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Resum executiu

Europa 2020, l’estratègia per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador, defineix
els objectius que la Unió Europea ha d’assolir l’any 2020 en els àmbits de recerca i
innovació, canvi climàtic i energia, ocupació, educació i reducció de la pobresa. També
inclou set iniciatives emblemàtiques que constitueixen el marc en el qual la UE i les
administracions dels seus estats membres poden unir esforços i reforçar-se mútuament
en àrees relacionades amb les prioritats de l’estratègia Europa 2020.
Per al període 2014-2020, la Comissió Europea ha definit un enfocament integrat de tots
els fons de la política de cohesió, mitjançant un marc estratègic comú i amb una fixació
clara de prioritats i de resultats que cal assolir. Així mateix, la Comissió Europea exigeix
que l’especialització intel·ligent sigui una condició prèvia per a les inversions en recerca i
innovació cofinançades amb fons europeus. Els estats membres i les regions han
d’elaborar estratègies de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent (research
innovation strategies for smart specialisation, RIS3) que potenciïn, d’acord amb la
metodologia fixada per la Comissió Europea, les especialitzacions econòmiques i de
coneixement que s’ajustin millor al seu potencial d’innovació, sobre la base dels actius i
les capacitats del territori.
En aquest context, l’estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de
Catalunya (RIS3CAT) defineix el marc a partir del qual el Govern desenvolupa les
actuacions i els programes d’R+D+I per al període 2014-2020 i dóna suport a la
generació i el desenvolupament de projectes innovadors. L’estratègia digital de
Catalunya per al 2020 defineix el marc per a les inversions i les actuacions en l’àmbit de
les TIC.
La metodologia de la RIS3 estableix que la priorització estratègica s’ha de basar en
l’evidència i, més concretament, en una anàlisi que tingui en compte l'especialització
econòmica, l'especialització en R+D, les tendències globals (de tecnologia i de mercat),
la presència en les cadenes internacionals de valor, les iniciatives de clúster i l’historial i
el potencial de col·laboració dels agents (tant des del punt de vista intersectorial com des
del punt de vista intrasectorial).
L’elaboració de la RIS3CAT ha partit d’una anàlisi àmplia de les debilitats, les amenaces
les fortaleses i les oportunitats de l’economia catalana, també per àmbits sectorials i per
capacitats tecnològiques. En aquesta anàlisi s’identifiquen tres grans vectors que
articulen les activitats que permetran que l’economia catalana afronti amb èxit els grans
reptes socials i econòmics del segle XXI:
1. L’herència de la gran tradició industrial catalana. Al segle XXI la indústria catalana ha
d’evolucionar posant l’accent en factors competitius clau, com la innovació, la
tecnologia, el disseny i la formació dels professionals.
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2. El benestar de les persones en àmbits com l’alimentació, la salut, l’oci o l’estil de vida,
en els quals l’R+D+I genera oportunitats econòmiques i beneficis directes per a les
persones i la societat.

3. Els reptes globals que es deriven del canvi climàtic, l’impacte de l’activitat humana i
l’escassetat de recursos naturals.
A partir de tots aquests elements, la RIS3CAT defineix una visió compartida de país per
al 2020:

Catalunya és un país de base industrial, que té una economia oberta, competitiva i
sostenible, que combina talent, creativitat, un teixit empresarial diversificat i un
sistema propi de recerca d’excel·lència, en el marc d’una societat dinàmica,
emprenedora i inclusiva. Hi conviuen multinacionals i empreses locals, sectors
consolidats i amb lideratge internacional, i sectors tecnològics emergents.

Per avançar cap a la visió 2020, la RIS3CAT defineix quatre objectius estratègics i quatre
eixos d’actuació.

Objectius estratègics i eixos de la RIS3CAT
Objectius estratègics
Reforçar la competitivitat del teixit empresarial mitjançant la millora de
l’eficiència dels processos productius, la internacionalització i la reorientació
dels sectors consolidats cap a activitats de més valor afegit

Eixos
Eix 1

Àmbits sectorials líders

Eix 2

Activitas emergents

Consolidar Catalunya com a pol europeu de coneixement i connectar les
capacitats tecnològiques i creatives amb els sectors existents i emergents del
territori

Eix 3

Tecnologies facilitadores
transversals

Millorar globalment el sistema català d’innovació, reforçar la competitivitat
de les empreses i orientar les polítiques públiques cap al foment de la
innovació, la internacionalització i l’emprenedoria

Eix 4

Entorn d’innovació

Potenciar noves activitats econòmiques emergents a partir de la recerca, la
creativitat i la innovació, per crear i explotar nous nínxols de mercat

L’eix 1 es focalitza en set àmbits sectorials líders que, pel pes i pel potencial, poden
actuar com a clau de volta de la recuperació econòmica i de la reorientació de l’economia
catalana cap a un model de creixement més intel·ligent, sostenible i integrador. L’eix 2
identifica noves oportunitats econòmiques en àmbits emergents, a partir de les capacitats
tecnològiques (noves activitats generades a partir del canvi tecnològic i d’innovacions
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d’avantguarda) i de les sinergies entre àmbits sectorials relacionats. L’eix 3 se centra en
les tecnologies facilitadores transversals, que han de ser el principal instrument
transformador del teixit productiu i han de generar noves oportunitats
cientificotecnològiques i econòmiques. Per acabar, l’eix 4 se centra en la millora de
l’entorn d’innovació.

