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1. Introducció
1.1. Les RIS3 com a agendes de recerca i innovació transformadores
Les estratègies de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent (d’ara
endavant, RIS3) són agendes de recerca i innovació transformadores, que es
caracteritzen pels elements següents:
-

Selecció d’un nombre limitat de prioritats, concretades d’acord amb
l’especialització internacional i les fortaleses del territori.

-

Reforçament dels avantatges competitius i adequació de les capacitats
d’R+D+I a les necessitats i les capacitats del teixit empresarial del territori.

-

Massa crítica de recursos i talent.

-

Cooperació intersectorial i interregional, a fi d'estimular la diversificació
especialitzada i d'evitar duplicitats i fragmentació.

-

Lideratge col·laboratiu, la qual cosa implica la participació activa
d’administracions públiques, agents de recerca i innovació, empreses i societat
civil en el sistema d’innovació, així com la creació de sinergies amb fonts de
finançament diverses (europea, estatal, regional i local; pública i privada).

Aquestes agendes transformadores s’articulen mitjançant els anomenats processos de
descoberta emprenedora; és a dir, mitjançant enfocaments de baix a dalt, en els quals
les administracions públiques, les empreses, els agents de recerca i innovació i la
societat civil identifiquen els àmbits d’especialització del territori i, posteriorment,
dissenyen i implementen programes, actuacions i projectes per reforçar-los.
1.2. Monitoratge de l’especialització de la RIS3CAT
L’especialització de la RIS3CAT es defineix mitjançant un procés de concreció obert
i progressiu: són els actors del sistema de recerca i innovació de Catalunya els qui,
mitjançant les seves decisions, defineixen els subàmbits d’especialització en els quals
Catalunya presenta avantatges competitius i té una bona posició a Europa. Aquest
enfocament està alineat amb el de la Comissió Europea1: les RIS3 no han d’escollir
sectors, sinó que han de donar suport al desenvolupament d’iniciatives de baix a dalt
dels actors de l’ecosistema de recerca i innovació, sovint a nivell subsectorial
i intersectorial. Les RIS3 han d’evitar que les polítiques de dalt a baix limitin els actors
i els temes; han de facilitar la generació i consolidació d’activitats i actors emergents
que donin resposta a les dinàmiques del sistema.
1

KYRIAOU, DIMITRIOS. Smart Specialisation Concepts and Significance of Early Positive Signals [en
línia] European Structural and Investment Funds Journal (2017)
<https://estif.lexxion.eu/data/article/10821/pdf/estif_2017_01-005.pdf> [Consulta: 18 gener 2021]
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Tal com s’especifica en el document Sistema de monitoratge de la RIS3CAT,
l’especialització de la RIS3CAT es monitora a partir de la informació que aporta la
Plataforma de mapatge de l’especialització intel·ligent de Catalunya (Plataforma RIS3MCAT). Aquesta Plataforma és una eina web interactiva que facilita l'exploració de les
interrelacions de les entitats catalanes que col·laboren en projectes de recerca i
innovació finançats amb fons europeus. En el document Especialització i contribució
als ODS, s’analitza la contribució dels fons europeus a l’especialització (sectorial,
tecnològica i temàtica) del sistema de recerca i innovació de Catalunya i als objectius
de desenvolupament sostenible (d’ara endavant, ODS), mitjançant les dades de la
Plataforma RIS3-MCAT amb l’objectiu d’aportar nou coneixement sobre les qüestions
següents:
-

Comprendre l'impacte dels fons europeus en l'especialització de l'ecosistema
de recerca i innovació de Catalunya, tant pel que fa a l’especialització sectorial
i tecnològica com pel que fa a la detecció d’activitats emergents.

-

Identificar oportunitats per maximitzar l'impacte col·lectiu de la recerca i la
innovació a Catalunya a partir de sinergies i de la coordinació d'esforços.

-

Aportar noves evidències que facilitin la presa de decisions dels agents de
l'ecosistema de recerca i innovació de Catalunya, impulsin noves dinàmiques
de col·laboració i inspirin noves polítiques públiques.

-

Visibilitzar les entitats de Catalunya que participen en les xarxes europees
de recerca i innovació.

-

Entendre com contribueixen els fons europeus a donar respostes innovadores
als reptes de la nostra societat (als ODS).

Aquest document fa l’anàlisi per a l’àmbit de la bioeconomia circular.

1.3. La bioeconomia circular
Vivim en un món de recursos limitats. Davant els reptes globals com el canvi climàtic i
la degradació del capital natural i el creixent consum de recursos, cal buscar noves
maneres de produir i consumir que respectin els límits ecològics del nostre planeta. Al
mateix temps, la necessitat d’assolir un model socioeconòmic sostenible constitueix un
fort incentiu per modernitzar les indústries i reforçar la posició d’Europa en una
economia global cada vegada més competitiva, a fi de garantir la prosperitat dels
ciutadans. Un model basat en la bioeconomia circular és clau per tal d’abordar amb
èxit la complexitat d’aquest canvi de paradigma i fer front a aquests reptes.
La “bioeconomia circular” és un concepte relativament nou i d’evolució ràpida, encara
en fase de conceptualització. Prové dels conceptes “bioeconomia” i “economia

5

1. Introducció

circular”, ja establerts, i que, en els darrers anys, s’han anat entrellaçant de forma
gradual. Actualment no hi ha una definició única de la bioeconomia circular. Aquest
document parteix de la definició següent2:
La bioeconomia circular se centra en la valorització sostenible i eficient dels
recursos de la biomassa en cadenes de producció integrades i de múltiples
produccions (per exemple, biorefineries), alhora que fa ús de residus i
deixalles i optimitza el valor de la biomassa al llarg del temps mitjançant un
procés en cascada.
Els principis de la bioeconomia circular, representats a la figura 1, són:
-

l’ús eficient de recursos provinents de la biomassa,

-

l'optimització del valor d’aquesta biomassa al llarg del temps, i

-

la sostenibilitat d’aquest procés de valorització.

Figura 1. Principis generals de la bioeconomia circular

Font: P. Stegmann et al. (2020).

2

STEGMANN, PAUL; LONDO, MARC; JUNGINGER, MARTIN. The circular bioeconomy: Its elements and role
in European bioeconomy clusters [en línia] Resources, Conservation & Recycling: X; (2020)
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590289X1930026X> [Consulta: 22 febrer 2021]
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El concepte de bioeconomia circular està present en moltes iniciatives impulsades per
la Comissió Europea. En l'àmbit de la recerca i la innovació, el Programa Horitzó 20203
es focalitza en set reptes de la societat, dels quals quatre estan estretament vinculats
amb la bioeconomia circular:
-

Seguretat alimentària, agricultura i silvicultura sostenibles.

-

Recerca marina, marítima i d’aigües interiors i bioeconomia.

-

Energia segura, neta i eficient.

-

Acció pel clima, medi ambient, eficiència dels recursos i matèries primeres.

A més a més, la bioeconomia circular té un paper destacat en el Pacte Verd Europeu4,
el full de ruta de la UE per avançar cap a una economia sostenible, que emfatitza que
els fons europeus han d’ajudar a les zones rurals a treure partit de les oportunitats de
l’economia circular i la bioeconomia.
El nou programa de finançament de la recerca i la innovació de la Unió Europea,
Horitzó Europa5, aprovat a desembre de 2020, incorpora un conjunt de grans reptes i
missions per tal d’incrementar el seu retorn socioeconòmic i mediambiental. Les
missions de la UE operaran com un portafoli d’accions de recerca i polítiques que
ofereixen solucions a reptes concrets. De les cinc missions del Programa, la missió
d’assegurar la salut del sòl i l’alimentació6 és la que està més vinculada amb la
bieconomia circular: es basa en l’assoliment de sòls saludables capaços de proveir
serveis ecosistèmics i biomassa des d’una perspectiva circular i sostenible.
En aquesta mateixa línia, la Comissió Europea ha anunciat que el subprograma
d’Horitzó 2020 Bio-based Industries Joint Undertaking es transforma en el Circular Biobased Europe Joint Undertaking7.
A Catalunya, el Govern impulsa l’Estratègia de la bioeconomia de Catalunya 202120308, amb l’objectiu de millorar la competitivitat i sostenibilitat dels sectors agrari,
3

COMISSIÓ EUROPEA. Horizon 2020 <https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en> [Recuperat
en data 4 març 2021]
4
COMISSIÓ EUROPEA. Un Pacto Verde Europeo <https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-20192024/european-green-deal_es> [Recuperat en data 4 març 2021]
5
Comissió europea. Horizon Europe <https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_es> [Recuperat en
data 4 març 2021]
6
COMISSIÓ EUROPEA. Mission area: Soil health and food <https://ec.europa.eu/info/horizoneurope/missions-horizon-europe/soil-health-and-food_es> [Recuperat en data 4 març 2021]
7
BIO-BASED INDUSTRIES JOINT UNDERTAKING. Commission gives the green light to the successor of
BBI JU (23 febrer 2021) <https://www.bbi.europa.eu/news/commission-gives-green-light-successorbbi-ju> [Recuperat en data 4 març 2021]
8

GENERALITAT DE CATALUNYA. Estratègia de la bioeconomia de Catalunya 2021-2030 (11 febrer 2020)
<https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Estrategia-de-la-bioeconomia-de-Catalunya-2021-2030>
[Recuperat en data 4 març 2021]
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forestal i pesquer mitjançant la creació de llocs de treball amb gran valor afegit i la
millora de la gestió de l’espai.
1.4. Objectius i estructura de l’informe
En el marc de l’Estratègia de bioeconomia i de la RIS3CAT, aquest informe té dos
objectius principals:
-

Identificar i analitzar9, a partir de dades obertes de projectes finançats amb fons
europeus, quins són els principals actors de Catalunya que fan recerca i
innovació en l’àmbit de la bioeconomia circular, les seves xarxes de
col·laboració i els àmbits d’especialització.

