Monitoratge
de la RIS3CAT
13. Anàlisi de l’especialització en
intel·ligència artificial
Gener de 2021

Anàlisi de l’especialització en intel·ligència artificial
Col·lecció "Monitoratge de la RIS3CAT", número 13, gener de 2021
© Generalitat de Catalunya

Aquesta obra està sotmesa a una llicència Creative Commons d’ús obert, amb reconeixement
d’autoria i sense obra derivada.
Resum de la llicència: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca
Llicència completa: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode
Edició
Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació
Carrer del Foc, 57
08038 Barcelona
http://catalunya2020.gencat.cat
Redacció
Eloi Bigas, Nicolau Duran, Enric Fuster, César Parra (SIRIS Academic) i Tatiana Fernández
(Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació, de la Generalitat de
Catalunya), amb la col·laboració de Daniel Marco, Daniel Santanach i Eduard Balbuena
(Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, de la Generalitat de Catalunya) i
Albert Sabater (Observatori d’Ètica en Intel·ligència Artificial).

Índex
1. Introducció............................................................................................................. 4
1.1. Les RIS3 com a agendes de recerca i innovació transformadores .................. 4
1.2. Monitoratge de l’especialització de la RIS3CAT .............................................. 4
1.3. La intel·ligència artificial .................................................................................. 5
1.4. Objectius i estructura de l’informe ................................................................... 7
1.5. Nota metodològica .......................................................................................... 8
1.6. Projectes identificats ..................................................................................... 11
2. El posicionament de Catalunya a Europa ............................................................ 14
3. Especialització..................................................................................................... 17
3.1. Recerca i desenvolupament tecnològic i aplicacions ..................................... 17
3.2. Àmbits temàtics............................................................................................. 19
3.3. Àmbits sectorials de la RIS3CAT .................................................................. 20
3.4. Tecnologies facilitadores transversals de la RIS3CAT .................................. 21
3.5. Objectius de desenvolupament sostenible .................................................... 22
4. L'ecosistema català d’R+D+I i les xarxes de col·laboració................................... 24
4.1. Actors principals de l’ecosistema català d’R+D+I .......................................... 24
4.2. Xarxes internacionals de col·laboració .......................................................... 28
5. Reflexió final ........................................................................................................ 31
Annex 1. Paraules clau del vocabulari d’intel·ligència artificial................................. 32
Annex 2. Projectes d’intel·ligència artificial del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas ............................................................................................................... 38
A2.1. Projectes Horitzó 2020 ............................................................................... 38
A2.2. Projectes RIS3CAT .................................................................................... 39
Annex 3. Distribució dels projectes segons el programa de finançament ................ 40

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

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]

4

1. Introducció

i els temes; han de facilitar la generació i consolidació d’activitats i actors emergents
que donin resposta a les dinàmiques del sistema.
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 intel·ligència artificial.

1.3. La intel·ligència artificial
La intel·ligència artificial és una disciplina de la informàtica, dedicada al
desenvolupament d’algorismes, que permet que les màquines prenguin decisions
intel·ligents. És una combinació de tecnologies que agrupa dades, algorismes i
capacitat informàtica i que, en el marc de la RIS3CAT, s’inclou en la tecnologia
facilitadora de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC, d'ara endavant).
La intel·ligència artificial es desenvolupa a un ritme molt ràpid i està canviant les
nostres vides mitjançant millores en àmbits tan rellevants com l’atenció sanitària
(permet incrementar la precisió dels diagnòstics i millorar la prevenció de malalties),
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l’agricultura (n’incrementa l’eficiència), la mitigació del canvi climàtic (amb el
desenvolupament de models predictius), l’eficiència dels sistemes de producció
(mitjançant un manteniment predictiu) o la seguretat de les persones. L’ús de sistemes
d’intel·ligència artificial té un paper molt important en l’assoliment dels objectius de
desenvolupament sostenible i en el suport dels processos democràtics.
La intel·ligència artificial, però, té associats riscos rellevants, com poden ser l’opacitat
en la presa de decisions, la discriminació (de gènere o d’altres tipus), la intromissió a la
vida privada de les persones o el seu ús amb una finalitat delictiva. El paper de l’ètica
és essencial per guiar el canvi de paradigma que comporta la intel·ligència artificial.
S’estima que l’any 2030 la intel·ligència artificial generarà un increment addicional de
15,7 bilions de dòlars del PIB mundial2, principalment a partir de:
-

l’augment de la productivitat gràcies a l’automatització de processos (incloent-hi
l’ús de robots i vehicles autònoms),

-

l’augment de la productivitat del treball gràcies a la intel·ligència artificial
(intel·ligència assistida i intel·ligència augmentada),

-

l’estalvi de temps i dels costos de producció a causa dels factors anteriors, i

-

l’increment de la demanda a causa de la disponibilitat de productes i serveis
d’intel·ligència artificial nous, de més qualitat i personalitzats.

És en aquest marc que la Unió Europea i els estats membres i les regions promouen
estratègies d’intel·ligència artificial per aprofitar les oportunitats en aquest àmbit i per
guanyar terreny a països competidors com la Xina o els Estats Units, que han fet grans
apostes públiques i privades i lideren la recerca en aquest àmbit.
A Catalunya, el Govern impulsa l’Estratègia d’intel·ligència artificial de Catalunya, amb
l’objectiu que Catalunya esdevingui un motor de la intel·ligència artificial a Europa i que
Barcelona esdevingui un nucli a escala global. L’Estratègia promou el suport a l’R+D+I;
la generació, la retenció i l’atracció de talent especialitzat; l’adopció de solucions
basades en intel·ligència artificial per part d’empreses i institucions; la formació de
professionals i ciutadans; la difusió dels beneficis d’aquesta tecnologia a la ciutadania,
i un desenvolupament tecnològic sostenible, integrador, segur i just. L’Estratègia
prioritza àmbits com la salut, l’educació, la mobilitat, la sostenibilitat, l’economia
productiva, l’agroalimentació i els serveis públics.

PW C ESPANYA. Sizing the prize. What’s the real value of AI for your business and how can you
capitalise? [en línia] Publicaciones-tecnología (2017)
<https://www.pwc.es/es/publicaciones/tecnologia/assets/ai-analysis-sizing-the-prize.pdf>
[Consulta: 18 gener 2021]
2
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1.4. Objectius i estructura de l’informe
En el marc de l’Estratègia d’intel·ligència artificial de Catalunya i de la RIS3CAT i el
seu procés de descoberta emprenedora, aquest informe té dos objectius principals:
-

Identificar i analitzar quins són els principals actors de Catalunya que fan
recerca i innovació en l’àmbit de la intel·ligència artificial, les seves xarxes de
col·laboració i els àmbits d’especialització.

-

Analitzar 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 intel·ligència artificial 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 d’intel·ligència artificial de la Plataforma RIS3-MCAT permet explorar els
projectes d’intel·ligència artificial finançats amb Horitzó 2020 i amb la RIS3CAT a
Catalunya i les xarxes de col·laboració de les entitats catalanes.
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Figura 1. Mòdul d’intel·ligència artificial de la Plataforma RIS3-MCAT

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

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 d’intel·ligència artificial es fa a partir de:
-

la construcció d’un vocabulari de paraules clau relacionades amb la
intel·ligència artificial;

-

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.