Esquema de la RIS3CAT: eixos i instruments
Eix 1

Eix 2

Eix 3

Eix 4
Entorn d’innovació

Àmbits sectorials líders

Activitats emergents

Tecnologies facilitadores
transversals

 Alimentació
 Energia i recursos

S’han d'identificar en el
procés de descoberta
emprenedora

 TIC

 Sistemes industrials
 Indústries basades en el
disseny
 Indústries relacionades
amb la mobilitat sostenible
 Indústries de la salut
 Indústries culturals i
basades en l’experiència

Polítiques públiques

Polítiques públiques

 Nanotecnologia
 Materials avançats
 Fotònica

 Agenda digital
 Emprenedoria

 Biotecnologia
 Manufactura avançada

 Ecoinnovació
(economia verda)
 Innovació no
tecnològica
 Formació i talent

Instruments
 Comunitats de la RIS3CAT
 Activitats emergents
 Desenvolupament de capacitats tecnològiques clau
 Infraestructures de recerca i transferència tecnològica
 Projectes col·laboratius d’R+D
 Valorització i transferència innovadora
 Cooperació internacional
 Compra pública innovadora
 Projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT)

L’estratègia fa una aposta per combinar instruments d’R+D+I consolidats a Catalunya
amb instruments nous que impulsin grans iniciatives col·laboratives amb la implicació
dels agents de la quàdruple hèlix (sistema d’R+D+I, empreses, administracions públiques
i usuaris de la innovació). Aquests projectes defineixen agendes conjuntes d’R+D+I per
transformar els sectors (comunitats de la RIS3CAT), transformar el territori (projectes
d’especialització i competitivitat territorial, PECT) i impulsar activitats emergents. Els
agents del sistema d’R+D+I, mitjançant la concreció d’aquestes agendes sectorials i
territorials, definiran progressivament l’especialització intel·ligent de Catalunya.
La RIS3CAT és una estratègia que lidera el Govern, però que protagonitzen els agents
del sistema de recerca i innovació. La governança de la RIS3CAT defineix un sistema de
seguiment, avaluació i revisió contínua dels objectius i els instruments, orientat a
resultats.
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Aquest document s’estructura en quatre apartats. El primer emmarca la RIS3CAT en el
context europeu i català. El segon conté l’estructura de la RIS3CAT. L’estratègia
s’estructura en quatre eixos —àmbits sectorials líders, activitats emergents, tecnologies
facilitadores transversals i entorn d’innovació—, per avançar en l’assoliment dels quatre
objectius estratègics i fer realitat la visió de Catalunya per al 2020. El tercer apartat
presenta els instruments i les polítiques que incideixen en els quatre eixos, i el quart
descriu el sistema de governança, que preveu una revisió contínua de la RIS3CAT a
partir de l’evolució dels indicadors de seguiment i dels condicionants de l’entorn.
Aquest document es complementa amb cinc documents més:
-

Anàlisi de l’economia catalana: debilitats, amenaces fortaleses i oportunitats.

-

Anàlisi dels àmbits sectorials líders i de les capacitats en tecnologies facilitadores
transversals.

-

Procés d’elaboració de la RIS3CAT.

-

Pla d’acció de la RIS3CAT (document en procés d’elaboració a gener de 2014).

-

Estratègia digital de Catalunya per al 2020.
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Esquema general de la RIS3CAT
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1.1. L’estratègia de la Unió Europea
1.1.1. La resposta de la UE als reptes globals: Europa 2020
Les economies europees han d’afrontar importants reptes, tant a curt termini com a
llarg termini. La prioritat immediata és tornar a créixer i crear llocs de treball, mentre
que els principals reptes a mitjà termini i a llarg termini són la competència global
creixent, l’envelliment de la població, el canvi climàtic i la pressió en els recursos,
especialment el progressiu esgotament i els preus creixents dels combustibles fòssils.

Quadre 1. Reptes globals de les economies europees

Transformar els avenços tecnològics en
productes comerciables i en creixement
econòmic
Impulsar un desenvolupament
urbà més intel·ligent, sostenible
i inclusiu, i amb baixes
emissions de carboni
Fomentar unes societats
segures en el context de la
creixent interdependència global
i la transició cap a societats
digitals
Desenvolupar i implementar enfocaments
innovadors que permetin gestionar de
manera sostenible la pressió creixent
sobre els recursos hídrics

Augmentar la competitivitat de les
empreses europees al mercat mundial i
contribuir al desenvolupament d'una
producció més sostenible i respectuosa
amb el medi ambient
Garantir un sistema alimentari
global, sostenible i adaptat al canvi
climàtic, que reconegui els límits
del planeta i que protegeixi l'entorn
natural i la salut humana
Millorar la qualitat de vida dels
ciutadans i mantenir la sostenibilitat
econòmica dels sistemes d'atenció
sanitària
Fer la transició cap a una economia verda, hipocarbònica,
de baixa intensitat energètica i resilient al canvi climàtic

La consolidació pressupostària i les reformes estructurals són condicions necessàries
per a la competitivitat de les economies europees, però no suficients. L’estratègia
Europa 2020, que aposta per un model de creixement intel·ligent (fonamentat en el
coneixement i la innovació), sostenible (eficient en l’ús dels recursos i respectuós amb
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el medi ambient) i integrador (crea ocupació i garanteix la cohesió social i territorial), és
la resposta de la Unió Europea (UE) als grans reptes plantejats.

Quadre 2. Prioritats de l’estratègia Europa 2020

Inversions més
eficaces en recerca i
innovació

Creació d’ocupació i
reducció de la
pobresa

Europa 2020

Impuls d’una
economia baixa en
carboni i una
indústria competitiva

L’estratègia Europa 2020 situa la indústria i la innovació en el cor del nou model de
creixement. A la UE, un de cada quatre llocs de treball del sector privat és de la
indústria manufacturera i almenys un de cada quatre es relaciona amb serveis que es
vinculen amb la indústria com a proveïdora o com a clienta. La naturalesa de la
indústria està canviant, com a conseqüència de la competència dels països
emergents, l’augment dels costos de transport, l’encariment dels preus de l’energia i
de les matèries primeres, els avenços tecnològics, la reducció dels cicles de producció,
la demanda de productes i serveis personalitzats i la demanda de productes més
respectuosos amb el medi ambient.
El concepte d’innovació també està canviant, en un context en què les tecnologies de
la informació i la comunicació (TIC), l’ecoinnovació i les tecnologies facilitadores
essencials (en anglès, key enabling technologies, KET) modifiquen les estratègies i els
11
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models de negoci de les empreses i la seva manera d’innovar. Per competir en el
mercat global, les empreses s’han d’adaptar al nou entorn i han d’apostar per la
innovació oberta i crear valor millorant i generant nous processos, productes i serveis.
En aquest marc, la iniciativa emblemàtica «Unió per la innovació» de l’estratègia
Europa 2020 estableix que la recerca, el desenvolupament i la innovació (R+D+I) han
de ser el principal motor per a la transformació econòmica del teixit productiu cap a un
model competitiu i sostenible, que fomenti l’ocupació i la cohesió social. La innovació
oberta i la col·laboració entre els agents de la quàdruple hèlix (sistema d’R+D+I,
empreses, administracions públiques i usuaris de la innovació) és clau per generar
noves oportunitats de creació de riquesa i ocupació i per donar resposta als grans
reptes socials.