-

Analitzar, a partir d’aquestes dades, el posicionament relatiu de Catalunya en
relació amb les regions líders a Europa i les xarxes de col·laboració dels actors
de Catalunya a la UE.

Aquesta anàlisi és molt rellevant per a les polítiques públiques, atès que permet
identificar fortaleses i mancances de l’ecosistema de recerca i innovació i impulsar
actuacions públiques més fonamentades en l’evidència. El document s’estructura en
els apartats següents:
-

L’apartat 2 se centra en l’anàlisi del posicionament de Catalunya a Europa.

-

L’apartat 3 analitza els àmbits temàtics i l’especialització de la recerca i la
innovació en bioeconomia circular a Catalunya.

-

L’apartat 4 fa una anàlisi de l’ecosistema català de recerca i innovació i de les
xarxes de col·laboració locals i internacionals.

-

L’apartat 5 és de conclusions.

El mòdul de bioeconomia circular de la Plataforma RIS3-MCAT permet explorar els
projectes de bioeconomia circular finançats amb Horitzó 2020 i amb la RIS3CAT a
Catalunya i les xarxes de col·laboració de les entitats catalanes.

9

Aquesta anàlisi es fa a partir dels projectes del Programa Horitzó 2020 i de la RIS3CAT.
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Figura 2. Mòdul de bioeconomia circular de la Plataforma RIS3-MCAT

Font: http://ris3mcat.gencat.cat/#/bioeconomiacircular

1.5. Nota metodològica
L’anàlisi que es presenta en aquest informe es basa en les propostes dels projectes
del programa Horitzó 2020 (30.699 a la base de dades de Cordis) i de la RIS3CAT
(683 a la base de dades Sifecat) des del 2014 fins al setembre de 2020. La
identificació dels projectes d’R+D+I de bioeconomia circular es fa a partir de:
-

la construcció d’un vocabulari de paraules clau relacionades amb la
bioeconomia circular;

-

la identificació d’aquestes paraules clau en els textos dels títols i els resums de
les propostes dels projectes d’R+D+I del Programa Horitzó 2020 i de la
RIS3CAT.

En aquest apartat, s’explica com s’ha construït el vocabulari de bioeconomia circular,
com s’han identificat els projectes i com s’han identificat tretze àrees temàtiques de la
bioeconomia circular.
Construcció del vocabulari de bioeconomia circular
El vocabulari de bioeconomia circular s’ha construït en base a paraules clau de
publicacions científiques i dels títols i els resums de les propostes de projectes
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d’R+D+I relacionats amb la bioeconomia circular de les bases de dades de Scopus10,
Cordis11 i l’European Network for Rural Development, ENRD12.
Les paraules clau identificades s’han classificat en tres categories (vegeu l’annex 1):
-

paraules inequívocament relacionades amb la bioeconomia circular (per
exemple, conversió de bioplàstic, biorefineria o biomassa);

-

paraules del domini de la bioeconomia, i

-

paraules del domini de tecnologies i processos circulars.

El vocabulari inicial s’ha enriquit mitjançant diferents processos de llenguatge natural i
tècniques d’aprenentatge automàtic, que s’han complementat amb una revisió manual
dels projectes identificats inicialment per garantir-ne la qualitat i la fiabilitat.
El vocabulari de bioeconomia circular conté 393 paraules clau:
-

49 paraules inequívocament de bioeconomia circular,

-

229 paraules de bioeconomia i

-

115 paraules de processos i tecnologies circulars.

Identificació de projectes
La identificació dels projectes es fa a partir de la identificació de paraules clau del
vocabulari de bioeconomia circular. Perquè un projecte sigui considerat de
bioeconomia circular cal que el títol del projecte o el resum inclogui:
-

una paraula inequívocament relacionada amb la bioeconomia circular, o

-

una paraula del domini de la bioeconomia juntament amb una paraula del
domini de tecnologies i processos circulars (per exemple, residus alimentaris
amb compostatge, o vegetació amb biosíntesi).

S’han identificat:
-

131 projectes d’Horitzó 2020 amb participació de socis de Catalunya (el 4,9 %
del total),

-

40 projectes de la RIS3CAT (el 5,9 % del total), i

-

1.171 projectes d’Horitzó 2020 a tota Europa (el 3,8 % del total).

10

ELSERVIER. Scopus <https://www.scopus.com/home.uri> [Recuperat en data 4 març 2021]
EUROPEAN COMISSION. Community Research and Development Information Service, CORDIS
<https://cordis.europa.eu/en> [Recuperat en data 4 març 2021]
12 EUROPEAN COMISSION. European Network for Rural Development, ENRD
<https://enrd.ec.europa.eu/> [Recuperat en data 4 març 2021]
11
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Aquests projectes, que es resumeixen a taula 1, constitueixen la base de les anàlisis
dels apartats següents.
Taula 1. Projectes d’Horitzó 2020 i de la RIS3CAT identificats
Projectes del Programa H2020
Catalunya
Europa

Projectes de la RIS3CAT

131
(el 4,85% d’un total de 2.704 projectes)

40
(el 5,85% d’un total de 683 projectes)

1.171
(el 3,81% d’un total de 30.699 projectes)

--

Font: elaboració pròpia.

Cal tenir en compte que l’anàlisi únicament té en compte els projectes d’Horitzó 2020 i
de la RIS3CAT, i per tant ofereix una visió parcial de la recerca i innovació en l’àmbit
de la bioeconomia circular.
Identificació de les principals àrees temàtiques
Per tal d’identificar les principals àrees temàtiques d’interès, s’ha utilitzat el modelatge
de temàtiques (o topic modelling). El modelatge de temàtiques és una tècnica de
processament del llenguatge natural (PNL) i d’aprenentatge automàtic que identifica
automàticament temes o temàtiques que tendeixen a aparèixer juntes en els textos (en
aquest cas, títols i resums dels projectes d’R+D+I) i les classifica i agrupa per
temàtiques. Els objectius principals d’aquesta tècnica són 13:
-

Identificar les temàtiques principals d'una sèrie de textos en funció del pes
relatiu de les paraules que contenen.

-

Classificar automàticament els textos segons les temàtiques identificades.

Mitjançant la tècnica de modelatge s’han identificat automàticament 16 àrees
temàtiques que, a partir d’una anàlisi realitzada amb experts de l’àmbit de la
bioeconomia, s’han reagrupat en les tretze àrees temàtiques següents:
-

Agroalimentació

-

Ecosistemes, serveis ecosistèmics i canvi climàtic

-

Productes intermedis i productes químics de base

-

Bioenergia i biocombustibles

13

GRIFFITHS, THOMAS. L.; STEYVERS, MARK. Finding scientific topics. [en línia] Proceedings of the
National Academy of Sciences (2004) <https://www.pnas.org/content/101/suppl_1/5228>
[Consulta: 22 febrer 2021]
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-

Valorització dels residus orgànics

-

Enginyeria química (inclosa la biotecnologia)

-

Silvicultura i productes de la fusta

-

Aqüicultura i ecosistemes marins

-

Bioeconomia i polítiques en zones urbanes

-

Aigües residuals i llots de depuradora

-

Col·laboració en investigació, educació i enfocaments sistèmics

-

Digitalització

-

Governança, participació i monitorització dels actors.

12
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Amb 131 projectes, Catalunya ocupa el quart lloc en el rànquing de regions europees
que participen en més projectes de bioeconomia circular del Programa Horitzó 2020
(l’11,2 % dels projectes tenen algun soci de Catalunya).
Tal com mostra la taula 2, per nombre de projectes, davant de Catalunya únicament hi
ha tres regions: Île-de-France, la Comunitat de Madrid i la Regió de Brussel·les,
regions que són seu de grans organismes nacionals de recerca, com el Centre
National de la Recherche Scientifique (CNRS) o el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) o d’actors vinculats a la Comissió Europea, i per
tant, comptabilitzen projectes que es duen a terme a altres territoris.
Taula 2. Regions d’Europa amb més participació en projectes de bioeconomia
circular del Programa Horitzó 2020

Regió

Nombre de
Finançament
Nombre
projectes Especia- Finançament per milió
total de
per milió
lització
total (MEUR) d’habitants
projectes
d’habitants
(MEUR)

Île de France

200

16,33

3,98%

205,64

16,79

Comunidad de Madrid

193

29,06

6,67%

135,38

20,38

Région de Bruxelles-Capitale

139

114,38

6,29%

103,45

85,12

Catalunya

131

17,31

4,85%

78,93

10,43

Gelderland

129

62,26

15,16%

93,64

45,19

Lazio

123

20,92

5,37%

65,63

11,16

Hovedstaden

116

63,20

6,74%

72,54

39,52

Helsinki-Uusimaa

102

61,04

7,66%

87,60

52,43

Oberbayern

102

21,77

3,65%

65,57

13,99

Zuid-Holland

102

27,50

5,06%

75,92

20,47

Lombardia

94

9,34

4,97%

50,87

5,06

Attica (Athens)

88

23,52

5,52%

45,81

12,24

Wien

87

45,85

5,39%

62,72

33,05

Noord-Holland

85

29,79

5,69%

85,13

29,83

Inner London – West

81

68,04

3,66%

31,46

26,43

Köln

81

18,13

5,30%

85,60

19,15

Comunidad Valenciana

80

16,08

9,38%

48,08

9,67

Prov, Oost-Vlaanderen

80

52,76

12,74%

57,06

37,63

Emilia-Romagna

73

16,37

7,32%

38,72

8,68

Andalucía

70

8,31

9,54%

33,49

3,97

Font: elaboració pròpia, a partir de les dades de població de l’Eurostat fins gener de 2019
(Nota: l’especialització, per a cada regió, es calcula a partir del nombre de projectes d’H2020
en bioeconomia circular sobre el total de projectes H2020 a la regió).
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Figura 5. Mapa de la participació de les regions europees en projectes de
bioeconomia circular del Programa Horitzó 2020

Font: elaboració pròpia.

