions i les funcions es converteix en un eix central en l'inici mateix del
procés d’innovació.

82 Quan la innovació es converteix en un fenomen sistèmic complex, el nombre d’agents d’innovació s’estén més
enllà de la comunitat tecnològica. Es requereix el patrimoni de coneixement de molts actors nous, i els vincles
entre tots els agents adquireixen una importància fonamental. El model d’innovació ja no és lineal ni acumulatiu. És un model complex, col·laboratiu, obert i sistèmic.
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83 Diverses tècniques de recerca com la recerca del disseny, la innovació centrada en l’usuari i altres formes de
tècniques basades en les necessitats i desitjos dels usuaris són factors d’innovació sistèmica.
Equilibri entre les polítiques públiques i els models d’innovació
84 Per tal d’aconseguir una activitat d’innovació que contribueixi a la creació de valor econòmic i social, és fonamental un equilibri correcte entre les polítiques públiques i la realitat dels models econòmics existents, amb
els models d’innovació corresponents.
85 El primer pas és la identificació del tipus de mercats coberts pels diversos sectors. Preval la demanda de necessitats funcionals (indústria farmacèutica, química, etc.)?El mercat ha de satisfer una integració de necessitats
funcionals i emocionals? Demanen noves experiències (comunicacions mòbils, automoció, electrodomèstics,
etc.)?O el mercat ha de satisfer principalment necessitats emocionals (activitats culturals, diversió, etc.)?
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86 En funció del predomini dels tipus de mercats coberts per les diferents indústries, una regió pot presentar
diverses corbes de distribució de les demandes dominants:

Regions tecnològiques i model d’impuls tecnològic
87 Quan una regió té un predomini d'indústries tecnològiques centrades en la satisfacció de les necessitats tecnològiques dels usuaris, és adequat fomentar un model d’innovació d'impuls tecnològic
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88 En aquest supòsit, els esforços de la política pública poden centrar-se en programes de promoció de la tecnologia

Regió amb indústries participants en innovacions sistèmiques
89 En una zona amb forts pilars econòmics basats en indústries que ofereixen a l’usuari/client experiències noves
o millorades (automoció, comunicacions mòbils, electrodomèstics, productes esportius, etc.), la importància
de la innovació es desplaça cap a la integració correcta de les prestacions i les emocions.
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90 En aquest supòsit, la política pública d’innovació se centrarà en iniciatives que recolzin la innovació sistèmica

91 En els models econòmics que requereixen innovació sistèmica, el disseny com a integrador esdevé un factor
fonamental de la innovació. Els responsables polítics necessiten eines per controlar i mesurar la importància
de la innovació sistèmica en el model econòmic actual i els models econòmics nous que els responsables
polítics vulguin impulsar. En cas que el model econòmic requereixi innovació sistèmica, els responsables polítics necessiten eines per mesurar i avaluar el paper del disseny com a integrador des del principi mateix de la
innovació i les eines per introduir el disseny en l’ecosistema de la innovació.
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ANNEX I
Interacció d’€Design amb la revisió del manual de Frascati
Contribució d’€Design en la fase de determinació de l’abast del manual de Frascati 7.0
En línia amb els resultats del PT1 i el PT5 del projecte €Design, el primer pas es va presentar a l’OCDE i Eurostat, el
31 d’octubre de 2013, les contribucions d’€Design a la fase de determinació de l’abast de la revisió del manual de
Frascati.
La revisió del manual de Frascati forma part del Programa de Treball del Comitè de Política Científica i Tecnològica
(CSTP) de l’OCDE per 2013-2014, comitè principal del NESTI.
CONTRIBUCIONS:
Les contribucions a l’etapa de determinació de l’abast de la revisió del manual es presentaran en forma de respostes a les preguntes següents:
1- Heu fet servir el manual de Frascati i, si és així, com i amb quina finalitat? Doneu-ne exemples.
2- Quin contingut específic del manual heu fet servir/consultat/esmentat?
3- Les recomanacions, els exemples i altres continguts han estat d’utilitat per als fins previstos? Podeu explicar
per què?
4- Considereu que falta informació rellevant o que aquesta és inexacta o de rellevància limitada per als vostres
propòsits? Podeu explicar per què?
5- En la vostra opinió, hi ha algun canvi en el contingut, la presentació i la navegabilitat del material que ajudaria
a millorar l'ús del manual? Si és així, podríeu especificar?
Contribucions d’€Design centrades en les respostes a les preguntes 4 i 5:
4. Considereu que falta informació rellevant o que aquesta és inexacta o de rellevància limitada per als vostres propòsits? Podeu explicar per què?
5. En la vostra opinió, hi ha algun canvi en el contingut, la presentació i la navegabilitat del material que ajudaria a millorar-ne l'ús? Si es així, podríeu especificar-lo?
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4.1 Problemes amb el concepte de disseny en el manual de Frascati
1- El manual de Frascati (OCDE 2002) descriu l’abast del disseny com una activitat específica dins de la recerca i
el desenvolupament limitada a la creació d’esbossos o plànols destinats a definir qüestions funcionals:
124