El punt de partida és el vocabulari d’intel·ligència artificial que l’empresa SIRIS
Academic va elaborar el 2019 per a la regió italiana d’Emilia-Romagna. El vocabulari
es va construir mitjançant models avançats de representació del llenguatge i a partir de
recursos de fonts com arXiv, DBpedia i Wikipedia. El resultat va ser validat per experts.
Aquest vocabulari s’ha enriquit per donar resposta a les prioritats definides pel
Departament de Polítiques Digitals, en el marc de l’Estratègia d’Intel·ligència Artificial
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de Catalunya. 3 S'han afegit paraules clau noves i s'ha ampliat amb termes específics.
A més, s’ha inclòs el domini de l’ètica i sistemes experts, per cobrir les àrees
temàtiques d’interès.
Figura 2. Àmbits temàtics que es consideren en el vocabulari d’intel·ligència
artificial

Font: Elaboració pròpia.

Taula 1. Àmbits temàtics del vocabulari d’intel·ligència artificial
Àmbit temàtic
Aprenentatge automàtic

Nombre de paraules clau 4
225

Processament de llenguatge natural

90

Visió artificial

77

Ètica de la intel·ligència artificial

72

Representació del coneixement i raonament

56

Intel·ligència artificial distribuïda

34

Resolució de problemes, mètodes de control i cerca

30

Sistemes experts

23

General

23

Font: Elaboració pròpia.
S’han afegit noves paraules als dominis d’intel·ligència artificial distribuïda i de sistemes
experts. El domini de processament del llenguatge natural s’ha ampliat amb termes específics
de la tècnica de reconeixement de veu. S’ha incorporat el domini d’ètica de la intel·ligència
artificial.
3

Algunes paraules pertanyen a més d’un àmbit temàtic, per tant la suma de les paraules del
quadre és superior a 616.
4
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Com mostra la figura 2, el vocabulari només conté termes inequívocament vinculats
amb la intel·ligència artificial. No inclou termes de temàtiques adjacents com ciència i
gestió de dades, robòtica, 5G, Internet de les coses o indústria 4.0. El vocabulari final
està constituït per 616 paraules clau, distribuïdes en nou subàmbits temàtics (vegeu
l’annex 1).
Limitacions de la metodologia
La intel·ligència artificial és una tecnologia transversal amb múltiples aplicacions en
camps molt diversos i que, per tant, presenta superposicions amb les TIC de forma
més àmplia, la ciència de dades, la robòtica, la indústria 4.0 i la internet de les coses i
d’altres. Els projectes d’aquests àmbits adjacents només s’han identificat si fan menció
explícita de paraules clau vinculades amb la intel·ligència artificial.
Tanmateix, la metodologia d’identificació automàtica de projectes explora únicament
les paraules contingudes en els títols i resums dels projectes, de manera que no
permet identificar el 100% dels projectes rellevants (és a dir, d’intel·ligència artificial) ni
excloure el 100% dels projectes irrellevants (és a dir, d’àmbits adjacents o d’aplicació).
Per aquesta raó, la identificació dels projectes d’intel·ligència artificial s’ha validat amb
entitats de Catalunya especialitzades integrants del Center of Innovation for Data tech
and Artificial Intelligence (CIDAI) i l’Artificial Intelligence Research Alliance (AIRA).
Algunes d’aquestes entitats han proposat una llista de projectes addicionals que no
havien estat identificats però podrien ser rellevants. D’aquests projectes, n’hi ha 10 (2
del Centre de Visió per Computador, 4 de la Universitat Politècnica de Catalunya i 4
d’Eurecat) 5 que són clarament rellevants i no han estat identificats pel vocabulari, a
causa de les limitacions prèviament exposades.
Addicionalment, atès que la base de dades Cordis adscriu els projectes a la regió en la
qual l’entitat té la seu fiscal, els projectes de l’Institut d’Investigació en Intel·ligència
Artificial (IIIA) i de l’Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (IRII) del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (d’ara endavant, CSIC) no es computen a
Catalunya sinó a la Comunitat de Madrid, atès que el CSIC té la seva seu fiscal a
aquesta comunitat autònoma. L’annex 2 mostra la llista de projectes (13 en total) de
5

Centre de Visió per Computador: Spatiotemporal Forecasting: Coopetition to meet Current
Cross-modal Challenges; Evolution of Cockpit Operations Levering on Cognitive Computing
Services.
Universitat Politècnica de Catalunya: CoCoUnit: An Energy-Efficient Processing Unit for
Cognitive Computing; Smart Autonomous Robotic Assistant Surgeon; Casper: Robots socials
de suport cognitius per a nens hospitalitzats; A Unified Theory of Algorithmic Relaxations.
Eurecat: SESAME: Smart European Space Access thru Modern Exploitation of Data Science;
NESTORE: Novel Empowering Solutions and Technologies for Older people to Retain Everyday
life activities; Preventometrics: Empowering consumers to prevent diet-related diseases through
OMICS sciences; Diamond: Revealing fair and actionable knowledge from data to support
women’s inclusion in transport systems.
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l’IIIA i de l’IRII identificats mitjançant les paraules clau del vocabulari d’intel·ligència
artificial. Aquests 13 projectes no s’inclouen en el conjunt d’anàlisi del present informe,
com no s’inclouen els projectes de cap altra institució amb seu legal fora de Catalunya
però activitat operativa a Catalunya.

1.6. Projectes identificats
A partir del vocabulari d’intel·ligència artificial, s’han identificat 2.010 projectes
d’Horitzó 2020, dels quals 228 tenen socis de Catalunya.
Taula 2. Nombre de projectes d’intel·ligència artificial del Programa Horitzó 2020,
per països
País

Nombre de projectes

Alemanya

583

Espanya (inclosa Catalunya)

572

Regne Unit

547

Itàlia

437

França

419

Països Baixos

326

Suïssa

276

Bèlgica

265

Grècia

237

Catalunya

228

Suècia

184

Àustria

178

Dinamarca

158

Portugal

143

Finlàndia

140

Font: Elaboració pròpia

El pes dels projectes d’Horitzó 2020 en intel·ligència artificial sobre el total de projectes
és més elevat a Catalunya (8,43 % d’un total de 2.704) que a la mitjana europea (6,55
% d’un total de 30.699). Dels 683 projectes analitzats de la RIS3CAT, 45 són de
l’àmbit de la intel·ligència artificial (el 6,66 %).
L’anàlisi d’aquest informe es focalitza en aquests 273 projectes d’intel·ligència artificial
(228 d’Horitzó 2020 i 45 de la RIS3CAT), tal com mostra la taula 3.
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Taula 3. Nombre total de projectes d’intel·ligència artificial identificats a
Catalunya i Europa
Projectes del Programa H2020
Catalunya
Europa

Projectes de la RIS3CAT

228
(el 8,4% d’un total de 2.704 projectes)

45
(el 6,6% d’un total de 683 projectes)

2.010
(el 6,6% d’un total de 30.699 projectes)

--

Font: Elaboració pròpia

La figura 3 mostra l’evolució temporal del nombre de projectes d’intel·ligència artificial
en els anys 2015-2019 (últim any tancat del període d’anàlisi). S’observa una clara
tendència d’increment de l’activitat anual, en consonància amb el creixent interès
científic, tecnològic, empresarial i de política pública en aquest àmbit.
Figura 3. Evolució temporal del nombre de projectes d’intel·ligència artificial a
Catalunya (Horitzó 2020 i RIS3CAT)

Font: Elaboració pròpia
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Figura 4. Evolució temporal del nombre de projectes d’intel·ligència artificial a la
UE i els països associats (Horitzó 2020)