Per volum de finançament, hi ha més regions per davant de Catalunya, com
Gelderland i Noord-Holland als Països Baixos, Helsinki-Uusimaa a Finlàndia o Köln a
Alemanya.
En termes relatius, Catalunya presenta una especialització en projectes de
bioeconomia circular (4,85 % del total de projectes Horitzó 2020 a Catalunya) superior
a la mitjana europea (3,81 %). Tanmateix, tal com mostra la taula 2, d’entre les regions
amb més projectes de bioeconomia circular, només tres tenen una especialització
relativa inferior a la de Catalunya: Île-de-France (3,98 %), Oberbayern (3,65 %) i Inner
London West (3,66 %).
La resta de regions tenen una especialització relativa superior. Destaquen Gelderland
(15,16 %), Helsinki (7,66 %), la Comunitat Valenciana (9,38 %) i Andalusia (9,54 %),
amb un elevat nombre de projectes i un elevat grau d’especialització.
Quan aquestes dades es ponderen pel nombre d’habitants de la regió o pel
finançament, Catalunya perd posicions.
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2. El posicionament de Catalunya a Europa

Figura 6. Mapa de l’especialització relativa de les regions d’Europa en projectes
de bioeconomia circular en el Programa Horitzó 2020

Font: elaboració pròpia.

15

3. Especialització
En aquest apartat s’analitza l’especialització dels projectes de bioeconomia circular en
funció dels paràmetres següents:
-

Recerca bàsica o desenvolupament tecnològic i aplicacions.

-

Àmbits temàtics del vocabulari de bioeconomia circular.

-

Àmbits sectorials de la RIS3CAT.

-

Tecnologies facilitadores transversals de la RIS3CAT.

-

Objectius de desenvolupament sostenible.

El mòdul de bioeconomia circular de la Plataforma RIS3-MCAT permet fer l’anàlisi per
projectes i per entitats.

3.1. Recerca i desenvolupament tecnològic i aplicacions
En aquest apartat es compara el patró de distribució dels projectes en bioeconomia
circular de Catalunya en els diversos pilars i programes d’Horitzó 2020 amb el patró de
distribució mitjà de les 25 regions europees amb més projectes.
Tal com mostra la figura 7, al Programa Horitzó 2020, els actors catalans tenen
relativament més projectes en el pilar de reptes de la societat, especialment en els
àmbits de l’agroalimentació, el clima i, en menor mesura, l’energia.
Figura 7. Percentatge de projectes de bioeconomia circular per pilars d’Horitzó
2020. Comparació de Catalunya amb la mitjana de les 25 regions amb més
projectes

Font: elaboració pròpia.
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Catalunya rep relativament més finançament en projectes del pilar de ciència
excel·lent, tot i participar, de mitjana, en menys projectes. Com mostra l’annex 2,
aquest és el cas dels projectes finançats pel Consell de Recerca Europeu (ERC) i de
les Accions Marie Skłodowska-Curie (MSCA). Això vol dir que, en comparació amb
d’altres regions de referència, les universitats i els centres de recerca catalans són
relativament més actius en aquests projectes de ciència de base.
Addicionalment, Catalunya destaca pel finançament rebut pel programa d’Innovació a
les pimes (inicialment SME Instrument, posteriorment European Innovation Council
Pilots i Fast Track to Innovation). En canvi, els actors catalans reben significativament
menys finançament del programa de lideratge en tecnologies transversals i industrials
(LEIT) en l’àmbit de la biotecnologia. Així, la paritat de Catalunya en el pilar lideratge
en la indústria amb les regions de referència es deu a l’activitat de les pimes, que
compensa la menor activitat de les empreses i centres de coneixement en el programa
LEIT.
Figura 8. Percentatge de finançament en bioeconomia circular per pilars
d’Horitzó 2020. Comparació de Catalunya amb la mitjana de les 25 regions amb
més projectes

Font: elaboració pròpia.

3.2. Àmbits temàtics
Com s’ha vist a l’apartat 1.5., el modelatge de temes (o topic modelling) permet
classificar els projectes de bioeconomia circular en 13 àmbits temàtics. La figura 9
mostra el nombre de projectes de cadascun d’aquests àmbits temàtics a Catalunya i la
UE. La figura també inclou els projectes de la RIS3CAT per a Catalunya. Cal tenir
present que un projecte pot estar classificat en més d’un àmbit temàtic.
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Figura 9. Nombre de projectes d’Horitzó 2020 i de la RIS3CAT per àmbits
temàtics de la bioeconomia circular, a Catalunya i la Unió Europea

Font: elaboració pròpia.

A Catalunya el principal àmbit temàtic és el d’agroalimentació, amb 48 projectes, una
gran part dels quals finançats en el marc de la RIS3CAT. Amb un nombre menor de
projectes el segueixen serveis ecosistèmics i canvi climàtic (30), productes intermedis
(25), bioenergia i biocombustibles (24), valorització dels residus orgànics (23),
silvicultura (21), enginyeria química (21) i aqüicultura (19), seguits d’altres. Aquesta
diversitat d’àmbits temàtics reflecteix l’ampli rang d’aplicació i desenvolupament de la
bioeconomia.
El nombre de projectes de la RIS3CAT és elevat en la majoria d’àmbits temàtics,
especialment en el de l’agroalimentació, però també en els de biocombustibles,
valorització de residus orgànics, productes químics i enginyeria química. És rellevant
també el suport de la RIS3CAT als projectes de digitalització.
L’orientació de la recerca i la innovació en l’àmbit de la bioeconomia ve molt marcada
per les prioritats de les convocatòries de la UE, especialment del programa de Reptes
de la societat. En àmbits com ecosistemes, serveis ecosistèmics i canvi climàtic,
aqüicultura i ecosistemes marins o bioeconomia en zones urbanes, el finançament
prové fonamentalment de les convocatòries de la UE, mentre que el suport de la
RIS3CAT és molt inferior.
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La figura 10 permet comparar l’especialització de Catalunya respecte la mitjana de la
UE a partir del percentatge de projectes d’Horitzó 2020 pels 13 àmbits temàtics.
Catalunya presenta una major especialització relativa en els serveis ecosistèmics i
canvi climàtic, aqüicultura, silvicultura i bioeconomia en zones urbanes. En canvi,
presenta una menor especialització en àmbits com l’agroalimentació, la bioenergia i
biocombustibles i l’enginyeria química. Aquest menor especialització en àmbits tant
rellevants per a l’economia catalana requereix una anàlisi amb més profunditat, per
identificar-ne les causes i valorar, si és el cas, accions de política pública.
Figura 10. Percentatge de projectes d’Horitzó 2020 de bioeconomia circular per
àmbits temàtics, a Catalunya i la Unió Europea

Font: elaboració pròpia.