1.1.2. Horitzó 2020
Horitzó 2020, el programa marc de suport a la recerca i la innovació de la UE per al
període 2014-2020, adopta un enfocament ampli en matèria d’innovació que abasta
processos i sistemes i reconeix el potencial d’Europa en àmbits com la innovació en el
disseny, la innovació social, o la innovació en serveis. Horitzó 2020 concentra els
recursos en les tres prioritats següents:
a.

Ciència excel·lent

Un dels objectius prioritaris d’Horitzó 2020 és augmentar l’excel·lència de la base
científica d’Europa i facilitar un flux estable de recerca que garanteixi la competitivitat
europea a llarg termini.
b.

Lideratge industrial en tecnologies industrials i de capacitació

Horitzó 2020 dóna un suport específic a les TIC i a les tecnologies facilitadores
essencials (fotònica, microelectrònica i nanoelectrònica, nanotecnologies, materials
avançats, biotecnologia i fabricació i processament avançats), com a tecnologies
transversals que catalitzen l’enfortiment i la modernització de la base industrial i que
són el motor del desenvolupament d’indústries noves.
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c.

Orientació cap als reptes socials

El finançament d’Horitzó 2020 se centra en els reptes de salut, canvi demogràfic i
benestar; seguretat alimentària, agricultura sostenible, recerca marina i marítima i
bioeconomia; energia segura, neta i eficient; transport intel·ligent, ecològic i integrat;
acció pel clima, eficiència dels recursos i de les matèries primeres, i societats
inclusives, innovadores i segures.
Quadre 3. Prioritats d’Horitzó 2020

Horitzó 2020

1.1.3. Els fons de la política de cohesió en el període 2014-2020
Per al període 2014-2020, la UE ha definit un enfocament integrat de tots els fons de la
política de cohesió, amb una fixació clara de prioritats i de resultats que s’allunya de la
cultura del dret adquirit. La Comissió Europea exigeix als estats i a les regions un canvi
en la manera de prioritzar i de gestionar els fons de la política de cohesió:
-

Enfocament integrat i orientat a l’obtenció de resultats i a optimitzar-ne l’efecte
combinat.
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-

Planificació i execució que trenqui les fronteres administratives artificials i
desenvolupi un enfocament integrat sòlid, per mobilitzar sinergies i aconseguir un
impacte òptim.

-

Concentració temàtica, per augmentar l’eficàcia de les intervencions públiques i
assolir la massa crítica necessària per provocar un impacte real en la situació
socioeconòmica del país.

-

Suport a instruments financers que impulsin la inversió privada i, per tant,
multipliquin els efectes dels fons públics.

D’acord amb els reglaments que regulen el funcionament dels fons de la política de
cohesió, en el període 2014-2020 els fons estructurals han de ser un instrument
essencial per a la reorientació de les economies europees i s’han de concentrar en els
objectius temàtics següents:
1.

Potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació.

2.

Millorar l'ús, la qualitat i l’accessibilitat de les TIC.

3.

Millorar la competitivitat de les pimes.

4.

Afavorir, en tots els sectors, el pas a una economia de baixa emissió de carboni i
de baixa intensitat energètica.

5.

Promoure l'adaptació al canvi climàtic i la prevenció i gestió de riscos.

6.

Protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos.

7.

Promoure el transport sostenible i eliminar les estrangulacions en les
infraestructures de xarxa fonamentals.

8.

Promoure l'ocupació i afavorir la mobilitat laboral.

9.

Promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa.

10. Invertir en l'educació, el desenvolupament de les capacitats i l'aprenentatge
permanent.
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11. Millorar la capacitat institucional i l'eficiència de l'Administració pública.
Així, a les regions més desenvolupades, almenys el 80 % dels recursos del fons
europeu de desenvolupament regional (FEDER) s’ha de concentrar en mesures de
recerca i innovació, TIC, competitivitat de les pimes i promoció d’una economia de
baixa emissió de carboni i de baixa intensitat energètica (objectius temàtics 1, 2, 3 i 4),
i almenys un 20 %, en l’objectiu 4.

Quadre 4. Concentració dels fons europeus en objectius temàtics

El Reglament del fons social europeu (FSE) estableix que les mesures cofinançades
amb aquest fons han d’abordar de forma coherent els reptes identificats en l’estratègia
Europa 2020 sobre ocupació, educació i reducció de la pobresa.
Finalment, el fons europeu agrícola de desenvolupament rural (FEADER) se centra en
sis prioritats que tenen com a objectiu el creixement intel·ligent, sostenible i integrador,
en els sectors agrícola, alimentari i forestal, i en les zones rurals en conjunt. D’altra
banda, d’acord amb la reforma de la política pesquera comuna, les prioritats del fons

15

1. Marc

europeu marítim i de pesca (FEMP) se centren en la viabilitat i la competitivitat de la
pesca i l’aqüicultura, i en garanteixen la sostenibilitat ambiental.
Una novetat que ha introduït la política de cohesió per al període 2014-2020 és
l’exigència que l’especialització intel·ligent sigui una condició prèvia per a les
inversions en recerca i innovació cofinançades amb fons europeus.