Font: Elaboració pròpia
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Amb 228 projectes, Catalunya ocupa el tercer lloc en el rànquing de regions europees
que participen en projectes d’intel·ligència artificial del Programa Horitzó 2020 (l’11,3
% dels projectes tenen algun soci de Catalunya).
Tal com mostra la taula 4, per nombre de projectes, davant de Catalunya únicament hi
ha Île-de-France i la Comunitat de Madrid, 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) i de grans empreses que, per
tant, comptabilitzen projectes que es duen a terme a d’altres regions.
Taula 4. Regions d’Europa amb més participació en projectes d’intel·ligència
artificial del Programa Horitzó 2020

Regió

Nombre
total de
projectes

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

Finançament
per milió
d’habitants
(MEUR)

Île de France

325

26,54

385,98

31,52

Comunidad de Madrid

247

37,19

218,84

32,95

Catalunya

228

30,13

130,23

17,21

Oberbayern (Munich)

213

45,45

200,40

42,76

Attica (Athens)

161

43,02

88,74

23,71

Lazio

155

26,36

113,03

19,23

Inner London – West

151

126,84

87,99

73,91

Zürich

129

84,81

94,06

61,84

Région de Bruxelles-Capitale

129

106,15

53,59

44,10

Lombardia

117

11,63

81,70

8,12

Köln

111

24,84

83,78

18,75

Wien

109

57,44

53,15

28,01

Noord-Holland

108

37,85

53,91

18,89

Berlin

104

28,53

64,75

17,77

Zuid-Holland

101

27,23

71,83

19,37

Hovedstaden

99

53,93

74,61

40,65

Eastern and Midland (UK)

97

40,22

64,35

26,68

Helsinki-Uusimaa

96

57,45

79,87

47,79

Prov. Vlaams-Brabant

94

81,98

90,96

79,33

Région lémanique (Geneva)

85

51,75

113,68

69,21

Font: elaboració pròpia, a partir de les dades de població de l’Eurostat fins gener de 2019.
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Catalunya també és una de les principals regions europees per finançament rebut,
particularment si es considera l’efecte seu no només d’Île de France i Madrid, sinó
també d’Oberbayern (seu del Fraunhofer), o Lazio (seu del CNR i de CINECA).
En quant a les xifres per milió d’habitants, tant per nombre de projectes com per
finançament, destaquen alguns hubs cientificotecnològics del centre i nord d’Europa,
particularment la regió de Ginebra, Flandes, Londres, Zurich i Copenhaguen.
Figura 5. Mapa de la participació de les regions europees en projectes
d’intel·ligència artificial del Programa Horitzó 2020

Font: elaboració pròpia.

En termes relatius, com s’ha vist a l’apartat 1.5, Catalunya presenta una
especialització en projectes d’intel·ligència artificial (8,43 % del total de projectes
d’Horitzó 2020 a Catalunya) superior a la mitjana europea (6,55 %). De les regions
amb més projectes d’intel·ligència artificial identificades a la taula 4, únicament la
Comunitat de Madrid (8,53 %), Attica (10,09 %) i Zürich (10,73 %) tenen una
especialització relativa superior a la de Catalunya. La resta de regions tenen una
especialització sensiblement inferior: Oberbayern (7,62%), London West (6,82 %),
Lazio (6,77 %), Île-de-France (6,47 %), Lombardia (6,19 %) i Région de Bruxelles
(5,84 %).
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Altres regions amb una forta especialització relativa són la Comunitat Valenciana
(9,50 %), Eastern and Midland Ireland (8,49 %) i Eastern Scotland (8,44 %), així com
diverses regions de l’est d’Europa (vegeu la figura 6). El nombre total de projectes
d’Horitzó 2020 en intel·ligència artificial d’aquestes regions, però, és molt inferior.
Figura 6. Mapa de l’especialització relativa de les regions d’Europa en projectes
d’intel·ligència artificial en el Programa Horitzó 2020

Font: elaboració pròpia.
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En aquest apartat s’analitza l’especialització dels projectes d’intel·ligència artificial en
funció dels paràmetres següents:
-

Recerca bàsica o desenvolupament tecnològic i aplicacions.

-

Àmbits temàtics del vocabulari d’intel·ligència artificial.

-

Àmbits sectorials de la RIS3CAT.

-

Tecnologies facilitadores transversals de la RIS3CAT.

-

Objectius de desenvolupament sostenible.

El mòdul d’intel·ligència artificial 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 d’intel·ligència
artificial a Catalunya per als diferents pilars i programes de finançament del Programa
Horitzó 2020, en relació al patró de distribució mitjà de les 25 regions europees amb
major nombre de projectes en d’intel·ligència artificial. Les dades analitzades permeten
visualitzar com és la recerca i la innovació, des de la vessant bàsica fins la seva
aplicació industrial i la seva resposta als reptes de la societat.
Les figures 7 i 8 mostren la participació catalana a Horitzó 2020 i la seva comparació
amb la mitjana de les 25 regions europees amb més projectes. En termes relatius, els
actors catalans són més actius en el pilar III, de reptes de la societat (com salut, clima,
transport, seguretat).
Com es detalla a l’annex 3, l’activitat de les empreses petites i mitjanes catalanes en el
programa d’innovació a les pimes (inicialment SME Instrument, posteriorment
European Innovation Council Pilots i Fast Track to Innovation) és molt destacable.
En canvi, els actors catalans són menys actius en el pilar I de ciència excel·lent.
Catalunya ha rebut menys finançament del subprograma del Consell de Recerca
Europeu (ERC) i del programa de tecnologies emergents de futur (FET). La
participació i el finançament de Catalunya són també inferiors en els subprogrames de
lideratge en tecnologies transversals i industrials (LEIT), especialment, en la línia de
les tecnologies de la informació i la comunicació (LEIT-ICT).
Aquest desequilibri aparent entre recerca bàsica i desenvolupament tecnològic de
punta, per una banda, i aplicacions als reptes de la societat i per a les pimes, per
l’altra, requereix d’una anàlisi amb més profunditat per entendre’n les causes.
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Figura 7. Percentatge de projectes d’intel·ligència artificial per pilars d’Horitzó
2020. Comparació de Catalunya amb la mitjana de les 25 regions amb més
projectes

Font: elaboració pròpia.

Figura 8. Percentatge de finançament en intel·ligència artificial per pilars
d’Horitzó 2020. Comparació de Catalunya amb la mitjana de les 25 regions amb
més projectes

Font: elaboració pròpia.

18

3. Especialització

3.2. Àmbits temàtics
Com s’ha vist a l’apartat 1.5 (vegeu la taula 1), el vocabulari d’intel·ligència artificial
permet classificar els projectes en 9 àmbits temàtics. La figura 9 mostra el nombre de
projectes per a cadascun d’aquests 9 àmbits temàtics per a Catalunya i la UE i els
països associats i els projectes de la RIS3CAT per a Catalunya. Cal tenir present que
un projecte pot estar classificat en més d’un àmbit temàtic (quan les paraules clau del
projecte pertanyen a dos o més àmbits).
A Catalunya el principal àmbit temàtic és el d’aprenentatge automàtic, amb 148
projectes. Amb un nombre molt menor de projectes el segueixen visió artificial (40
projectes) i processament de llenguatge natural (24 projectes). L’àmbit general (amb
paraules clau com sistemes i tècniques d’intel·ligència artificial) inclou 53 projectes que
no es poden classificar en cap dels altres àmbits.
Figura 9. Nombre de projectes pels àmbits temàtics d’intel·ligència artificial.
Catalunya i Unió Europea

Font: elaboració pròpia.