Pel que fa al lideratge de Catalunya a Europa, la taula 3 compara la posició de
Catalunya en relació amb les principals regions líders en cada àmbit temàtic.
S’observa de nou que, tot i ser la quarta regió amb més projectes en bioeconomia
circular, Catalunya no apareix a les posicions de lideratge ni en agroalimentació
(ocupa la posició 10) ni en bioenergia i biocombustibles (ocupa la posició 13), dos
àmbits temàtics fonamentals en clau sectorial i de transició verda.
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En canvi, Catalunya té un bon posicionament en ecosistemes, serveis ecosistèmics i
canvi climàtic (3), aqüicultura i ecosistemes marins (3), silvicultura i productes de la
fusta (4), valorització dels residus orgànics (4), bioeconomia i polítiques en zones
urbanes (2) i aigües residuals i llots de depuradora (2). Seria interessant valorar si
aquest lideratge temàtic es tradueix en avantatges comparatius per al teixit productiu
català i en capacitats diferenciades per adreçar els reptes del territori.
Taula 3. Posició de Catalunya i de les principals regions europees per àmbit
temàtic
Àmbit temàtic

Posició Nom de la regió

Número de projectes

1
2
3
4
5
10

Gelderland
Île de France
Comunidad de Madrid
Oost-Vlaanderen
Hovedstaden
Catalunya

50
47
45
33
30
26

Ecosistemes, serveis
ecosistèmics i canvi climàtic

1
2
3
4
5

Île de France
Comunidad de Madrid
Catalunya
Région de Bruxelles
Gelderland

39
30
26
25
22

Productes intermedis i productes
de base orgànica

1
2
3
4
5
8

Comunidad de Madrid
Île de France
Zuid-Holland
Comunidad Valenciana
Oost-Vlaanderen
Catalunya

31
26
24
24
24
18

Aqüicultura i ecosistemes marins

1
2
3
4
5

Comunidad de Madrid
Île de France
Catalunya
Hovedstaden
Attica

24
19
17
16
15

1
2
3
4
5
13

Île de France
Comunidad de Madrid
Lazio
Oberbayern
Helsinki-Uusimaa
Catalunya

33
32
30
26
23
17

1
2
3
4
5

Helsinki-Uusimaa
Île de France
Comunidad de Madrid
Catalunya
Région de Bruxelles

25
21
18
16
15

Agroalimentació

Bioenergia i biocombustibles

Silvicultura i productes de la fusta
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Àmbit temàtic

Posició Nom de la regió

Número de projectes

Valorització dels residus orgànics

1
2
3
4
5

Île de France
Région de Bruxelles
Comunidad de Madrid
Catalunya
Comunidad Valenciana

19
18
17
16
15

Bioeconomia i polítiques en zones
urbanes

1
2
3
4
5

Région de Bruxelles
Catalunya
Île de France
Zuid-Holland
Comunidad de Madrid

15
14
13
11
10

Enginyeria química (inclou la
biotecnologia)

1
2
3
4
5
6

Île de France
Comunidad de Madrid
Hovedstaden
Oberbayern
Zuid-Holland
Catalunya

25
23
22
19
15
13

Aigües residuals i llots de
depuradora

1
2
3
4
5

Comunidad de Madrid
Catalunya
Andalucía
Lazio
Zuid-Holland

12
11
10
7
7

Col·laboració en recerca,
educació i enfocaments sistèmics

1
2
3
4
5
16

Île de France
Région de Bruxelles
Lazio
Comunidad de Madrid
Helsinki-Uusimaa
Catalunya

19
17
14
13
13
7

Governança, participació i
mobilització dels actors

1
2
3
4
5
30

Région de Bruxelles
Lazio
Île de France
Comunidad de Madrid
Gelderland
Catalunya

22
18
17
15
13
5

1
2
3
4
5
7

Comunidad de Madrid
Région de Bruxelles
Central Macedonia
Île de France
Oberbayern
Catalunya

6
5
5
4
4
3

Digitalització

Font: elaboració pròpia.

Per facilitar una mirada de conjunt i concloure aquest apartat, es compara la distribució
de projectes en bioeconomia circular a Catalunya per àrees temàtiques amb la de tres
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regions europees que mostren una alta especialització en bioeconomia circular i un
nombre de projectes important.14 Aquestes tres regions són: Gelderland (Holanda),
Llombardia (Itàlia) i Flandes Oriental o Oost Vlaanderen (Bèlgica).
La figura 11 mostra el nombre de projectes per àrea temàtica, i el color de la cel·la
representa la proporció de projectes en cada àrea. Així, un color més fosc correspon a
una especialització relativa més alta.
Figura 11. Nombre de projectes d’Horitzó 2020 per àrea temàtica, a Catalunya i
les tres regions seleccionades

Font: elaboració pròpia.

Complementant l’explicació de l’apartat 3.2, es pot observar que Catalunya presenta
un patró d’especialització força diversificat, amb un elevat nombre de projectes en una
diversitat d’àrees temàtiques. Aquesta diversificació dificulta l’assoliment de la massa
crítica necessària per liderar els grans projectes transformadors que promou la UE en
el marc del Pacte Verd.

3.3. Àmbits sectorials de la RIS3CAT
Tal com mostra la figura 12, els projectes de bioeconomia circular de Catalunya es
concentren principalment en els àmbits sectorials de la RIS3CAT d’energia i recursos
(114 projectes) i d’alimentació (78 projectes). La figura mostra únicament els projectes
que es classifiquen en àmbits sectorials.Destaca la forta presència de projectes de la

No s’ha seleccionat cap regió capital per evitar les distorsions de l’efecte seu dels grans
organismes de recerca.
14
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RIS3CAT en l'àmbit de l’alimentació i el menor suport relatiu als àmbits d’energia i
recursos i sistemes industrials.
Aquesta anàlisi no inclou els Grups Operatius, que també reben finançament de la
Unió Europea a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural
(FEADER).
Figura 12. Classificació dels projectes de bioeconomia circular i del total de
projectes per àmbits sectorials de la RIS3CAT

Font: elaboració pròpia.

3.4. Tecnologies facilitadores transversals de la RIS3CAT
Tal com mostra la figura 13, una gran part dels projectes de bioeconomia circular estan
classificats en la categoria de biotecnologia i, en menor nombre, en les categories de
TIC, materials avançats i fabricació avançada. La figura mostra únicament els
projectes que es classifiquen en tecnologies facilitadores transversals.

23

3. Especialització

Figura 13. Classificació dels projectes de bioeconomia circular per tecnologies
facilitadores transversals de la RIS3CAT

Font: elaboració pròpia.

3.5. Objectius de desenvolupament sostenible
En aquest apartat es presenta l’anàlisi de la vinculació dels projectes de bioeconomia
circular amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS, d'ara endavant). La
classificació dels projectes en ODS es fa a partir del vocabulari elaborat per SIRIS
Academic. 15
Tal com mostra la figura 14, per nombre de projectes destaquen els ODS de consum i
producció responsables (79 projectes) i acció climàtica (61). Els projectes vinculats
amb el consum i la producció responsables són principalment de valorització i gestió
sostenible de recursos, de creació de nous models de consum i d’exploració de nous
materials d’origen bio. Dels projectes d’acció climàtica destaquen els de reducció de
l’impacte mediambiental de l’activitat agroalimentària, forestal i ramadera.
Pel que fa a l’ODS d’energia neta i assequible (48 projectes), destaquen projectes de
biomassa i biocombustibles. Al de ciutats i comunitats sostenibles (37) predominen
projectes en el domini de la mobilitat sostenible (lligats també als biocombustibles) i la
valorització i utilització de residus urbans, mentre que als ODS d’aigua neta i
sanejament (31) i vida terrestre (30) s’hi troben projectes sobre la gestió del cicle de
l’aigua i els ecosistemes, respectivament. El gràfic no inclou els ODS més
15

DURAN-SILVA, NICOLAU; FUSTER, ENRIC; MASSUCCI, FRANCESCO ALESSANDRO; QUINQUILLÀ, ARNAU. A
controlled vocabulary defining the semantic perimeter of Sustainable Development Goals [en línia]
Zenodo (2019) <https://zenodo.org/record/3567769#.YAa6oDr0miy> [Consulta: 22 febrer 2021]
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transversals, com són els de treball digne i creixement econòmic (número 8),
d’indústria, innovació i infraestructures (número 9) i d’aliança pels objectius (número
17).
Figura 14. Projectes de bioeconomia circular classificats per ODS a Catalunya i a
la UE16

Font: elaboració pròpia.
En relació amb la UE, Catalunya presenta una major especialització en els ODS de
consum i producció responsables, acció climàtica, ciutats i comunitats sostenibles i
aigua neta i sanejament, mentre que presenta una menor especialització en els ODS
d’energia neta i assequible, vida terrestre i fam zero.
El mòdul de bioeconomia circular de la Plataforma RIS3-MCAT permet analitzar amb
més detall quins són els projectes vinculats amb cadascun dels ODS i les entitats que
hi participen.

Únicament s’inclouen els projectes que es poden classificar per ODS. El gràfic no inclou els ODS
més transversals: el 8 (treball digne i creixement econòmic), el 9 (indústria, innovació i
infraestructures) i el 17 (aliança per objectius).
16
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de col·laboració
4.1. Actors principals de l’ecosistema català d’R+D+I
En aquest apartat s’analitzen les 139 entitats de l’ecosistema de recerca i innovació de
Catalunya que participen en els 171 projectes de bioeconomia circular identificats (131
del Programa Horitzó 2020 i 40 de la RIS3CAT). Cal tenir en compte que hi ha entitats
que participen en diversos projectes i que en cada projecte poden participar diverses
entitats.
La figura 15 mostra la participació d’empreses privades, centres de recerca,
universitats i administracions públiques en els projectes d’Horitzó 2020 per a
Catalunya i la UE (a partir del percentatge de projectes en què participa cada entitat
sobre el total de projectes per a Catalunya i la UE).
Figura 15. Participació en els projectes d’Horitzó 2020 per tipus d’entitat a
Catalunya i a la UE

Font: elaboració pròpia.