1.1.4. Estratègies per a l’especialització intel·ligent
Les estratègies de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent (research and
innovation strategies for smart specialisation, RIS3) són un element clau de l’estratègia
Europa 2020, per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador. En l’aposta
decidida per convertir el coneixement i la innovació en una prioritat, la UE demana als
governs (com a condició prèvia per accedir als fons europeus en el període 2014-2020)
que elaborin RIS3 amb l’objectiu de donar coherència a les inversions en recerca i
innovació, per optimitzar l’impacte en el desenvolupament econòmic i social de les
regions i del conjunt d’Europa.
Les RIS3 són agendes de transformació econòmica que tenen la innovació i el
coneixement com a motors i que es caracteritzen pels elements següents:
1.

Priorització (choices), selecció d’un nombre limitat de prioritats en funció de les
fortaleses i de l’especialització internacional.

2.

Reforçament dels avantatges competitius, mobilització de talent i adequació de les
capacitats d’R+D+I a les necessitats i les capacitats del teixit empresarial
(competitive advantage).

3.

Massa crítica de recursos i talent, i cooperació intersectorial i interregional (critical
mass), per estimular la diversificació especialitzada i evitar duplicitats i
fragmentació.

4.

Lideratge col·laboratiu (collaborative leadership), que implica tots els actors de la
quàdruple hèlix en sistemes d’innovació eficients amb sinergies entre instruments
de finançament (europeu, estatal i regional).
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En aquest marc, els estats membres i les regions han d’identificar les especialitzacions
de coneixement que s’ajustin millor al seu potencial d’innovació, sobre la base dels
actius i les capacitats. Aquesta idea simple comporta, a la pràctica, un procés complex.
Les dificultats són, d’una banda, descobrir els àmbits de l’especialització futura i, de
l’altra, solucionar els problemes de coordinació que poden impedir que tendències
emergents esdevinguin motors de creixement econòmic reals i sòlids.

Quadre 5. Paràmetres per definir la priorització de les RIS3
Les RIS3 potencien especialitzacions econòmiques i de coneixement que s’ajustin al potencial
d’innovació de cada regió, sobre la base dels actius i les capacitats.
Especialització
econòmica

Especialització
en R+D

Tendències globals

Cadenes
internacionals
de valor

Clústers

Col·laboració
dels agents

Els governs han d’elaborar un document que plasmi l’estratègia regional i les
inversions i les actuacions previstes en recerca, desenvolupament tecnològic i
innovació (tant tecnològica com no tecnològica) per al període 2014-2020 i, més
concretament, les que s’han de cofinançar amb recursos del FEDER.

1.2. L’estratègia de Catalunya
Catalunya ha fet seves les prioritats d’Europa 2020 mitjançant l’estratègia Catalunya
2020 (ECAT 2020), que esdevé el full de ruta del Govern per reactivar l’economia i
reorientar el sector productiu cap a un model econòmic més intel·ligent, més sostenible
i més integrador.
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L’ECAT 2020 articula un relat de les polítiques públiques per a la millora de la
competitivitat i la creació d’ocupació, especialment pel que fa a les actuacions que
tenen un impacte directe i quantificable en els àmbits prioritaris d’ocupació i formació,
cohesió social, innovació i coneixement, dinamisme empresarial, internacionalització i
economia verda.
En el marc de l’ECAT 2020, la RIS3CAT promou, a partir de la visió compartida de
país per al 2020:
-

L’R+D+I com a motor per a la transformació econòmica del teixit productiu cap a
un model competitiu i sostenible, que fomenti l’ocupació i la cohesió social.

-

La col·laboració entre els agents de la quàdruple hèlix, per generar noves
oportunitats de creació de riquesa i ocupació i donar resposta als reptes de la
societat.

En el context de contenció de la despesa pública, la importància dels nous reptes
socials, econòmics i ambientals fa necessari replantejar la manera de fer les coses a
l’Administració, sobre la base de criteris d’eficàcia i eficiència, i oferir noves solucions
que donin resposta a les demandes actuals. És per això que la RIS3CAT promou una
visió transversal que cerca sinergies i complementarietats entre les actuacions dels
sectors públic i privat, amb l’objectiu d’optimitzar el valor afegit, econòmic i social que
es genera amb recursos públics.
Els treballs per elaborar la RIS3CAT han tingut en compte els sis paràmetres
següents:
1.

L’aplicació de la metodologia de la Comissió Europea (guia de la RIS3).

2.

L’elaboració de l’estratègia a partir de les evidències i els consensos previs.

3.

El lideratge del Govern i la coordinació interdepartamental.

4.

La participació dels agents del sistema d’R+D+I i les empreses.

5.

L’articulació amb les polítiques de l’Estat i de la UE.

6.

La col·laboració amb altres regions.
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Quadre 6. Treballs per a l’elaboració de la RIS3CAT

1. Metodologia de la
Comissió Europea

2. Evidències i
consensos previs

3. Lideratge del
Govern i
coordinació
interdepartamental

Els treballs han tingut en compte 6 paràmetres

4. Col·laboració amb
altres regions

A partir de les
aportacions
recollides a la
consulta pública,
s’ha revisat la versió
inicial del document.