125.

2

Disseny industrial:
La gran majoria dels treballs de disseny d’una regió industrial està orientada als processos de producció i,
com a tal, no està classificada com a R+D. No obstant això, alguns elements del treball de disseny sí que han
de ser considerats com a R+D. Entre ells hi ha els esbossos i plànols destinats a definir procediments, especificacions tècniques i característiques de funcionament necessaris per a l’elaboració, el desenvolupament i la
fabricació de productes i processos nous.
Per exemple, si es desenvolupa un producte d’enginyeria que incorpora components mecanitzats, amb tractament tèrmic i/o galvanitzat, l’elaboració i la documentació dels requisits d’uniformitat de la superfície, els
procediments de tractament tèrmic o els requisits del procés de galvanoplàstia es consideren R+D, independentment que s’hi incloguin els plànols o que constitueixin fulls d’especificacions separats.

El manual d’Oslo (2005) limita el concepte de disseny a la creació de la forma i l’aspecte dels productes, encara
que accepta que les activitats de disseny poden ser enteses per les empreses en termes més generals.
344.

2.4. El disseny
El terme «disseny de productes», tal com s’utilitza en la definició d’innovacions de màrqueting, es refereix a
la forma i l’aspecte dels productes i no a les seves especificacions tècniques o altres característiques funcionals o d’ús. (...) No obstant això, les empreses poden concebre les activitats de disseny en termes més
generals, com a part integral del desenvolupament i la implementació d’innovacions de productes o
processos, tal com es descriu en l’apartat 2.2.3 d’aquest capítol. La categorització de les activitats de disseny
dependrà, doncs, del tipus d’innovació a la qual facin referència.

345.

Totes les activitats de disseny per al desenvolupament i la implementació d’innovacions de producte (inclòs
el treball en la forma i l’aspecte) i d’innovacions de procés s’han d’incloure en R+D o en altres preparatius per
a innovacions de producte i procés.

346.

Els treballs relacionats amb els canvis en el disseny de productes que són innovacions de màrqueting (i no
innovacions de producte, és a dir, que no milloren significativament les característiques funcionals o els usos
previstos del producte en qüestió) s’han d’incloure en els Preparatius per a innovacions de màrqueting.
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3- La definició de disseny que presenta el paràgraf 345 del manual d’Oslo («totes les activitats de disseny per al
desenvolupament i implementació d’innovacions de producte s’han d’incloure en R+D o en altres preparatius...») no coincideix amb el concepte estricte de disseny que ofereix el paràgraf 124 del manual de Frascati:
«La gran majoria dels treballs de disseny d’una regió industrial està orientada als processos de producció i,
com a tal, no està classificada com a R+D. No obstant això, alguns elements del treball de disseny sí que han
de ser considerats com a R+D. Entre ells hi ha els esbossos i plànols destinats a definir procediments, especificacions tècniques i característiques de funcionament necessaris per a la concepció, el desenvolupament i la
fabricació de productes i processos nous ».
4- La família de manuals de Frascati situa el disseny dins dels conceptes de recerca, desenvolupament i innovació i
reconeix que el disseny es podria entendre de manera més àmplia. Les definicions utilitzades en els dos manuals no coincideixen i reconeixen que la definició de disseny podria ser més àmplia (Tether 2006).
4.2 El problema de la connexió entre el manual de Frascati i la versió de 1997 del manual d’Oslo4
5- El manual de Frascati de 2002 (apartats 65-83) encara fa referència al concepte d’Una altra innovació del manual d’Oslo anterior.
totes les operacions científiques, tècniques, comercials i financeres, diferents de R+D, necessàries per a la
implementació de productes o serveis nous o millorats i l’ús comercial de processos nous o millorats. Entre ells
s’inclouen l’adquisició de tecnologia (incorporada i no incorporada), eines i enginyeria industrial, disseny industrial
ncaa, altres adquisicions de capital, posada en marxa de la producció i comercialització de productes nous i millorats.
El nou marc conceptual emparat en el manual d’Oslo de 2005 va superar el concepte d’«Altres activitats d’innovació». No obstant això, Frascati segueix fent referència a aquest concepte i n’arrossega els efectes excloents.
L’origen del problema és que el manual d’Oslo de 1997 se centrava en una visió tecnològica de la innovació. De
fet, el manual d’Oslo de 1997 se centrava en el concepte de la Innovació Tecnològica de Productes i Processos
(innovació TPP) i considerava les «Altres activitats d’innovació» com un aspecte independent o com activitats
que no eren innovació TPP.