La principal diferència de Catalunya respecte la mitjana europea és que, a Catalunya,
els centres de recerca (inclosos els tecnològics) tenen una participació més alta que
les universitats. A més, a Europa, són les empreses les que clarament lideren en
participació, mentre que a Catalunya la participació de les empreses és equivalent a la
dels centres de recerca. La participació relativa d’altres entitats de la societat civil
(ONG, associacions, etc.) és sensiblement inferior a la mitjana europea.
La figura 16 complementa aquesta informació, mostrant la distribució de finançament
per tipus d’entitat, a Catalunya i a Europa.
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Es pot observar que les universitats catalanes obtenen una millor ràtio en finançament
que en nombre de projectes. En canvi, les empreses catalanes obtenen
proporcionalment menys finançament que el conjunt de les europees, potser per
participar en projectes més petits, o per tenir un rol més secundari en projectes grans.
El mateix passa amb les administracions públiques i altres institucions catalanes, que
reben relativament menys finançament que les seves equivalents europees.
Figura 16. Finançament als projectes d’Horitzó 2020 per tipus d’entitat a
Catalunya i a la UE

Font: elaboració pròpia.

Pel que fa a la distribució territorial (vegeu taula 4), les entitats amb seu a la província
de Barcelona participen en el 78,9 % dels projectes de bioeconomia circular de
Catalunya (135), mentre que les entitats amb seu a Girona, Lleida i Tarragona
participen en el 36,2 % dels projectes (62).
Destaca el fet que els projectes de bioeconomia circular estan més distribuïts en el
territori que la mitjana. Tal com mostra la taula 4, les entitats de Barcelona participen
en el 89,3 % dels projectes d’R+D+I però únicament en el 78,9 % dels projectes de
bioeconomia circular. Es pot observar el fort pes relatiu de les entitats de la
demarcació de Lleida, que participen en el 15,8 % dels projectes de bioeconomia
circular (i únicament en el 3,2 % del total de projectes).
Així, el finançament de la recerca i innovació en bioeconomia circular té un efecte
important de reequilibri territorial, aportant recursos de forma diferencial particularment
a les províncies de Lleida i Girona.
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Taula 4. Projectes de bioeconomia circular distribuïts per províncies
Província

Nombre de
projectes

Barcelona

Especialització relativa
del territori

Percentatge de projectes
sobre el total de Catalunya

135

4,5 %

78,9 %

Girona

18

10,9 %

10,5 %

Lleida

27

24,5 %

15,8 %

Tarragona

17

6,9 %

9,9 %

Catalunya

171

5,05 %

100,0%

Font: elaboració pròpia. (Nota: l’especialització relativa del territori es calcula a partir del
percentatge de projectes sobre el total d’Horitzó 2020 i de la RIS3CAT).

Les figures 17 i 18 presenten la distribució de projectes d’Horitzó 2020 i de la RIS3CAT
per províncies segons àmbit temàtic i tipus d’entitat, respectivament.
A Lleida destaca la clara especialització en agroalimentació, però també en silvicultura.
Girona està fortament especialitzada en agroalimentació i serveis ecosistèmics, mentre
que a Tarragona destaquen els àmbits relacionats amb la química (enginyeria química,
productes químics i biocombustibles). Barcelona, en canvi, no mostra cap
especialització particular.
Figura 17. Participació en els projectes d’Horitzó 2020 i RIS3CAT per província
catalana, segons àmbit temàtic

Font: elaboració pròpia.

Pel que fa a la participació en projectes de bioeconomia circular segons el tipus
d’entitat, a Lleida destaca la Universitat de Lleida, amb 11 projectes, i també les 9
empreses privades locals que participen en un total de 12 projectes. A Girona, l’Institut
Català de la Recerca d’Aigua i la Fundació Mas Badia concentren un total de 8
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projectes de recerca, mentre que també destaquen 7 empreses privades diferents amb
un projecte cadascuna. A Tarragona destaca l’Institut Català d'Investigació Química,
amb 4 projectes, i 8 empreses privades diferents amb un total de 9 participacions.
Figura 18. Participació en els projectes d’Horitzó 2020 i RIS3CAT per província
catalana, segons tipus d’entitat

Font: elaboració pròpia.

4.2. Lideratge institucional a Catalunya i Europa en l’àmbit de la bioeconomia
circular
En aquest apartat s’analitza el lideratge de les entitats catalanes en els projectes de
l’àmbit de la bioeconomia circular per a la RIS3CAT i per al Programa Horitzó 2020.
Com mostra la taula 5, les entitats de Catalunya que participen en més projectes de
bioeconomia circular són el Centre Tecnològic Leitat (18 projectes), la Universitat
Autònoma de Barcelona (12), la Universitat de Lleida (11), la Universitat Politècnica de
Catalunya (10), l’Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries (10), la Fundació
Universitària Balmes (9), la Universitat de Barcelona (9) i el Centre de Recerca
Ecològica i Aplicacions Forestals (8). L’empresa que participa en més projectes és
AERIS Tecnologías Ambientales, amb 4 projectes.
En termes relatius, les entitats que tenen una major especialització en projectes de
bioeconomia circular són el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (50 %), AERIS
(50 %), la Fundació Universitària Balmes (47 %), l’Institut Català de Recerca de l’Aigua
(32 %), la Universitat de Lleida (30 %) i el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions
Forestals (30 %).
La taula 5 també mostra quin percentatge dels projectes d’Horitzó 2020 són coordinats
per les entitats catalanes, uns percentatges que varien molt entre entitats. El Centre
tecnològic Leitat és, amb diferència, l’entitat que participa en més projectes d’Horitzó
2020 (18), però únicament en coordina un (el 6 %). La Universitat Autònoma de
Barcelona participa en 12 projectes i en coordina el 56 %. En termes de finançament,

29

4. L'ecosistema català d’R+D+I i les xarxes de col·laboració

la primera entitat és també la Universitat Autònoma de Barcelona, seguida de Leitat,
l’Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries, la Universitat de Lleida i la
Universitat Politècnica de Catalunya.
Taula 5. Entitats catalanes amb més projectes d’Horitzó 2020 i RIS3CAT en
bioeconomia circular

Nom de l’entitat

Tipus
d’entitat

Centre Tecnològic
Leitat

Centre de
recerca

Percentatge
de projectes

17,6%
(18 projectes)

Percentatge
Percentatge
Percentatge
de projectes
de projectes
de projectes
H2020
H2020
RIS3CAT
coordinats
19,8%
(16
projectes)

9,5%
6%
(1 projecte) (2 projectes)

Universitat Autònoma
Universitat
de Barcelona

6,3%
5,8%
8,3%
56%
(12 projectes) (9 projectes) (5 projectes) (3 projectes)

Universitat de Lleida Universitat

29,7%
33,3%
(11 projectes) (6 projectes)

Universitat
Politècnica de
Catalunya

Universitat

4,1%
3,8%
4,8%
0%
(10 projectes) (7 projectes) (0 projectes) (3 projectes)

Institut de Recerca i
Tecnologia
Agroalimentàries

Centre de
recerca

21,3%
21,2%
21,4%
29%
(10 projectes) (7 projectes) (2 projectes) (3 projectes)

26,3%
17%
(1 projecte) (5 projectes)

Fundació
Universitat
Universitària Balmes

47,4%
50,0%
44,4%
40%
(9 projectes) (5 projectes) (2 projectes) (4 projectes)

Universitat de
Barcelona

4,8%
4,6%
38%
(9 projectes) (8 projectes) (3 projectes)

Universitat

7,7%
(1 projecte)

Centre de Recerca
Centre de
Ecològica i
recerca
Aplicacions Forestals

29,6%
29,6%
0,0%
50%
(8 projectes) (8 projectes) (4 projectes) (0 projectes)

Institut Català de
Recerca de l'Aigua

Centre de
recerca

31,6%
33,3%
(6 projectes) (6 projectes)

Barcelona
Supercomputing
Center - Centre
Nacional de
Supercomputació

Centre de
recerca

3,5%
3,2%
40%
(6 projectes) (5 projectes) (2 projectes)

Eurecat, Centre
Tecnològic de
Catalunya

Centre de
recerca

4,1%
3,0%
6,4%
0%
(6 projectes) (3 projectes) (0 projectes) (3 projectes)

Centre Tecnològic
Forestal de
Catalunya

Centre de
recerca

50,0%
50,0%
50,0%
0%
(5 projectes) (3 projectes) (0 projectes) (2 projectes)

0,0%
17%
(1 projecte) (0 projectes)

6,7%
(1 projecte)
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Percentatge
de projectes

Percentatge
Percentatge
Percentatge
de projectes
de projectes
de projectes
H2020
H2020
RIS3CAT
coordinats

Nom de l’entitat

Tipus
d’entitat

Institut de Recerca
en Energia de
Catalunya

Centre de
recerca

9,6%
5,9%
16,7%
0%
(5 projectes) (2 projectes) (0 projectes) (3 projectes)

Institut Català
d'Investigació
Química

Centre de
recerca

6,3%
6,6%
0,0%
75%
(3
projectes)
(4 projectes) (4 projectes)
(0 projectes)

Universitat de Girona Universitat

6,3%
8,3%
0,0%
0%
(0
projectes)
(4 projectes) (4 projectes)
(0 projectes)

AERIS Tecnologías
Ambientales

50,0%
57,1%
0,0%
0%
(4 projectes) (4 projectes) (0 projectes) (0 projectes)

Empresa
privada

Font: elaboració pròpia.