Si es compara Catalunya i la UE, no es detecten grans diferències. El principal àmbit
temàtic per a la UE és el de l’aprenentatge automàtic. Seguit, també de lluny, per visió
artificial i processament de llenguatge natural. Catalunya té un posicionament molt fort
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en la temàtica d’ètica (més d’un terç dels projectes europeus en aquest àmbit tenen
participació catalana).
Els projectes de la RIS3CAT es concentren en els quatre àmbits temàtics principals:
aprenentatge automàtic, general, visió artificial i processament de llenguatge natural,
en el mateix ordre que els projectes d’Horitzó 2020. La RIS3CAT té relativament
menys projectes en els àmbits de processament del llenguatge natural, sistemes
experts i ètica, tots ells àmbits prioritaris de l’Estratègia d’Intel·ligència Artificial de
Catalunya.

3.3. Àmbits sectorials de la RIS3CAT
Tal com mostra la figura 10, els projectes d’intel·ligència artificial de Catalunya es
concentren en l’àmbit sectorial d’indústries de la salut (80 projectes) seguit de lluny per
sistemes industrials (44), energia i recursos (40) i mobilitat sostenible (33). Aquests
quatre àmbits estan estretament relacionats amb la temàtica de ciutats intel·ligents.
Figura 10. Classificació dels projectes d’intel·ligència artificial i del total de
projectes per àmbits sectorials de la RIS3CAT 6

Font: elaboració pròpia.
6

Únicament es mostren els projectes que es poden classificar per àmbits sectorials.
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És interessant comparar la distribució dels projectes d’intel·ligència artificial en àmbits
sectorials amb la distribució del conjunt de projectes. Els àmbits amb un percentatge
més elevat de projectes d’intel·ligència artificial són indústries culturals i basades en
l’experiència (14,3 %) i sistemes industrials (11 %), seguits per mobilitat sostenible
(9,7 %) i indústries del disseny (9,2 %).
El pes de cadascun dels àmbits sectorials en el total de projectes d’intel·ligència
artificial és similar a la RIS3CAT i a Horitzó 2020. Les principals diferències són el baix
pes d’energia i recursos i l’elevat pes d’indústries culturals basades en l’experiència a
la RIS3CAT.

3.4. Tecnologies facilitadores transversals de la RIS3CAT
Tal com mostra la figura 11, la majoria de projectes d’intel·ligència artificial estan
classificats en la categoria de TIC. Destaquen també els projectes classificats en
biotecnologia (principalment relacionats amb la salut: neurociència i tractament i
seguiment de malalties cerebrals, descobriment de nous fàrmacs) i en tecnologies de
fabricació avançada (ús de la robòtica i de la Internet de les coses en l’automatització
de processos de fabricació industrial).
Figura 11. Classificació dels projectes d’intel·ligència artificial i del total de
projectes per tecnologies facilitadores transversals de la RIS3CAT 7

Font: elaboració pròpia.

7

Únicament es mostren els projectes que es poden classificar per tecnologies facilitadores
transversals.
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3.5. Objectius de desenvolupament sostenible
En aquest apartat es presenta l’anàlisi de la vinculació dels projectes d’intel·ligència
artificial 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 8.
Figura 12. Projectes d’intel·ligència artificial classificats per ODS a Catalunya i a
la UE9

Font: elaboració pròpia.

Tal com mostra la figura 12, destaquen els ODS de ciutats i comunitats sostenibles (22
projectes), d’energia neta i assequible (22), salut i benestar (16) i acció climàtica (15)
també són rellevants, tots ells molt vinculats amb les temàtiques de ciutats intel·ligents,
8

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:
18 gener 2021]
9

El gràfic únicament inclou 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).
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benestar de les persones i canvi climàtic. Cal fer una menció especial a l’ODS de pau i
justícia, amb 16 projectes. 6 d’aquests projectes són de seguretat ciutadana (com, per
exemple, identificació de persones, control de masses, detecció d’activitat terrorista o
criminal a les xarxes). La distribució de projectes per ODS de Catalunya és molt similar
a la de la UE. El gràfic no inclou els ODS més transversals, com són els de treball
digne i creixement econòmic (8), d’indústria, innovació i infraestructures (9) i d’aliança
pels objectius (17).
El mòdul d’intel·ligència artificial de la Plataforma RIS3-MCAT permet analitzar amb
més detall quins són els projectes classificats en cadascun dels ODS i les entitats que
hi participen.
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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 entitats de l’ecosistema de recerca i innovació de
Catalunya que participen en els 273 projectes d’intel·ligència artificial identificats (228
del Programa Horitzó 2020 i 45 de la RIS3CAT). Són 197 entitats, de les quals 127 són
empreses. Cal tenir en compte que hi ha entitats que participen en diversos projectes i
que en cada projecte poden participar diverses entitats.
La figura 13 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). La principal diferència de
Catalunya amb la mitjana europea és que a Catalunya els centres de recerca (inclosos
els tecnològics) tenen una participació més alta que les universitats, mentre que a
Europa les universitats quasi doblen la participació dels centres de recerca.
Figura 13. Participació en els projectes d’Horitzó 2020 per tipus d’entitat a
Catalunya i a la UE

Font: elaboració pròpia.

Les entitats amb seu a la província de Barcelona participen en el 92,7 % dels projectes
d’intel·ligència artificial de Catalunya (253), mentre que les entitats amb seu a Girona,
Lleida i Tarragona participen en el 10,7 % dels projectes (29). El pes dels projectes
d’intel·ligència artificial en el total de projectes a Barcelona és del 8,4 %. A la província
de Girona aquest percentatge és del 7,9 %, mentre que a Tarragona i Lleida és
sensiblement inferior (vegeu la taula 5).
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Taula 5. Projectes d’intel·ligència artificial per províncies
Província

Nombre de
projectes

Barcelona

Especialització relativa
del territori

Percentatge de projectes
sobre el total de Catalunya

253

8,4 %

92,7 %

Girona

13

7,9 %

4,8 %

Lleida

4

3,6 %

1,5 %

Tarragona

12

4,8 %

4,4 %

Catalunya

273

8,1 %

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).

Tal com mostra la taula 6, les entitats de Catalunya que participen en més projectes
d’intel·ligència artificial són la Universitat Politècnica de Catalunya (28 projectes), el
Barcelona Supercomputing Center (25), la Universitat Pompeu Fabra (25), Eurecat
(16) i la Universitat de Barcelona (14). Les empreses que participen en més projectes
són PAL Robotics (5), Worldsensing (4) i Dexma Sensors (4). 10
En termes relatius, les entitats que tenen una especialització en projectes
d’intel·ligència artificial més elevada són el Centre de Visió per Computador (59 %), la
Fundació Privada i2CAT (24 %) i el Centre Tecnològic de Telecomunicacions de
Catalunya (20 %).
Taula 6. Entitats amb seu legal a Catalunya amb més projectes en intel·ligència
artificial11

Nom de l’entitat

Tipus d’entitat

Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC)

Universitat

Nombre de Nombre de
Nombre total
projectes de projectes de
de projectes
l’H2020
RIS3CAT
28
(11,43%)

21
(11,54%)

7
(11,11%)