4

OCDE/Eurostat (1997), Directrius per a la recollida i interpretació de dades sobre innovació tecnològica - Manual
d’Oslo, el mesurament de les activitats científiques i tècniques, París.
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7- La definició de la innovació TPP era:
totes les operacions científiques, tecnològiques, organitzatives, financeres i comercials que donen lloc o que
van adreçats a donar lloc a la implementació de productes o processos tecnològicament nous o millorats.
D’aquesta manera, l’abast de la innovació es limitava a les novetats tecnològiques i deixava fora de l’abast
de la innovació qualsevol novetat que manqués de millores tecnològiques. El manual d’Oslo 1997 presenta
va la següent taxonomia de la innovació:

8- Entenem que el manual de Frascati hauria de superar el biaix tecnològic, en línia amb l’evolució duta a terme
pel manual d’Oslo de 2005.
4.3 R+D com a factor dins del complex fenomen de la innovació sistèmica. La importància dels vincles
9- La definició de recerca de Frascati inclou les activitats de recerca bàsica, recerca aplicada i desenvolupament
experimental.
10- La definició actual de recerca bàsica conté la característica de: sense perspectiva d'una determinada aplicació o
utilització. La recerca bàsica es percep com una activitat aïllada i autònoma del seu entorn.
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11- D’altra banda, la definició actual de recerca aplicada ha d’orientar-se cap a una finalitat pràctica específica. En
aquest cas, la recerca ja no és una activitat independent, aïllada o autònoma. Es converteix en una activitat
relacionada amb l’entorn, amb l’objectiu de donar respostes a necessitats i desitjos específics. Entenem que,
seguint el marc conceptual del manual d’Oslo de 2005 de la innovació com un fenomen sistèmic complex, el
manual de Frascati 6.0 té el problema que no proporciona directrius per avaluar i mesurar la recerca com un
factor dins del fenomen complex de la innovació sistèmica.
12- L’abast del manual de Frascati també hauria d’anar més enllà de l’actual concepte restringit de desenvolupament experimental per proporcionar directrius per avaluar i mesurar el desenvolupament com un factor dins
del fenomen complex de la innovació sistèmica.
13- L’abast del manual de Frascati hauria de considerar també la dimensió sistèmica de la recerca aplicada i el
desenvolupament, en línia amb el marc conceptual de la innovació sistèmica del manual d’Oslo de 2005.
El manual de Frascati hauria de proporcionar directrius per avaluar i mesurar els vincles entre els actors del
sistema.
5. En la seva opinió, hi ha algun canvi en el contingut, la presentació i la navegabilitat del material
que ajudaria a millorar el vostre ús del manual? Si és així, podríeu especificar-lo?
5.1 Canvi del concepte de disseny en el manual de Frascati
14- Durant molt de temps, el disseny va ser considerat com un complement estètic, un afegit d'estil que tenia lloc
després del desenvolupament de la tecnologia. Sota aquesta percepció, el disseny es limitava a l’estètica, a crear l’aparença d’un artefacte que de manera independent proporciona utilitats funcionals noves o millorades.
15- L’edició de 2005 del manual d’Oslo abordava la dimensió sistèmica de la innovació i dedicava un capítol als
vincles de la innovació i el seu mesurament. L’OCDE ja no percebia la innovació com un fenomen lineal que
començava amb el desenvolupament de la tecnologia, sinó com un fenomen complex i sistèmic. Sota aquesta
percepció, l’enfocament canvia cap a un èmfasi en els vincles i la integració.
16 El document de treball de la CE «El disseny com a motor de la innovació centrada en l’usuari» de 2009 també
abordava la visió del disseny com una activitat d’innovació estratègica, multifuncional i multidisciplinària.
17- En línia amb les conclusions del manual d’Oslo de 2005 i el document de treball de la CE «El disseny com a