Figura 19. Xarxes de col·laboració en projectes de bioeconomia circular a
Catalunya

Font: elaboració pròpia a partir del mòdul de bioeconomia circular de la Plataforma RIS3MCAT.
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Aquestes entitats amb més projectes finançats amb fons europeus tenen extenses
xarxes de col·laboració amb altres entitats de Catalunya i, per tant, un efecte
arrossegador de l’activitat del conjunt de l’ecosistema (vegeu figura 19).
El mòdul de bioeconomia circular de la Plataforma RIS3-MCAT permet explorar les
entitats, els projectes i les col·laboracions entre entitats. També permet descarregar un
arxiu amb les dades de tots els projectes.
Si bé Catalunya concentra un elevat nombre de projectes en bioeconomia circular, les
entitats catalanes tenen un posicionament relativament modest en els rànquings
europeus. Això s’explicaria per la distribució de projectes entre un gran nombre
d’entitats. Aquesta elevada dispersió dificulta que Catalunya pugui tenir un fort
lideratge territorial i temàtic a Europa.
La taula 6 mostra les 20 entitats europees principals pel que fa a nombre de projectes
en bioeconomía circular. Les primeres entitats catalanes en aparèixer al rànquing, el
Centre Tecnològic Leitat (que amb 16 projectes ocupa el lloc 27) i la Universitat
Autònoma de Barcelona (que amb 9 projectes ocupa el lloc 80), tenen una posició
baixa i un nombre de projectes inferior a les entitats europees líders.
Taula 6. Principals institucions europees en bioeconomia circular per nombre de
projectes d’Horitzó 2020

Posició Entitat

Tipus
d’entitat

Regió

Nombre de
projectes

% de
projectes
coordinats

1

Wageningen University &
Research

Universitat Gelderland

92

16%

2

Consejo Superior de
Investigaciones Científicas

Centre de
recerca

Comunidad de
Madrid

67

33%

Île de France

53

34%

Centre de
recerca

Oberbayern

42

14%

Institut National de
Recherche pour l'Agriculture, Centre de
3
l'Alimentation et
recerca
l'Environnement
4 Fraunhofer Gesellschaft
5

VTT Technical Research
Centre of Finland Ltd

Centre de
recerca

HelsinkiUusimaa

40

28%

6

Consiglio Nazionale delle
Ricerche

Centre de
recerca

Lazio

39

10%

Universitat Hovedstaden

38

42%

Centre de
recerca

37

38%

7 University of Copenhagen
8

Centre National de la
Recherche Scientifique

Île de France
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Posició Entitat
9 University of Aarhus
10

Danmarks Tekniske
Universitet

11 Ghent University
12

Università degli Studi di
Bologna

University of Natural
13 Resources and Life
Sciences

Tipus
d’entitat

Regió

% de
projectes
coordinats

Nombre de
projectes

Universitat Midtjylland

34

38%

Universitat Hovedstaden

31

19%

Universitat

OostVlaanderen

30

17%

Universitat

EmiliaRomagna

29

17%

26

15%

25

12%

23

26%

Universitat Wien

14

Sveriges
Lantbruksuniversitet

Universitat

15

Delft University of
Technology

Universitat Zuid-Holland

16

Ethniko Kentro Erevnas Kai
Technologikis Anaptyxis

Centre de
recerca

Κεντρική
Μακεδονία

21

21%

Altres

OostVlaanderen

20

10%

17 Bio Base Europe Pilot Plant

Östra
Mellansverige

18

National Technical University
Universitat Αττική (Attica)
of Athens

19

21%

19

Katholieke Universiteit
Leuven

19

37%

20

TEAGASC, Agriculture and
Southern
Universitat
Food Development Authority
Ireland

19

11%

Catalunya

16

6%

Universitat Catalunya

9

56%

27 Centre Tecnològic Leitat
80

Universitat Autònoma de
Barcelona

Universitat

Centre de
recerca

VlaamsBrabant

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de participació en els projectes de l’Horitzó 2020.

A diferència d’altres regions Europees, no hi ha cap entitat catalana que exerceixi un
lideratge en l’àmbit de la recerca i la innovació en bioeconomia, ni a Catalunya ni a
Europa. Això contrasta amb el lideratge d’institucions com Wageningen University &
Research a Gelderland, la Universitat d’Aarhus a Jutlàndia Central o la de Universitat
de Bolònia a Emilia-Romagna.
La taula 7 mostra la posició de les entitats catalanes respecte les entitats europees
amb més projectes, distribuïda segons les àrees temàtiques de la bioeconomia
circular. Per als àmbits temàtics de col·laboració en investigació, educació i
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enfocaments sistèmics; governança, participació i mobilització dels actors; i de
digitalització, no hi ha cap entitat catalana amb més d’un projecte.
Taula 7. Posició de les entitats catalanes a Europa per àmbit temàtic en relació
amb les entitats líders
Àmbit temàtic

Agroalimentació

Ecosistemes,
serveis
ecosistèmics i
canvi climàtic

Productes
intermedis i
productes de
base orgànica

Aqüicultura i
ecosistemes
marins

Posició Entitats europees amb més projectes

Número de
projectes

1 Wageningen University & Research (NL)

38

2 Institute for Agriculture, Food and Environment (FR)

24

3 University of Copenhagen (DK)

14

3 Consejo Superior de Investigaciones Científica (ES)

14

5 Ghent University (BE)

13

23 Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries

5

52 Universitat de Lleida

3

51 Centre tecnològic Leitat

3

1 Wageningen University & Research (NL)

19

2 Consejo Superior de Investigaciones Científicas (ES)

17

3 University of Aarhus (DK)

15

4 Institute for Agriculture, Food and Environment (FR)

13

5 University of Copenhagen (DK)

11

11 Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals

6

15 Universitat de Barcelona

5

22 Universitat Autònoma de Barcelona

4

1 Fraunhofer Gesellschaft (GE)

13

2 Bio Base Europe Pilot Plant (BE)

10

2 Consejo Superior de Investigaciones Científicas (ES)

10

4 Avantium Chemicals (NL)

9

4 Asociación de Investigación de Materiales Plásticos y Conexas (ES)

9

62 Venvirotech Biotechnology

2

62 Centre Tecnològic Leitat

2

1 Consejo Superior de Investigaciones Científicas (ES)

13

2 Wageningen University & Research (NL)

10

3 Hellenic Centre for Marine Research (GR)

7

4 Danmarks Tekniske Universitet (DK)

6

4 Consiglio Nazionale delle Ricerche (IT)

6

4 Centre National de la Recherche Scientifique (FR)

6

7 Centre Tecnològic Leitat

5

14 Universitat de Barcelona

3

38 Universitat Autònoma de Barcelona

2
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Àmbit temàtic

Bioenergia i
biocombustibles

Posició Entitats europees amb més projectes
1 VTT Technical Research Centre of Finland (FI)

14

1 Ethniko Kentro Erevnas Kai Technologikis Anaptyxis (GR)

14

3 DBFZ German Biomass Research Center gGmbH (DE)

11

4 TNO Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (NL)

10

5 Fraunhofer-Gesellschaft (DE)

Valorització dels
residus orgànics

4

72 Universitat Politècnica de Catalunya

2

72 Universitat de Lleida

2

Enginyeria
química (inclosa
la biotecnologia)

10

2 Swedish University of Agricultural Sciences (SE)

9

3 Fraunhofer-Gesellschaft (GE)

8

4 Luke, Natural Resources Institute Finland (FI)

7

4 European Forest Institute (FI)

7

16 Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals

3

31 Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

2

1 Fraunhofer-Gesellschaft (GE)

8

1 Wageningen University & Research (NL)

8

3 VTT Technical Research Centre of Finland (FI)

7

4 Rise, Research Institutes of Sweden AB (SE)

6

4 Bio Base Europe Pilot Plant (BE)

6

32 Talleres Azuara SL

Bioeconomia i
polítiques en
zones urbanes

9

22 Centre Tecnològic Leitat

1 VTT Technical Research Centre of Finland (FI)

Silvicultura i
productes de la
fusta

Número de
projectes

2

1 Delft University of Technology (NL)

6

2 University of Natural Resources and Life Sciences (AT)

4

2 Institute for Agriculture, Food and Environment (FF)

4

4 Consiglio Nazionale delle Ricerche (IT)

3

4 Fundación CIRCE (ES)

3

4 Àrea Metropolitana de Barcelona

3

11 Universitat Autònoma de Barcelona

2

11 Institut Català de Recerca de l'Aigua

2

1 Consejo Superior de Investigaciones Científicas (ES)

19

2 Centre National de la Recherche Scientifique (FR)

11

3 University of Copenhagen (DK)

9

4 Fraunhofer-Gesellschaft (GE)

8

5 Danmarks Tekniske Universitet (DK)

7

11 Institut Català d'Investigació Química

4

32 Centre Tecnològic Leitat

2
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Àmbit temàtic

Aigües residuals i
llots de
depuradora

Posició Entitats europees amb més projectes

Número de
projectes

1 National Technical University of Athens (GR)

4

2 Instituto de Biología Experimental e Tecnológica (IT)

3

2 Universitat Politècnica de Catalunya (ES)

3

2 Institut Català de Recerca de l'Aigua

3

2 Bioazul (ES)

3

10 Eurecat Centre Tecnològic de Catalunya

Col·laboració en
investigació,
educació i
enfocaments
sistèmics

1 Consiglio Nazionale delle Ricerche (IT)
1 Institute for Agriculture, Food and Environment (FR)
3 Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului
Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (RO)
4 Agence Nationale de la Recherche (FR)
4 Agencia Estatal de Investigación (ES)
1 Wageningen University & Research (NL)

Governança,
participació i
mobilització dels
actors

Digitalització

2
7
7
6
5
5
13

2 Consiglio Nazionale delle Ricerche (IT)

6

2 VTT Technical Research Centre of Finland (FI)

6

4 BTG Biomass Technology Group BV (NL)

5

4 Università degli Studi di Bologna (IT)

5

1 Wageningen University & Research (NL)

3

1 Ethniko Kentro Erevnas Kai Technologikis Anaptyxis (GR)

3

3 Engineering Ingegneria Informatica (IT)

2

3 Intrasoft International (LU)

2

3 Leanxcale (ES)

2

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de participació en els projectes d’Horitzó 2020.