5. Articulació amb les
polítiques de l’Estat
i de la UE

6. Participació del
agents del sistema
d’R+D+I

Usuaris Sistema d’R+D+I Empresa
Aportacions
Aportacions
Aportacions

Administració

Procés bidireccional i iteratiu

Els treballs per elaborar la RIS3CAT han estat impulsats i coordinats per un comitè de
direcció, format per representants dels departaments d’Economia i Coneixement i
d’Empresa i Ocupació (v. l’apartat 4, «Governança») mitjançant un procés bidireccional
i iteratiu, que ha combinat els enfocaments de dalt a baix (top-down) i de baix a dalt
(bottom-up), com estableix la guia de RIS3 de la Comissió Europea.
El punt de partida ha estat una anàlisi de les debilitats, les amenaces, les fortaleses i
les oportunitats de l’economia catalana, que s’ha concretat en l’actualització de
diverses anàlisis DAFO, realitzades prèviament a Catalunya, que tenen un ampli
consens entre els agents del sistema de recerca i innovació. En aquest sentit, destaca,
particularment, el procés participatiu que va tenir lloc l’any 2008 amb motiu de
l’elaboració del Pacte nacional per a la recerca i la innovació.
El juliol del 2013 es va sotmetre una primera versió del document de l’estratègia
RIS3CAT a la valoració dels agents i de la societat civil en general, mitjançant una
consulta pública en línia. La consulta va tenir una àmplia participació (176
aportacions), principalment dels àmbits acadèmic, investigador i empresarial.
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A partir de les aportacions recollides, durant el segon semestre del 2013 es va revisar
la versió del document sotmesa a consulta pública. Per a més informació sobre el
procés d’elaboració de la RIS3CAT i sobre la consulta pública, es pot consultar el
document complementari «Procés d’elaboració de la RIS3CAT».
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2.1. Visió 2020
Com es desprèn de l’anàlisi dels trets distintius de l’economia catalana i de les seves
debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats (v. el document complementari «Anàlisi
de l’economia catalana: debilitats, amenaces, febleses i oportunitats»), l’economia
catalana és molt oberta, altament diversificada i de base industrial. En el marc de la
globalització i de la crisi actual, l’economia catalana viu un procés de canvis
estructurals del teixit productiu: d’una banda, la destrucció de teixit empresarial i de
llocs de treball comporta un elevat cost social i econòmic; de l’altra, moltes empreses
catalanes han implementat amb èxit estratègies per reforçar el posicionament al
mercat global a partir de la innovació.
En aquest context, el sistema de recerca i innovació i la col·laboració dels diversos
agents en xarxa —centres de recerca, centres tecnològics, empreses industrials i de
serveis intensius en coneixement (enginyeria, disseny, etc.), administracions i
usuaris— són cabdals per a la reorientació del teixit productiu cap a activitats de més
valor afegit i per a la creació de nous espais d’activitat que tinguin força capacitat de
crear llocs de treball a partir de noves combinacions de coneixements, tecnologies i
activitats existents.
L’anàlisi de l’economia catalana ha permès identificar tres grans vectors clau perquè
l’economia catalana pugui afrontar amb èxit els grans reptes socials i econòmics del
segle XXI.
El primer vector és l’herència de la gran tradició industrial catalana —protagonitzada al
segle XIX pels sectors tèxtil, químic i metal·lúrgic, així com pel ferrocarril, i al segle XX
per les indústries elèctrica (de producció energètica i de maquinària), automobilística,
farmacèutica i agroalimentària— , que han evolucionat posant l’accent en factors
competitius com la innovació, la tecnologia, el disseny i la formació dels professionals.
El segon vector se centra en el benestar de les persones en àmbits com l’alimentació,
la salut, l’oci o l’estil de vida, en els quals l’R+D+I genera, a més d’oportunitats
econòmiques, beneficis directes per a les persones i la societat.
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El tercer vector és l’aposta clara per la transformació de l’economia catalana cap a una
economia verda. D’acord amb els reptes globals que es deriven del canvi climàtic, de
l’impacte de l’activitat humana i de l’escassetat de recursos naturals, l’economia verda
ofereix nínxols d’especialització prometedors, alhora que crea oportunitats de millora i
eficiència en tots els sectors econòmics.
Quadre 7. Vectors que guien la transformació de l’economia catalana

La visió compartida de país per al 2020 té en compte tots aquests elements.

Visió 2020
Catalunya és un país de base industrial, que té una economia oberta,
competitiva i sostenible, que combina talent, creativitat, un teixit
empresarial diversificat i un sistema propi de recerca d’excel·lència, en el
marc d’una societat dinàmica, emprenedora i inclusiva. Hi conviuen
multinacionals i empreses locals, sectors consolidats i amb lideratge
internacional i sectors tecnològics emergents.
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2.2. Objectius estratègics
Per avançar cap a la visió 2020, la RIS3CAT defineix quatre objectius estratègics:
1.

Reforçar la competitivitat del teixit empresarial mitjançant la millora de l’eficiència
dels processos productius, la internacionalització i la reorientació dels sectors
consolidats cap a activitats de més valor afegit.

2.

Potenciar noves activitats econòmiques emergents a partir de la recerca, la
creativitat i la innovació, per crear i explotar nous nínxols de mercat.

3.

Consolidar Catalunya com a pol europeu de coneixement i connectar les
capacitats tecnològiques i creatives amb els sectors existents i emergents del
territori.

4.

Millorar globalment el sistema català d’innovació, reforçar la competitivitat de les
empreses, particularment de les pimes, i orientar les polítiques públiques cap al
foment de la innovació, la internacionalització i l’emprenedoria.

Cadascun d’aquests objectius es correspon amb un eix d’actuació.

2.3. Eixos d’actuació
La RIS3CAT s’estructura en quatre eixos d’actuació que es deriven dels quatre
objectius estratègics i que permeten combinar la focalització amb la transversalitat:
-

Eix 1. Àmbits sectorials líders.

-

Eix 2. Activitats emergents.

-

Eix 3. Tecnologies facilitadores transversals.