Per limitacions de les fonts de dades, l’anàlisi únicament inclou les entitats que tenen la seu
legal a Catalunya. Per tant, no es computen els projectes d’entitats com el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), i en particular, de l’Institut de recerca en intel·ligència
artificial (IIIA) i de l’Institut de robòtica i informàtica industrial (IRI). Aquests dos instituts
participen en més de vint projectes d’intel·ligència artificial d’Horitzó 2020 i la RIS3CAT, que es
detallen a l’annex 2.
10

Entre parèntesi s’indica el percentatge de projectes d’intel·ligència artificial sobre el total de
projectes de l’entitat (per al total, per al projecte Horitzó 2020 i per a la RIS3CAT).
11
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Nombre de Nombre de
Nombre total
projectes de projectes de
de projectes
l’H2020
RIS3CAT

Nom de l’entitat

Tipus d’entitat

Barcelona Supercomputing
Center (BSC-CNS)

Centre de recerca

25
(14,45%)

24
(15,19%)

1
(6,67%)

Universitat Pompeu Fabra
(UPF)

Universitat

25
(15,15%)

22
(15,38%)

3
(13,64%)

Eurecat, Centre tecnològic de
Catalunya

Centre de recerca

16
(10,96%)

12
(12,12%)

4
(8,51%)

14
(7,49%)

12
(6,90%)

2
(15,38%)

Universitat de Barcelona (UB) Universitat
Fundació Privada i2CAT,
Internet i innovació digital a
Catalunya

Centre de recerca

11
(23,91%)

7
(20,59%)

4
(33,33%)

Centre de Visió per
Computador (CVC)

Centre de recerca

10
(58,82%)

2
(50,00%)

8
(61,54%)

Centre Tecnològic de
Telecomunicacions de
Catalunya (CTTC)

Centre de recerca

8
(19,51%)

7
(18,42%)

1
(33,33%)

Centre de Regulació
Genòmica (CRG)

Centre de recerca

7
(8,24%)

7
(8,24%)

0
(0%)

Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB)

Universitat

6
(3,16%)

5 (3,25%)

1 (2,78%)

Institut de Salut Global de
Barcelona (ISGlobal)

Centre de recerca

6
(11,76%)

5
(10,42%)

1
(33,33%)

Universitat Rovira i Virgili
(URV)

Universitat

5
(9,80%)

4
(10,26%)

1
(8,33%)

PAL Robotics

Empresa privada

5
(31,25%)

5
(33,33%)

0
(0%)

Consorci Institut
d'Investigacions Biomèdiques
August Pi i Sunyer (IDIBAPS)

Centre de recerca

4
(7,55%)

4
(7,55%)

0
(0%)

Worldsensing

Empresa privada

4
(20,00%)

4
(25,00%)

0
(0%)

Dexma Sensors

Empresa privada

4
(36,66%)

3
(50,00%)

1
(20,00%)

3
(2,78%)

3
(3,00%)

0
(0%)

Institut de Ciències Fotòniques
Centre de recerca
(ICFO)
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Nombre de Nombre de
Nombre total
projectes de projectes de
de projectes
l’H2020
RIS3CAT

Nom de l’entitat

Tipus d’entitat

Universitat de Girona (UdG)

Universitat

3
(4,69%)

2
(4,17%)

1
(6,25%)

Universitat Oberta de
Catalunya (UOC)

Universitat

3
(10,00%)

0
(0%)

3
(33,33%)

3
(11,11%)

3
(11,11%)

0
(0%)

Centre de Recerca Ecològica i
Centre de recerca
Aplicacions Forestals
Font: elaboració pròpia.

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.
Figura 14. Xarxes de col·laboració en projectes d’intel·ligència artificial a
Catalunya

Font: elaboració pròpia a partir del mòdul d’intel·ligència artificial de la Plataforma RIS3-MCAT.
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La figura 14 mostra les denses xarxes de col·laboració a Catalunya de les entitats amb
més projectes d’intel·ligència artificial. El mòdul d’intel·ligència artificial 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.

4.2. Xarxes internacionals de col·laboració
En aquest apartat s’analitzen les principals xarxes internacionals de col·laboració de
les entitats catalanes en projectes d’intel·ligència artificial del Programa Horitzó 2020.
L’anàlisi es centra en les relacions amb els actors de les 10 regions europees que
tenen més participació en projectes d’intel·ligència artificial, entre les quals hi ha
Catalunya (vegeu la taula 4 a l’apartat 2). La figura 15 representa les xarxes de
col·laboració d’aquestes 10 regions.
Figura 15. Xarxes de col·laboració de les 10 regions europees amb més
projectes d’intel·ligència artificial d’Horitzó 2020

Font: elaboració pròpia.
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Catalunya té 73 col·laboracions amb entitats d’Île-de-France, 69 amb entitats de la
Comunitat de Madrid12, 59 amb Oberbayern, 46 amb Region de Bruxelles i 46 amb
Attica.
Tal com mostra la taula 7, un percentatge elevat dels projectes de totes aquestes
regions tenen participació d’entitats catalanes. Destaquen especialment els casos de
la Regió de Brussel·les (35,7 %), Attica (28,4 %), Comunitat de Madrid (27,9 %) i
Oberbayern (27,4 %).
Taula 7. Projectes d’intel·ligència artificial de les regions europees amb socis de
Catalunya
Regió

Nombre de projectes

Percentatge de projectes amb socis
de Catalunya sobre el total

Île de France

326

22,4%

Comunidad de Madrid

247

27,9%

Oberbayern

215

27,4%

Attica

162

28,4%

Lazio

155

23,9%

Inner London – West

151

24,5%

Zürich

130

13,8%

Région de Bruxelles-Capitale

129

35,7%

Lombardia

117

18,8%

Font: elaboració pròpia.

Per altra banda, la figura 16 representa les xarxes de col·laboració entre els 15 actors
catalans principals i els seus 15 col·laboradors internacionals principals. Aquesta figura
mostra l’estreta connexió entre les principals entitats de Catalunya, particularment
universitats i centres de recerca. Al centre de la xarxa es situen la Universitat
Politècnica de Catalunya, el Barcelona Supercomputing Centre i la Universitat Pompeu
Fabra. Aquestes són les entitats que concentren més projectes i que tenen xarxes de
col·laboració més extenses.
Per nombre de projectes, els principals socis externs de les organitzacions catalanes
són universitats (particularment universitats politècniques o de ciències aplicades,
destacant EPFL a Suïssa i KU Leuven a Bèlgica) i centres de recerca (particularment
12

Si bé cal tenir en compte que alguns dels projectes comptabilitzats a la Comunitat de Madrid
es realitzen operativament a Catalunya. Aquest és el cas dels 10 projectes del CSIC que recull
l’annex 2.
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els grans organismes nacionals de recerca, destacant el CEA a França i els centres
Fraunhofer a Alemanya).
El mòdul d’intel·ligència artificial de la Plataforma RIS3-MCAT, permet explorar quins
són els principals socis europeus de les entitats catalanes a Horitzó 2020. Com es pot
observar al mòdul, dues empreses privades se situen entre els principals socis externs
segons finançament agregat: Thales Communications & Security i Infineon
Technologies. Cal notar, també, la densa col·laboració amb el CSIC, Telefónica I+D i
Atos, que, si bé tenen seu legal a Madrid, compten amb importants centres d’activitat a
Catalunya.
Figura 16. Xarxes de col·laboració dels 15 actors catalans i 15 actors
internacionals amb més projectes d’intel·ligència artificial d’Horitzó 2020

Font: elaboració pròpia.
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En àmbits com el de la intel·ligència artificial, en ràpida evolució i amb múltiples
aplicacions de caràcter transversal, les anàlisis semàntiques, com la del present
informe, proporcionen indicadors i informacions diferencials de valor per als gestors de
polítiques públiques. La identificació, mitjançant la construcció d’un vocabulari de
paraules clau, i l’anàlisi de projectes d’R+D+I en intel·ligència artificial a Catalunya i a
Europa permeten:
-

caracteritzar l’especialització relativa de l’ecosistema català i el seu
posicionament internacional,

-

entendre les lògiques de les col·laboracions interregionals i intraregionals, i

-

entendre de quina manera la intel·ligència artificial contribueix a adreçar els
reptes de la societat (ODS) i de la indústria.