4.3. Xarxes internacionals de col·laboració
En aquest apartat s’analitzen les principals xarxes internacionals de col·laboració de
les entitats catalanes en projectes de bioeconomia circular del Programa Horitzó 2020.
L’anàlisi se centra en les relacions amb els actors de les 10 regions europees que
tenen més participació en projectes de bioeconomia circular, entre les quals hi ha
Catalunya (vegeu la taula 2 a l’apartat 2).
La figura 20 representa les xarxes de col·laboració d’aquestes 10 regions. Catalunya
té 33 projectes amb la Regió de Brussel·les, 31 amb Île-de-France, 26 amb Lazio i 25
amb Gelderland. La figura també mostra que Catalunya té 41 col·laboracions amb
entitats de la Comunitat de Madrid, però aquesta xifra no és comparable a les altres,
atès que alguns dels projectes són en col·laboració amb entitats que tenen seu legal a
Madrid però seu operativa a Catalunya, des d’on es fan aquests projectes.
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Figura 20. Xarxes de col·laboració de les 10 regions europees amb més
projectes de bioeconomia circular d’Horitzó 2020

Font: elaboració pròpia.

La figura 21 mostra les denses xarxes de col·laboració entre les quinze entitats de
Catalunya amb més projectes de bioeconomia circular i els 15 principals socis
internacionals.
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Figura 21. Xarxes de col·laboració dels 15 actors catalans i 15 actors
internacionals amb més projectes de bioeconomia circular d’Horitzó 2020

Font: elaboració pròpia.
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La bioeconomia circular és un àmbit de recent emergència i en ràpida evolució. És la
suma de moltes pràctiques en diferents disciplines i sectors, que utilitzen diferents
tecnologies i tenen diferents objectius, però que contribueixen totes a una
transformació consistent del model de producció i consum actual.
Davant l’absència de taxonomies que definissin la recerca i la innovació en
bioeconomia circular, el primer repte per elaborar aquest informe va ser delimitar
l’àmbit de la bioeconomia circular, a partir de l’aplicació de tècniques semàntiques a
grans volums de dades de publicacions i projectes de recerca, i amb el suport
d’experts. Aquest repte inicial és comú a la majoria dels àmbits emergents relacionats
amb les transicions digital i verda i amb les missions de recerca i innovació per adreçar
reptes de la societat.
Un cop es va disposar d’una definició de l’àmbit de la bioeconomia circular i les
temàtiques que la composen, va ser possible analitzar la recerca i la innovació que es
fa a Catalunya i a Europa en aquest àmbit, i la seva evolució, així com les
especialitzacions regionals i les xarxes de col·laboració a escala regional i
internacional.
En l’anàlisi del posicionament a Europa, Catalunya destaca en nombre de projectes en
relació amb altres regions europees. Un altre tret distintiu de Catalunya és la
diversificació de la recerca i la innovació en les diverses temàtiques de la bioeconomia
circular, és a dir la manca de focalització o priorització. Catalunya però presenta una
menor especialització relativa (tant en nombre de projectes com de finançament per
milió d’habitants) en relació amb les regions que capten més projectes.
Dins de l’àmbit de la bioeconomia circular, Catalunya mostra una major especialització
relativa en la recerca relacionada amb el sector primari (agricultura, aqüicultura i
silvicultura). Catalunya també destaca en els àmbits de serveis ecosistèmics i canvi
climàtic, de valorització de residus orgànics, de les polítiques en zones urbanes i de
depuració d’aigües residuals. En canvi Catalunya presenta una menor especialització
relativa en els àmbits d’enginyeria química (biotecnologia) i biocombustibles. En
resum, destaca el nombre de projectes en àmbits de recerca d’interès general, i
d’aplicacions de la bioeconomia circular a reptes específics del sector primari. En l’altre
extrem es detecta que hi ha pocs actors tecnològics i empreses industrials que
desenvolupin noves tecnologies i solucions.
Quan l’anàlisi es fa per entitats, es detecta l’absència d’entitats de Catalunya en els
primers llocs del rànquing europeu. La primera és el Centre Tecnològic Leitat, que
ocupa la posició 27, mentre que la segona és la UAB, que ocupa el lloc 80. Per volum
de projectes, les universitats catalanes són menys competitives en ciència bàsica que
les universitats daneses, neerlandeses o belgues. Els centres de recerca catalans són
relativament petits i estan molt especialitzats (com per exemple l’Institut de Recerca i
Tecnologia Agroalimentàries; el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals;
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l’Institut Català de Recerca de l'Aigua o el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya).
Dins de Catalunya els territoris que mostren una major especialització de la recerca i la
innovació en bioeconomia circular són Lleida i Girona.
Les dades de l’informe s’han discutit amb un panell d’experts. D’acord amb els experts,
la baixa participació d’empreses privades en l’àmbit de la bioeconomia circular (en
comparació amb la mitjana europea) i l’especialització de la recerca i la innovació en
ciència de base i reptes de sostenibilitat, reflecteixen la necessitat d’impulsar polítiques
i actuacions perquè les empreses de Catalunya aprofitin les oportunitats de negoci
vinculades amb la bioeconomia circular.
En l’anàlisi s’ha detectat una manca d’alineament entre l’activitat dels centres de
coneixement i l’activitat empresarial en àrees d’oportunitat, com la bioenergia i
l’enginyeria química i biotecnològica (tant per part d’empreses finalistes del sector
primari com d’empreses industrials i de serveis especialitzades). En part, això es pot
explicar per una manca de capacitat de les empreses per innovar (empreses molt
petites, que poden no disposar de personal prou capacitat o de capacitat d’inversió).
En les discussions amb els experts s’ha plantejat que a Catalunya hi ha poques
empreses amb capacitat per capitalitzar, comercialitzar i aplicar tecnologies
desenvolupades en el marc dels projectes de recerca i innovació europeus. Si bé hi ha
un gran nombre d’empreses dels àmbits agroalimentari i forestal que són potencials
usuàries d’aquestes tecnologies, hi ha poques empreses proveïdores de tecnologies o
de serveis tecnològics. Tampoc hi ha un ecosistema desenvolupat d’startups en el
sector agroalimentari, i això dificulta la transferència de coneixement cap al teixit
empresarial. Les dades de l’informe, malauradament, no permeten analitzar aquesta
qüestió en més detall.
Aquest informe ha permès, per primera vegada, analitzar l’activitat i les capacitats de
recerca i innovació en bioeconomia circular a Catalunya en relació amb altres regions
europees. L’informe presenta evidències rellevants per al disseny de polítiques
públiques, per a la definició i el desenvolupament d’agendes de recerca i innovació
transformadores al territori i per a la construcció de noves col·laboracions entre
institucions i regions a escala europea. Disposar d’aquest tipus d’anàlisi és
imprescindible per entendre les dinàmiques i les tendències en l’especialització de la
recerca i la innovació, detectar àmbits emergents i visualitzar el posicionament (les
fortaleses i les febleses) de les entitats de Catalunya en relació amb altres regions
europees.
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Annex 1. Paraules clau del vocabulari de
bioeconomia circular
A continuació es mostren les paraules clau, classificades per àrees temàtiques, del
vocabulari de bioeconomia circular elaborat per Siris Academic.