-

Eix 4. Entorn d’innovació.
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Quadre 8. Correspondència entre els objectius estratègics i els eixos d’actuació
Objectius estratègics

Eixos

Reforçar la competitivitat del teixit empresarial mitjançant la millora de
l’eficiència dels processos productius, la internacionalització i la reorientació
dels sectors consolidats cap a activitats de més valor afegit

Eix 1

Àmbits sectorials líders

Eix 2

Activitas emergents

Consolidar Catalunya com a pol europeu de coneixement i connectar les
capacitats tecnològiques i creatives amb els sectors existents i emergents del
territori

Eix 3

Tecnologies facilitadores
transversals

Millorar globalment el sistema català d’innovació, reforçar la competitivitat
de les empreses i orientar les polítiques públiques cap al foment de la
innovació, la internacionalització i l’emprenedoria

Eix 4

Entorn d’innovació

Potenciar noves activitats econòmiques emergents a partir de la recerca, la
creativitat i la innovació, per crear i explotar nous nínxols de mercat

Quadre 9. Estructura de la RIS3CAT en quatre eixos interrelacionats

Eix 3

Eix 1

Eix 2

Àmbits
sectorials líders

Activitats
emergents

Eix 4

A continuació es descriuen aquests quatre eixos.
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2.3.1. Àmbits sectorials líders (eix 1)
La indústria catalana està molt diversificada (no hi ha cap sector clarament
predominant) i, com a la resta dels països desenvolupats, cada vegada està més
interrelacionada amb els serveis destinats a la producció. A més a més, Catalunya té
avantatges competitius en determinats serveis (com turisme, salut i cultura) que
representen un valor afegit important per a l’estratègia d’especialització intel·ligent.
A partir dels tres vectors que guien la transformació de l’economia catalana (tradició
industrial, qualitat de vida i economia verda) i de l’aplicació dels set criteris següents,
s’han identificat set àmbits sectorials líders, en el quals Catalunya té avantatges
competitius, massa crítica i oportunitats de futur.
1.

Massa crítica de l’àmbit sectorial, mesurada en termes de nombre d’empreses,
ocupació i valor afegit brut en l’economia catalana, tenint en compte que les
classificacions estadístiques disponibles no sempre recullen la realitat canviant de
les estratègies empresarials.

2.

Internacionalització, que es mesura amb indicadors d’exportació com ara el pes en
el total de les exportacions catalanes o en la facturació del sector, així com amb
anàlisis de la presència de multinacionals estrangeres i del potencial
d’internacionalització.

3.

Capacitat de l’àmbit sectorial per arrossegar altres activitats.

4.

Existència d’avantatges competitius únics o especialment notables en un àmbit
sectorial (fires, activitats de prestigi internacional, empreses reconegudes
internacionalment per les estratègies d’èxit, etc.).

5.

Potencial de generació de nova activitat econòmica i ocupació, que es basa en
factors com ara l’ús intensiu del treball i el creixement actual de les principals
empreses.

6.

Tendències globals de l’àmbit sectorial (estimacions de demanda mundial,
d’oferta, de preus, de polítiques comunitàries, etc.), per a l’anàlisi del potencial de
futur.

26

2. Estructura

7.

Tradició de col·laboració entre els actors de la quàdruple hèlix de la innovació, que
s’ha valorat a partir de diversos indicadors: de transferència de tecnologia, de
clústers formalitzats, de despesa en innovació, etc.

Els quadres 10 i 11 presenten, de forma esquemàtica, els set grans àmbits sectorials
líders (alimentació, energia i recursos, sistemes industrials, indústries basades en el
disseny, indústries relacionades amb la mobilitat sostenible, indústries de la salut i
indústries culturals i basades en l’experiència). En tots aquests àmbits, el Govern
impulsa plans estratègics i hi ha nuclis de coneixement (universitats i centres
tecnològics i de recerca) que alimenten la innovació.
Per a una anàlisi més detallada es pot consultar el document complementari «Anàlisi
dels àmbits sectorials líders i de les capacitats en tecnologies facilitadores
transversals».

Quadre 10. Àmbits sectorials líders
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Quadre 11. Descripció dels àmbits sectorials líders
Alimentació

Indústria agroalimentària i altres graons de la cadena de valor: sectors primaris, distribució,
indústries de l’envasament i l’embalatge, maquinària per a alimentació, additius i matèries
primeres, gastronomia i restauració.

Energia i recursos

Activitats de gestió dels recursos energètics i naturals, del cicle de l’aigua i del reciclatge i
tractament de residus (estalvi i eficiència energètica, nous materials més eficients,
cogeneració, automatització, control i gestió energètica, energies renovables, química
orgànica , fusió nuclear...). També inclou els materials innovadors i les solucions
tecnològiques que permeten un estalvi energètic significatiu en la construcció d’edificis o la
gestió de les ciutats.

Sistemes industrials

Activitats de gestió i desenvolupament de sistemes industrials eficients (maquinària i
equips; robòtica; productes informàtics, electrònics i òptics, i material i equips elèctrics),
especialment, activitats relacionades amb l’enginyeria de procés i la manufactura
avançada, en què l’ecodisseny té un paper clau.

Indústries basades en
el disseny

Indústries que tenen un fort vincle amb el disseny com a factor transversal clau: tèxtil,
confecció, pell, calçat, joieria, mobiliari, perfums i cosmètics, entre altres

Indústries relacionades
amb la mobilitat
sostenible

Sistemes de gestió de la mobilitat, del transport públic i de les infraestructures; sector de
l’automoció i activitats relacionades; electroquímica, nanomaterials, Internet, telefonia
mòbil, TIC...

Indústries de la salut

Química fina, preparats farmacèutics, indústria de tecnologies mèdiques, sector de les
assegurances i sistema hospitalari.

Indústries culturals i
basades en
l’experiència

Indústries creatives i culturals i serveis clau a Catalunya com el turisme i els esports.

2.3.2. Activitats emergents (eix 2)
Un dels reptes de la RIS3CAT és identificar i impulsar noves oportunitats econòmiques
en àmbits emergents, a partir de les capacitats tecnològiques (noves activitats
generades a partir del canvi tecnològic i d’innovacions d’avantguarda) i de les sinergies
entre àmbits sectorials relacionats (entre una branca ben establerta i una branca nova
que encara no s’ha acabat de desenvolupar). La RIS3CAT preveu fórmules de suport
per explorar noves activitats econòmiques basades en una oportunitat de mercat, en
una necessitat tecnològica o en nou coneixement generat a partir de la col·laboració
d’agents d’àmbits diferents.
En el procés d’elaboració de la RIS3CAT han aflorat alguns àmbits d’activitat
emergent, com ara les aplicacions mòbils, l’electrònica impresa i la biomassa.