Tots aquests elements són molt rellevants a l’hora de dissenyar agendes de recerca i
innovació transformadores que contribueixin a adreçar els reptes de la societat i de la
indústria, és a dir, per a les RIS3.
L’anàlisi realitzada posiciona Catalunya com a regió capdavantera en intel·ligència
artificial a Europa, amb capacitat d’atraure un elevat volum de fons competitius
europeus, especialment en projectes d’innovació en les pimes i d’aplicació de la
intel·ligència artificial als reptes de la societat. En canvi, Catalunya és lleugerament
menys activa, en termes relatius, en projectes de recerca de base i de
desenvolupament tecnològic avançat, que són cabdals per impulsar innovacions més
radicals a la frontera del coneixement.
En l’anàlisi s’ha destacat la gran quantitat de projectes d’innovació i aplicació de la
intel·ligència artificial en els àmbits prioritaris de la RIS3CAT, especialment en salut,
sistemes industrials, energia i recursos, mobilitat sostenible i indústries culturals i
basades en l'experiència. Molts d’aquests projectes contribueixen també als ODS i
conformen possibles nínxols de transformació sociotècnica amb potencial de ser
replicats i escalats.
Aquest informe es complementa amb el mòdul d’intel·ligència artificial de la Plataforma
RIS3-MCAT, que és una eina clau per al procés de descoberta emprenedora de la
RIS3CAT. Aquesta eina permet explorar de forma interactiva actors, especialitzacions,
reptes, col·laboracions internacionals i projectes d’intel·ligència artificial.
En l’elaboració d’aquest treball han participat responsables de polítiques públiques i
experts de l’àmbit de la intel·ligència artificial. La implicació de gestors de polítiques
públiques i d’experts en els exercicis de monitoratge i de descoberta emprenedora de
les RIS3 és clau per formular les preguntes adequades i cercar evidències i respostes
que permetin articular agendes de recerca i innovació transformadores que
contribueixin de manera efectiva a adreçar els reptes de la societat.
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Annex 1. Paraules clau del vocabulari
d’intel·ligència artificial
A continuació es mostren les paraules clau, classificades per àrees temàtiques, del
vocabulari d’intel·ligència artificial elaborat per Siris Academic. Les paraules clau amb
“*” han d’anar acompanyades de termes de contextualització.

A1.1 Aprenentatge automàtic (machine learning)
anomaly detection*; activation function*; active learning settings*; adaboost*; adaline*;
adaptive neuro fuzzy inference system; adaptive resonance theory; adversarial
learning; alopex*; approximate dynamic programming methods; archetypal analysis*;
artificial immune system; artificial neural network; autoencoder*; automated pattern
recognition; averaged one-dependence estimators; backpropagation; backpropagation
through time; bagging*; batch learning*; bayesian network models; biclustering*;
bidirectional recurrent neural networks; binary classification; binary classifiers;
boltzmann machine; bootstrap aggregating*; c4.5 algorithm; canonical correlation
analysis; case-based reasoning; cerebellar model articulation controller; chaid*;
classification algorithms; classification and regression trees; classification methods*;
classification techniques*; classifier chains; classifiers*; cluster analysis*; clustering
algorithms; cnn*; cnns*; co-training*; competitive learning*; computational learning
theory; concept drift*; conceptual clustering; conditional random field; consensus
clustering; constrained clustering; convolutional neural network; correlation clustering;
cost-sensitive learning; cross-validation*; data pre-processing*; decision boundary*;
decision tree learning*; deep belief networks; deep learning; deep neural networks;
delta rule*; developmental robotics; dimensionality reduction; dnn*; dnns*; domain
adaptation*; early stopping*; echo state network; elastic matching*; electricity price
forecasting; elman network; empirical risk minimization*; ensemble learning*; ensemble
methods*; ensembles of classifiers; evolutionary robotics; expectation propagation*;
extreme learning machine; factor analysis*; factorization methods*; feature hashing;
feature learning*; feature selection*; feature sets*; feature vector*; feedforward neural
network; fss-svm*; gaussian processes*; generalization error*; generative adversarial
network; generative model*; gradient boosting*; group method of data handling*;
hidden markov model; hierarchical classifier; hierarchical clustering; hopfield network;
id3 algorithm; independent component analysis; inductive logic learning; inductive
transfer*; instance-based learning; interactive machine learning; inverse reinforcement
learning; k-nearest neighbor; kernel methods*; kohonen neural network; latent dirichlet
allocation; latent variable models; lazy learning*; learning automata; learning from
critiques*; learning from demonstrations*; learning from implicit feedback*; learning in
probabilistic graphical models; learning latent representations; learning linear models;
learning settings*; learning to rank*; learning under covariate shift; learning vector
quantization; lifelong machine learning; linear classifiers; linear discriminant analysis;
linear separability*; liquid state machine*; logical and relational learning; long short-

32

Annex 1. Paraules clau del vocabulari d’intel·ligència artificial

term memory*; machine learning; machine learning algorithms; machine learning
models; madaline*; manifold learning*; markov decision processes*; matthews
correlation coefficient*; maximum a posteriori modeling; maximum entropy modeling*;
maximum likelihood modeling*; medoid*; mixture model*; multi-agent reinforcement
learning; multi-label classification*; multi-layer perceptron; multi-task learning;
multifactor dimensionality reduction; multilayer perceptron*; multinomial logistic
regression*; multiple instance learning; multiple kernel learning; multiple-instance
learning; naive bayes classifiers; nearest neighbor search; neocognitron*; neural
cryptography; neural gas*; neural network; neuromorphic engineering*; non-negative
matrix factorization; novelty detection*; one-class classification; online learning
settings*; overfitting*; partially-observable markov decision processes; pattern
recognition*; pca*; perceptron*; perceptron algorithm; policy iteration*; preference
learning*; principal component analysis; probabilistic neural network; q-learning;
rademacher complexity*; radial basis function*; random forests; random neural
network; random subspace method*; recommendation engine*; recommendation
system*; recommender engine; recommender system; recurrent neural networks;
recursive neural network; regression models; regularization*; reinforcement learning;
relevance vector machine; reservoir computing*; restricted boltzmann machine; robot
learning; rule induction*; rule learning*; sample complexity*; self-organizing map*;
semi-supervised learning; sequence labeling; sequential decision making; sigmoid
function*; similarity learning*; spectral methods*; spiking neural network; statistical
classification; statistical learning theory; statistical relational learning; stochastic
games*; stochastic neural network; structural risk minimization*; structured outputs*;
structured prediction*; supervised learning; supervised learning by classification;
supervised learning by regression; supervised machine learning; support vector
machines; svm*; svm classifier; synaptic weight*; syntactic pattern recognition;
temporal difference learning*; time series forecasting; transfer learning*; tree
algorithms; unsupervised clustering; unsupervised learning; value iteration*