motor de la innovació centrada en l’usuari» de 2009, en el marc d’€Design proposem la definició següent:
Dissenyar és integrar les utilitats funcionals, emocionals i socials com un fenomen complex i sistèmic.
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18- Si dissenyar és centrar-se en la integració de les utilitats funcionals, emocionals i socials, podem ampliar la
nostra definició per expressar el disseny en el context de l’R+D:
- Dins d’un procés d’R+D, el disseny és el conjunt d’activitats que se centren en la integració de les utilitats
funcionals, emocionals i socials d’un resultat de recerca o desenvolupament.
5.2 Presentació de la relació entre recerca aplicada, desenvolupament, innovació i disseny
19- Proposem que el manual de Frascati ofereixi respostes a les preguntes: La innovació segueix la recerca? O és
la recerca aplicada qui ha de seguir les necessitats d’innovació? Quina altra relació pot existir entre tots dos
conceptes?
20- Entenem que la innovació segueix la recerca en un model d'innovació d’impuls tecnològic de la innovació, en
què la distància entre la invenció nova i el producte nou demandat pel mercat (per exemple, una nova vacuna) és
curta. Entenem que en un model d’innovació sistèmica la recerca aplicada segueix les necessitats d’innovació , i
el disseny té un paper clau com a integrador de les utilitats funcionals, emocionals i socials, quan el resultat de la
recerca és només un dels factors d’una innovació sistèmica (per exemple, una nova experiència de telèfon mòbil).
21- El manual de Frascati hauria de proporcionar directrius per comprendre i controlar el paper del desenvolupament com a connector entre la recerca i la innovació. Per exemple, el desenvolupament dels resultats de
recerca implica vincles i mètodes diferents als del desenvolupament d’un projecte d’innovació.¿El desenvolupament segueix la recerca o el desenvolupament segueix requisits d’innovació?
22- El manual de Frascati hauria de proporcionar directrius per comprendre i analitzar el paper del disseny com
un complement per a la recerca en un model d’innovació d’impuls tecnològic i proporcionar directrius per
al disseny com a element integrador en un model sistèmic d’innovació. Quan l’abast del disseny es redueix a
un afegit d'estil, un complement estètic, en les últimes fases d’un impuls tecnològic, els esforços se centren
en la recerca bàsica per obtenir innovacions revolucionàries. En un model sistèmic d’innovació, el disseny té
un paper clau en el començament mateix de la innovació com a element integrador d’utilitats funcionals,
emocionals i socials, amb l’objectiu de proporcionar noves experiències als usuaris/clients/compradors. Una
activitat de disseny que donarà lloc a nous desenvolupaments i activitats de recerca per tal de donar respostes
aplicades a les necessitats específiques del nou projecte d’innovació.
23- Actualment, el manual de Frascati ofereix respostes al mesurament de les activitats de recerca i desenvolupament dins d’un model d’impuls tecnològic lineal. S’hauria d’ampliar l’abast del manual de Frascati per tal de
proporcionar directrius per al mesurament dels vincles, esforços i resultats en un model sistèmic d’innovació
en el qual la recerca aplicada i el desenvolupament es converteixin en factors dins d’un model d’innovació
sistèmic complex i on el disseny tingui un paper central com a integrador d’experiències que combinin prestacions i emocions.
6 Proposta de noves mesures d’€Design
24- €Design s’ofereix a col·laborar amb l’OCDE/Eurostat en les següents fases d’elaboració del manual de Frascati
7.0.
25- Dins del paquet de treball 5, €Design té com a objectiu proposar directrius al manual de Frascati 7.0 per fer un
seguiment del disseny com a factor de producció i com a integrador estratègic entre les implementacions del
mercat i els esforços d’R+D.
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