28

2. Estructura

2.3.3. Tecnologies facilitadores transversals (eix 3)
Les tecnologies facilitadores transversals són cabdals per al desenvolupament i la
fabricació dels productes del futur: fan un ús intensiu de coneixement i d’R+D i tenen
aplicabilitat i capacitat transformadora en processos i productes d’una gran diversitat
de sectors d’activitat.
D’acord amb els quatre objectius estratègics de la RIS3CAT, un dels reptes principals
és millorar la connexió entre les capacitats tecnològiques i els sectors productius. Els
coneixements i les capacitats tecnològiques dels centres tecnològics i de recerca
tenen un paper destacat pel que fa a l’emergència de noves activitats econòmiques, la
millora de l’eficiència dels processos productius i la reorientació del teixit productiu cap
a segments de més valor afegit i amb més potencial de generació d’ocupació.
La RIS3CAT es focalitza en les sis tecnologies facilitadores transversals (TFT) que es
presenten en el quadre 12 i que s’analitzen amb més detall en la documentació
complementària: les TIC (definició àmplia que inclou la microelectrònica i la
nanoelectrònica), la nanotecnologia, la fotònica, els materials avançats, la
biotecnologia i les tecnologies de fabricació avançada.

Quadre 12. Tecnologies facilitadores transversals de la RIS3CAT
TIC

Són el conjunt de tecnologies utilitzades per processar, transmetre i emmagatzemar
informació en format digital.

Nanotecnologia

És l’estudi, disseny, creació i aplicació de material, aparells, i sistemes funcionals mitjançant
el control de la matèria a escala nanomètrica i de l’explotació dels fenòmens i de les
propietats que es produeixen en aquest estat.

Materials
avançats

És l’aplicació del coneixement i la tecnologia per a la producció de nous materials i de
material que ofereixen noves propietats i reduccions de costos de producció i de l’impacte
ambiental.

Fotònica

És un àmbit científic multidisciplinari, que es basa en el coneixement i les aplicacions
relacionades amb la llum, bàsicament la generació, el control, el tractament i la detecció
dels fotons en les franges de l’espectre visibles i no visibles.

Biotecnologia

És la utilització d’organismes vius, sistemes biològics o el seus derivats, per crear o
modificar productes o processos. Es basa en coneixements como ara la microbiologia, la
bioquímica i la genètica.

Manufactura
avançada

És l’aplicació dels coneixements i les tecnologies més innovadores per optimitzar els
sistemes de producció amb la finalitat d’obtenir nous productes, reduir el temps i els costos
d’energia, aigua i materials en els processos, augmentar els paràmetres de precisió, qualitat
i seguretat, i reduir l’impacte ambiental.
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2.3.4. Entorn d’innovació (eix 4)
La competitivitat de les empreses (especialment de les pimes, que sovint no tenen
capacitat per desenvolupar R+D pròpia) en el mercat global depèn de la seva capacitat
d’absorbir, combinar i aplicar coneixements amb finalitats comercials. Elements com la
qualitat de la formació i l’educació de la població, la dotació d’infraestructures, la
capacitat d’organització i de gestió de les empreses, i l’existència d’un marc
institucional que afavoreixi la innovació i la seva difusió al sistema econòmic, són, per
tant, essencials per a la competitivitat de les empreses d’un territori. La RIS3CAT
identifica i reforça les polítiques públiques que incideixen més directament en la
qualitat de l’entorn d’innovació.
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La RIS3CAT identifica els instruments que permeten incidir directament en l’encaix de
l’oferta i la demanda tecnològiques, amb l’objectiu que el sistema d’R+D+I impulsi
l’evolució de la base econòmica cap a activitats de més valor afegit i que generin
riquesa i ocupació. En el marc dels eixos 1, 2 i 3, combina instruments d’R+D+I
consolidats amb instruments nous per promoure grans iniciatives que facilitin i impulsin
la col·laboració entre els agents del sistema de recerca i innovació, millorin la
competitivitat del teixit productiu i generin solucions que donin respostes a les noves
necessitats de la societat. Així mateix, la RIS3CAT també identifica les polítiques
públiques que tenen una incidència més directa en la qualitat del sistema d’innovació
(eix 4).
Quadre 13. Instruments i polítiques de la RIS3CAT
Instruments

Polítiques públiques

 Comunitats de la RIS3CAT
 Activitats emergents

 Agenda digital
 Emprenedoria

 Desenvolupament de capacitats tecnològiques clau
 Infraestructures de recerca i transferència de tecnologia
 Projectes col·laboratius d’R+D
 Valorització i transferència de tecnologia

 Ecoinnovació (innovació
al servei de l’economia
verda)
 Innovació no tecnològica
 Formació i talent

 Cooperació internacional
 Compra pública innovadora
 Projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT)