A1.2 General
affective computing; ai research; ai systems; artificial intelligence; artificial intelligence
systems; artificial intelligence techniques; artificial intelligence technologies;
computational intelligence; embodied ai; human-computer interaction*; hybrid artificial
intelligence systems; spinnaker*; chinese room*; cognitive science*; computational
theory of mind; connectionism*; embodied cognition*; heuristic*; reverse turing test;
synthetic intelligence; technological singularity*; theory of mind*; turing test
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A1.3 Intel·ligència artificial distribuïda (distributed artificial intelligence)
adaptive systems*; agent communication language; agent-based model*; agent-based
simulation*; agentspeak*; ant colony optimization; artificial brain; autonomous agents*;
autonomous logistics; autonomous robots; botnet*; collective intelligence*; contract net
protocol*; cooperation and coordination*; distributed artificial intelligence; distributed
constraint optimization; distributed learning; distributed problem solving; distributed
training; intelligent agents; knowledge query and manipulation language; mobile
agents*; multi-agent planning; multi-agent systems; multiagent system; multiagent
technology; nagios*; particle swarm optimization; self-organized system*; self-propelled
particles*; simple network management protocol*; smart environments*; swarm
intelligence; wireless sensor network*

A1.4 Processament de llenguatge natural (natural language processing)
acoustic model; attempto controlled english*; automated captioning; automated
transcription; automatic summarization; bag-of-words*; bigram*; chatbot*; chatterbots*;
computational linguistics*; computational semantics; controlled natural language;
cross-language information retrieval; discourse relation*; discourse, dialogue and
pragmatics*; document classification*; elbot*; eliza*; entity linking*; explicit semantic
analysis*; fasttext*; glove*; handwriting recognition; hybrid machine translation*;
information extraction*; information retrieval*; information retrieval systems*; keyword
extraction; keyword spotting*; kleene star*; language identification*; language model*;
language technology*; latent semantic analysis; legal information retrieval*; lexical
choice*; lexical semantics*; lexical simplification*; machine translation; minimal
recursion semantics*; multi-document summarization; music information retrieval; ngrams*; named entity recognition; natural language generation; natural language
processing; natural language understanding; news analytics*; nlp*; nooj*; ocropus*;
ontology learning; opinion mining; part-of-speech*; part-of-speech tagging; question
answering*; recaptcha*; sentence extraction*; sentiment analysis; sentiwordnet;
speaker identification*; speaker recognition*; speech recognition; speech
segmentation; speech synthesis*; speech to text*; spoken dialog systems; stemming*;
string kernel*; summarization*; terminology extraction*; text categorization*; text
mining; text segmentation; text simplification*; text to speech*; timit database*;
tokenization*; topic modeling; topic models*; voice activity detection*; voice analysis;
voice command device; voice recognition; voice user interface; word embedding; word
error rate*; word-sense disambiguation; word2vec; wordnet*
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A1.5 Representació del coneixement i raonament (knowledge representation and
reasoning)
backward chaining; backward reasoning*; clinical decision support system*; decision
support systems*; forward chaining*; forward reasoning*; intelligent decision support
system*; knowledge based systems; answer set programming; automated reasoning;
bayesian networks*; belief revision*; causal diagnostics*; causal reasoning*; clips*;
cognitive robotics; Constraint satisfaction problem; constraints and SAT; default
reasoning*; description logics*; dynamic bayesian network*; formal concept analysis*;
fuzzy logic*; heuristic algorithms*; heuristic methods*; inductive logic programming;
knowledge engineering*; knowledge integration*; knowledge modeling*; knowledge
representation*; knowledge-based engineering*; logic programming*; model-based
reasoning; multi-context systems*; nonmonotonic*; nonmonotonic reasoning;
ontology*; ontology alignment; ontology engineering; physical reasoning*; probabilistic
reasoning*; process ontology; qualitative reasoning*; reasoning about belief*;
reasoning about knowledge*; reasoning system*; relational data mining; rete algorithm;
sat solvers; semantic network*; semantic networks; semantic technologies*; semantic
web; spatial reasoning*; temporal reasoning*; visirule*

A1.6 Resolució de problemes, mètodes de control i cerca (problem solving,
control methods, and search)
ant colony optimization; distributed constraint optimization; distributed problem solving;
multi-agent planning; particle swarm optimization; abstraction and micro-operators*;
automated planning and scheduling; computational control theory; continuous space
search*; curse of dimensionality*; discrete space search*; evolutionary algorithms;
evolutionary computation; game tree search; gene expression programming*; genetic
algorithms*; graphplan*; heuristic function construction; interactive evolutionary
computation*; motion path planning; partial-order planning; planning domain definition
language; planning for deterministic actions; planning generalization; planning under
uncertainty; planning with abstraction; randomized search; reactive planning; robotic
planning; search with partial observations

A1.7 Sistemes experts (expert systems)
anomaly detection*; backward chaining; backward reasoning*; clinical decision support
system*; computer go; decision support systems*; diagnosis systems*; expert control
systems*; expert systems*; fault detection*; fault diagnosis*; forward chaining*; forward
reasoning*; fraud detection*; inference engine; intelligent decision support system*;
knowledge based systems; malware detection*; monitoring systems*; process control
expert systems*; risk assessment*; risk management*; stock trading expert systems*
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A1.8 Visió artificial (computer vision)
3d imaging*; 3d pose estimation; active appearance model*; active contour model;
active shape model*; active vision*; activity recognition and understanding; alexnet;
appearance and texture representations*; appearance representations*; automatic
image annotation; autonomous car*; autonomous driving*; background subtraction*;
biometrics*; camera calibration*; captcha*; computational photography; computer
vision; content-based image retrieval; digital image processing*; emotion detection*;
epipolar geometry*; face detection; face hallucination; face recognition; grabcut*;
hierarchical representations*; hyperspectral imaging*; image analysis*; image fusion*;
image recognition*; image reconstruction*; image registration*; image representations*;
image segmentation*; intelligent character recognition; interest point and salient region
detections; interest point detection; intrinsic dimension*; local ternary patterns; machine
vision; mean shift*; motion capture*; multi-scale approaches*; object detection*; object
identification*; object recognition; optical braille recognition; optical character
recognition; otsu's method; phase congruency*; phase correlation*; photo-consistency;
photometric stereo; prosopagnosia*; region growing*; region of interest*; salient region
detection; scale space*; scene anomaly detection; scene understanding*; self-driving
car*; shape inference*; shape representations*; statistical shape analysis; stereo
cameras*; texton*; texture representations*; video segmentation; video summarization;
vision for robotics; visual content-based indexing; visual content-based indexing and
retrieval; visual content-based retrieval; visual inspection*; visual servoing*

A1.9 Ètica de la intel·ligència artificial (AI ethics)
ai accountability; ai explainability; ai fairness; ai inclusivity; ai surveillance*; ai
transparency; ai-driven security; ai-powered data security; algorithm accountability;
algorithm auditability; algorithm explainability; algorithm fairness; algorithm inclusivity;
algorithm surveillance*; algorithm transparency; algorithmic accountability; algorithmic
auditability; algorithmic bias; algorithmic discrimination; algorithmic explainability;
algorithmic fairness; algorithmic inclusivity; algorithmic surveillance*; algorithmic
transparency; artificial intelligence accountability; artificial intelligence auditability;
artificial intelligence explainability; artificial intelligence fairness; artificial intelligence
inclusivity; artificial intelligence surveillance*; artificial intelligence transparency;
artificial moral agent; artificial morality; ai auditability; data ethics; data misuse*; ethical
ai; ethical artificial intelligence; ethical machine learning; ethics*; explainable ai;
explainable artificial intelligence; friendly ai*; friendly artificial intelligence*; human
centered ai; human centered artificial intelligence; human centric ai; human centric
artificial intelligence; human compatible ai; human compatible artificial intelligence;
human oversight*; humane ai; humane artificial intelligence; implicit bias*; inclusive
design*; machine ethics; machine morality; personal data rights; reliable ai*; reliable
artificial intelligence*; responsible ai; responsible artificial intelligence; right to erasure;
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roboethics; robust ai*; robust artificial intelligence*; safe ai*; safe artificial intelligence*;
transparent ai; transparent artificial intelligence; trustworthy ai; trustworthy artificial
intelligence
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Annex 2. Projectes d’intel·ligència artificial
del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas
A continuació es mostren els projectes d’intel·ligència artificial en que participen
l’Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA) i l’Institut de Robòtica i
Informàtica Industrial (IRII) del CSIC.