A1.1 Conceptes de la bioeconomia
biomass; agricultural; agriculture; farmer; fertilizer; wood; farm; forest; food production;
rural; food-industry; cultivation; algae; cellulose; organic waste; bioeconomy; tree;
microalgae; food waste; forestry; bio-based product; biopolymer; livestock; yeast;
manure; secondary raw material; sewage sludge; vegetation; resins; rural area; animal
feed; organic matter; agri-food; agricultural waste; carbon sequestration; bio-economy;
meat; rural development; olive; straw; wheat; crop production; food quality; food supply;
digestate; agricultural land; agro-food; milk; agricultural residue; forest ecosystem;
cereal; food demand; forest management; mushroom; deforestation; tomato; wine;
biomass power; olive oil; organic agriculture; plant root; agricultural production; animal
waste; forest sector; paper waste; energy crop; garden; grassland; maize; natural
capital; spruce; wood pellet; wood pellets; agricultural industry; agricultural productivity;
agricultural sustainability; agriculture industry; animal manure; cattle; forest resource;
healthy food; livestock manure; pulp mill; wheat straw; agri-food chain; agrifood; biofertiliser; bio-fertilizer; crop rotation; ecosystem degradation; micro-algae; organic food;
rice; vineyard; biofertilizer; chitosan; corn; forest-based sector; local food; pig manure;
pine; silage; soil fertility; soil properties; soybean; agricultural biodiversity; agricultural
research; agriculture product; agro-industrial sector; bark; beef; bio-based composite;
biofertiliser; conifer; forest biodiversity; germination; hardwood; organic farming; wood
chip; agribusiness; agricultural value chain; agro industrial sector; agro-ecological;
agroforestry; bagasse; bamboo; eucalyptus; fagus; forest degradation; forest land;
forest product; forest residue; rainforest; soil health; soil organic carbon; sugarcane;
tree planting; vine; wood fuel; agricultural biotechnology; agricultural surplus; agrifood
chain; agrifood industry; agro-biodiversity; agro-forestry; agro-industrial waste;
agrobiodiversity; agrobiomass; agroecology; agrofood; agronomy; barley; beech; birch;
carbon farming; flour; food distribution; forest area; forest restoration; grain production;
grape pomace; hydrological cycle; olive stone; organic horticulture; pig farm; pulp
waste; rice husk; rice straw; rice yield; rubber wood; soil improvement; spent coffee
ground; sugarcane bagasse; vermicomposte; aboveground biomass; adulterated food;
agri-business; agri-food industry; agri-tech; agritech; agro-biomass; agro-ecology; agrofood residue; agro-food residue conversion packaging material; agro-food sector;
agroecological; agrofood residue; agrofood residue conversion packaging material;
agrofood sector; agroindustrial waste; arboriculture; bio-degradable bag; bio-polymer;
biodegradable bag; biotic material; brown waste; closed forest; cloud forest; compost
pile; coniferous; coppice; corn chip; cotton stalk; cross-laminated timber; cultivated
land; dryland degradation; dryland farming; ebony; forest conversion; forest farming;
forest regrowth; grain yield; grass clipping; green capital; iroko; lumber; manure pit;
microalga; non-timber forest product; outdoor roofing material; overgrazing; palm
kernel shell; permaculture; round wood; saw dust; sediment turf; shrub; silvicultural;
silviculture
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Annex 1. Paraules clau del vocabulari de bioecnomia circular

A1.2 Conceptes referents a tecnologies i processos
circular economy; recovery; recycling; biofuel; life cycle; valorisation; fermentation;
biogas; bioenergy; waste treatment; value added product; anaerobic digestion; biobased products; bioreactor; biofuel production; composting; biosynthesis; life cycle
assessment; living lab; biogas plant; bio-based industry; biofilm; waste recycling;
biodiesel; bioethanol; energy recovery; pyrolysis; biopesticide; biomethane; refining;
biocatalyst; biodegradation; lifecycle; nutrient recovery; industrial symbiosis;
bioprocess; resource recovery; bioconversion; circular value chain; bioremediation; biobased chemical; bio-energy; bio-ethanol; bio-oil; bio-pesticide; bio-process; circular
business model; circular solution; enzymatic hydrolysis; fast pyrolysis; waste
valorization; bio-conversion; bio-crude; bio-fuel; biobased industry; phytoremediation;
torrefaction; bio-methane; bio-reactor; biobutanol; biomanufacturing; biotransformation;
catalytic pyrolysis; transesterification; bio-butanol; bio-diesel; bio-gas; pellet fuel; pellet
stove; bio-catalyst; bio-hydrogen; bio-remediation; bio-synthesis; biocrude; biofilter;
biolubricant; biomass briquettes; carbon-neutral fuel; circular regenerative economy;
product lifecycle; aerobic granular reactor; bio-chemistry; bio-degradation; bio-drying;
bio-film; bio-filter; bio-gas plant; bio-gas production; bio-gasoline; bio-hythane; biolubricant; bio-manufacture; bio-manufacturing; bio-reactor landfill; bio-recover; biosorption; bio-transformation; biodrying; biogasoline; biohydrogen; biohythane;
biomanufacture; biooil; bioreactor landfill; biorecovery; biosorption; by-product; circular
industrial value chain; circularity assessment; co-pyrolysis; dark fermentation; lving
laboratory; microbiofuel
A1.3 Conceptes inequívocs de bioeconomia circular
ecosystem service; biorefinery; biomass production; bioplastic; biomass waste; waste
biomass; biogas production; bio-based economy; biomass conversion; bio-based
material; bio-waste; bioenergy production; bio-plastic; biodiesel production; bioproduct;
biowaste; bioethanol production; circular bioeconomy; environmental service; biorefinery; biochar; biobased material; biomass valorization; microbial biomass; bioproduct; bio-based fertiliser; biobased product; biosurfactant; bio-fuel production;
biobased composite; sustainable biorefinery; bio-ethanol production; biobased
chemical; biobased economy; biobased fertiliser; integrated biorefinery; bio-surfactant;
circular agronomics; waste biorefinery; bio-char; bio-diesel production; bio-energy
production; bio-hydrogen production; biohydrogen production; biological treatment
facility; biomass concentration; biomass disposal; cellulose-to-ethanole; closed nutrient
circle
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Annex 2. Distribució dels projectes segons
el programa de finançament d’H2020
A continuació es detalla, per a Catalunya, la distribució dels projectes de bioeconomia
circular per als diferents programes de finançament de l’Horitzó 2020, en nombre de
projectes i en finançament. El pes relatiu dels projectes i del finançament de
bioeconomia circular a Catalunya es compara amb el pes relatiu de la mitjana de les
25 regions europees amb més projectes d’intel·ligència artificial.

A2.1. Especialització relativa de Catalunya en bioeconomia circular (per nombre
de projectes i finançament) en relació amb les primeres 25 regions europees

Programa

Pilar I. Ciència excel·lent
Consell Europeu de Recerca
(ERC)
Tecnologies del futur i
emergents (FET)
Accions Marie SkłodowskaCurie (MSCA)
Infraestructures de recerca (RIs)
Pilar II. Lideratge industrial

Projectes a
Catalunya

Finançament a
Catalunya

21,4%
16,0%
(28 projectes) (12,636 MEUR)

Projectes a
les primeres
25 regions
europees

Finançament
a les primeres
25 regions
europees

27,6%

8,8%

3,1%
(4 projectes)

8,3%
(6,575 MEUR)

5,9%

3,7%

0,0%
(projectes)

0,0%
(0,00 MEUR)

0,4%

0,3%

16,8%
(22 projectes)

6,7%
(5,253 MEUR)

20,4%

3,7%

1,5%
(2 projectes)

1,0%
(0,809 MEUR)

0,9%

1,0%

22,9%
21,8%
(30 projectes) (17,243 MEUR)

22,5%

21,7%

LEIT – Tecnologies de la
informació i la comunicació

3,1%
(4 projectes)

4,1%
(3,269 MEUR)

2,6%

2,2%

LEIT – Fabricació i
processament avançats

4,6%
(6 projectes)

3,9%
(3,076 MEUR)

2,6%

4,6%

0,8%
(1 projecte)

1,1%
(0,852 MEUR)

1,0%

1,1%

LEIT - Nanotecnologies

0,0%
(0 projectes)

0,0%
(0,00 MEUR)

0,5%

0,5%

LEIT - Biotecnologia

6,9%
(9 projectes)

4,6%
(3,600 MEUR)

6,1%

9,6%

LEIT – Materials avançats
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Annex 2. Distribució dels projectes segons el programa de finançament d’H2020

Programa

Projectes a
Catalunya

Finançament a
Catalunya

Projectes a
les primeres
25 regions
europees

Finançament
a les primeres
25 regions
europees

LEIT - Espai

0,8%
(1 projectes)

0,2%
(0,187 MEUR)

1,0%

0,7%

Innovació a les pimes

6,9%
(9 projectes)

10,2%
(8,026 MEUR)

9,9%

2,7%

Lideratge industrial (sense
subprograma especificat)

3,1%
(4 projectes)

2,6%
(2,064 MEUR)

1,3%

0,5%

61,1%
71,1%
(80 projectes) (56,085 MEUR)

57,5%

70,7%

0,0%
(0,00 MEUR)

0,1%

0,3%

29,0%
33,7%
(38 projectes) (26,614 MEUR)

25,2%

36,2%

Pilar III. Reptes de la societat

Salut
Alimentació

0,0%
(0 projectes)

Energia

6,1%
(8 projectes)

5,0%
(3,966 MEUR)

10,8%

12,4%

Transport

0,8%
(1 projectes)

0,7%
(0,579 MEUR)

0,7%

0,1%

21,4%
28,9%
(28 projectes) (22,808 MEUR)

13,5%

18,7%

Clima

0,0%
(0 projectes)

0,0%
(0,00 MEUR)

0,1%

0,0%

0,8%
(1 projecte)

3,0%
(2,369 MEUR)

0,1%

0,4%

Altres reptes socials (sense
subprograma especificat)

4,6%
(6 projectes)

2,8%
(2,207 MEUR)

7,5%

5,6%

Euratom

0,8%
(1 projecte)

0,6%
(0,468 MEUR)

0,3%

1,0%

Ciència amb i per la societat

0,8%
(1 projecte)

0,3%
(0,271 MEUR)

0,1%

0,1%

Accions d’ampliació

0,8%
(1 projecte)

0,6%
(0,473 MEUR)

1,2%

0,1%

Europa en un món canviant
Societats segures

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de participació en els projectes d’Horitzó 2020.
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