A2.1. Projectes Horitzó 2020
Actor

Títol del projecte

Any

Àrea temàtica

IIIA-CSIC

Collectiveware: Highly-parallel algorithms
for collective intelligence

2017 General

IIIA-CSIC

Enhanced data management techniques for
real time logistics planning and scheduling

Representació del
2018 coneixement i
raonament

IIIA-CSIC

Interactive Natural Language Technology
for Explainable Artificial Intelligence

Ètica de la intel·ligència
2019 artificial i Processament
de llenguatge natural

IIIA-CSIC

Toward AI Systems That Augment and
Empower Humans by Understanding Us,
our Society and the World Around Us

Aprenentatge automàtic,
Ètica de la intel·ligència
2019
artificial i Intel·ligència
artificial distribuïda

IIIA-CSIC

Foundations of Trustworthy AI - Integrating
Reasoning, Learning and Optimization

2020

Ètica de la intel·ligència
artificial

IIIA-CSIC

HumanE AI Network

2020

Ètica de la intel·ligència
artificial

IIIA-CSIC

Citizen Science for Monitoring Climate
Impacts and Achieving Climate Resilience

2020 Aprenentatge automàtic

IIIA-CSIC

Probability of real-valued events: a logicoalgebraic investigation

Representació del
2020 coneixement i
raonament

IRII (CSIC-UPC)

CLOTH manIpulation Learning from
DEmonstrations

2018 Aprenentatge automàtic

IRII (CSIC-UPC)

A European AI On Demand Platform and
Ecosystem

2019

Ètica de la intel·ligència
artificial

Font: elaboració pròpia a partir de es bases de dades de CORDIS i de SIFECAT.
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A2.2. Projectes RIS3CAT
Actor

Títol del projecte

Any

Àrea temàtica

IIIA-CSIC

Innobrain: Noves tecnologies per a la
innovació en rehabilitació i estimulació
cognitiva.

2017 General

IIIA-CSIC

smartNorms: Verificació intel·ligent de
normes arquitectòniques i de la
construcció

2020 General

IRI-CSIC

LOOMING: Agrupació emergent
Looming Factory

2019 General

Font: elaboració pròpia a partir de es bases de dades de CORDIS i de SIFECAT.
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Annex 3. Distribució dels projectes segons
el programa de finançament d’H2020
A continuació es detalla, per a Catalunya, la distribució dels projectes d’intel·ligència
artificial 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
d’intel·ligència artificial a Catalunya es compara amb el pes relatiu de la mitjana de les
25 regions europees amb més projectes d’intel·ligència artificial.

A3.1. Especialització relativa de Catalunya en intel·ligència artificial (per nombre
de projectes i finançament) en relació amb les primeres 25 regions europees

Programa

Projectes a
Catalunya

Finançament a
Catalunya

Projectes a les
primeres 25
regions
europees

Finançament a
les primeres 25
regions
europees

27,72%
27,10%
(62 projectes) (35,349 MEUR)

44,1%

31,9%

3,9%
11,8%
(9 projectes) (15,343 MEUR)

17,2%

15,7%

5,3%
(6,936 MEUR)

4,3%

7,3%

Accions Marie SkłodowskaCurie (MSCA)

14,9%
8,10%
(4 projectes) (10,536 MEUR)

21,3%

6,5%

Infraestructures de recerca
(RIs)

2,6%
(6 projectes)

1,90%
(2,535 MEUR)

1,3%

2,3%

36,8%
37,10%
(84 projectes) (48,305 MEUR)

24,3%

30,8%

19,7%
20,70%
(45 projectes) (27,004 MEUR)

16,4%

25,5%

Pilar I. Ciència excel·lent
Consell Europeu de
Recerca (ERC)
Tecnologies del futur i
emergents (FET)

Pilar II. Lideratge
industrial
LEIT – Tecnologies de la
informació i la comunicació
LEIT – Fabricació i
processament avançats

5,7%
(13 projectes)

3,9%
(9 projectes)

5,60%
(7,263 MEUR)

2,0%

2,8%

LEIT – Materials avançats

0,4%
(1 projecte)

0,50%
(0,605 MEUR)

0,5%

0,6%

LEIT - Nanotecnologies

0,4%
(1 projecte)

0,10%
(0,071 MEUR)

0,2%

0,0%

LEIT - Biotecnologia

0,4%
(1 projecte)

0,20%
(0,237 MEUR)

0,2%

0,3%
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Programa

Projectes a
Catalunya

Projectes a les
primeres 25
regions
europees

Finançament a
les primeres 25
regions
europees

0,30%
(0,432 MEUR)

1,3%

0,7%

Innovació a les pimes

16,2%
11,20%
(37 projectes) (14,645 MEUR)

8,1%

2,3%

Lideratge industrial (sense
subprograma especificat)

6,1%
(14 projectes)

5,00%
(6,507 MEUR)

1,1%

0,4%

45,2%
45,90%
(103 projectes) (59,800 MEUR)

34,4%

37,8%

9,2%
11,80%
(21 projectes) (15,387 MEUR)

4,7%

13,7%

LEIT - Espai

Pilar III. Reptes de la
societat
Salut

0,9%
(2 projectes)

Finançament a
Catalunya

Alimentació

2,6%
(6 projectes)

1,90%
(2,415 MEUR)

1,6%

1,6%

Energia

2,2%
(5 projectes)

0,80%
(1,094 MEUR)

2,0%

2,0%

Transport

7,0%
(16 projectes)

3,80%
(4,928 MEUR)

4,9%

5,6%

Clima

4,4%
(10 projectes)

5,70%
(7,479 MEUR)

1,3%

1,8%

3,1%
(7 projectes)

2,40%
(3,155 MEUR)

2,3%

2,0%

Societats segures

6,1%
(14 projectes)

7,60%
(9,891 MEUR)

3,2%

5,4%

Altres reptes socials (sense
subprograma especificat)

11,0%
11,90%
(25 projectes) (15,513 MEUR)

14,6%

6,1%

Euratom

0,9%
(2 projectes)

0,10%
(0,140 MEUR)

0,3%

0,5%

Ciència amb i per la
societat

0,4%
(1 projecte)

0%
(0,045 MEUR)

0,5%

0,2%

Accions d’ampliació

0,9%
(2 projectes)

0,20%
(0,301 MEUR)

0,9%

0,2%

Europa en un món canviant

Font: elaboració pròpia
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