Eix 1

Eix 2

Eix 3

Eix 4

Àmbits sectorials líders

Activitats emergents

Tecnologies
facilitadores transversals

Entorn d’innovació

Els principis que guien els instruments de la RIS3CAT són els següents:
- R+D+I com a motor de creixement econòmic.
- Quàdruple hèlix i col·laboració publicoprivada.
- Massa crítica.
- Avantatge competitiu internacional.
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- Aposta sectorial o tecnològica.
- Canvi estratègic orientat als objectius estratègics i a la visió 2020.
- Generació de noves oportunitats d’activitat econòmica i d’ocupació.
- Ús eficient dels recursos (economia verda).
A continuació es presenten les característiques generals de cada un dels instruments
(I) i les polítiques públiques que incideixen en l’entorn d’innovació (P).
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I.1. Comunitats de la RIS3CAT
Les comunitats de la RIS3CAT són agrupacions voluntàries d’empreses i agents del sistema
d’R+D+I català que treballen en àmbits coincidents i col·laboren per incorporar l’R+D+I en activitats
productives dels àmbits sectorials líders. Aquestes comunitats són un element essencial i
innovador de la RIS3CAT. Com a agents actius en l’ecosistema innovador català, garanteixen la
participació de les empreses i els agents del sistema en la definició, el seguiment i l’avaluació de
les prioritats dels programes d’R+D+I. El seu perfil multidisciplinari i l’enfocament de baix a dalt
(bottom up) les fa també protagonistes del procés de descoberta emprenedora per a la concreció
progressiva de l’especialització, en tant que identifiquen i generen projectes al voltant de tòpics
concrets dels àmbits sectorials líders.
Els seus antecedents més recents són les plataformes tecnològiques europees (PTE) i els grups
Connect-EU. Les PTE són fòrums de parts interessades (stakeholders), liderats per la indústria,
que desenvolupen agendes d’R+D+I a curt termini i a llarg termini i plans d’acció a escala europea i
nacional que poden ser finançats des del sector públic o privat. Les PTE contribueixen a establir
agendes estratègiques i a definir les prioritats dels programes d’R+D+I. En el programa Horitzó
2020, les PTE tenen un paper d’assessorament extern i un de connexió social.
Per la seva banda, la xarxa de grups Connect-EU té com a objectiu recollir els interessos i les
necessitats en recerca i innovació dels sectors que representen, per defensar-los davant de la Unió
Europea i incidir en els programes europeus de recerca. Els quinze grups de treball són oberts i
estan constituïts per agents públics i privats (empreses, associacions empresarials, universitats,
etc.) representatius dels sectors tecnològics i científics més notables de Catalunya.
Les comunitats de la RIS3CAT, que recullen l’esperit dels seus antecedents i se seleccionen
mitjançant convocatòria oberta, implementen agendes de transformació econòmica de les
activitats productives a partir de la incorporació d’R+D+I . Dins de l’àmbit sectorial que representen,
els socis de les comunitats han de tenir massa crítica, representativitat, multidisciplinarietat i una
participació destacada del sector privat.

Objectius
 Agrupar empreses i agents d’R+D+I que treballen a Catalunya en àmbits sectorials o tecnològics
coincidents per articular el procés d’especialització progressiva de la RIS3CAT.
 Produir agendes de transformació econòmica a partir d’incorporar R+D+I a activitats productives
emmarcades en els àmbits sectorials líders.
 Impulsar programes d’actuació, a mitjà termini i a llarg termini, per desenvolupar projectes d’R+D+I
conjunts a partir de la detecció d’oportunitats i necessitats comunes que siguin clau per a la
transformació econòmica del teixit productiu.
 Generar noves oportunitats econòmiques i de creació d’ocupació.
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Principals agents implicats

Finançament

Empreses, associacions empresarials, organitzacions
de clústers, universitats, centres de recerca, centres
tecnològics, fundacions i entitats vinculades a
l’R+D+I, associacions i altres organitzacions d’usuaris
de tecnologia.

Generalitat de Catalunya, fons europeus i altres
fonts publicoprivades de finançament.
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I. 2. Activitats emergents
La RIS3CAT impulsa noves activitats econòmiques emergents, basades en una oportunitat de
mercat, en una necessitat tecnològica o en nou coneixement generat a partir de la col·laboració
d’agents d’àmbits diferents. Una vegada identificades, les oportunitats s’han de concretar en un pla
d’acció que articuli iniciatives empresarials que explotin amb èxit les oportunitats econòmiques
mitjançant l’R+D i el llançament d’empreses emergents.
Les activitats emergents seleccionades (no més de quatre en cada moment temporal), articulades
en clústers, durant dos o tres anys tenen suport tècnic i financer per desenvolupar els programes
de treball i consolidar l’activitat empresarial al mercat global. Les han d’impulsar agrupacions
d’empreses i agents de recerca i innovació que tinguin capacitat de lideratge internacional i
presentin un pla d’acció de col·laboració, innovació i inversió, en àmbits tecnològics emergents o
nínxols de mercat inexplorats.
Els plans d’acció poden ser molt diversos, però sempre han de seguir els principis dels instruments
de la RIS3CAT. Han de definir objectius quantificables i indicadors d’impacte que permetin avaluar
els resultats de les actuacions.

Objectius
 Augmentar el pes de les activitats de contingut tecnològic elevat i alt valor afegit en el teixit productiu.
 Generar activitat empresarial en àmbits emergents que tinguin un elevat potencial de creixement a partir de
les capacitats tecnològiques i del teixit productiu.
Principals agents implicats

Finançament

Agrupacions d’empreses i agents de recerca i
innovació amb capacitat de lideratge internacional en
àmbits d’activitat emergent.

Generalitat de Catalunya, fons europeus i altres
fonts publicoprivades de finançament.
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I.3. Desenvolupament de capacitats tecnològiques clau
La RIS3CAT promou la generació i l’aprofitament d’oportunitats cientificotecnològiques
inexplorades i que encara tenen una aplicabilitat indefinida. Es concreta en suport estructural per a
processos emergents i per a la construcció de capacitats relacionades amb la ciència i la
tecnologia bàsiques, que es puguin aplicar a mitjà termini i que inicialment no conflueixin
directament amb els sectors dels eixos 1 i 2.
El suport es concreta en funció d’una prospectiva tecnològica, d’acord amb el sistema català de
ciència i tecnologia i les comunitats de la RIS3CAT, i segons criteris d’excel·lència científica a la
frontera tecnològica. A mitjà termini i a llarg termini aquests projectes poden impulsar noves
oportunitats econòmiques en els sectors líders o impulsar noves activitats emergents.

Objectius
 Disposar d’una àmplia base de capacitats i recursos cientificotecnològics d’excel·lència.
 Facilitar que el coneixement de frontera i les noves tecnologies impulsin nous sistemes innovadors.
 Convertir el sistema d’R+D en un dels principals agents en els processos de transformació del sistema
productiu.
 Impulsar iniciatives i projectes de cooperació i d’innovació de les comunitats de la RIS3CAT.
Principals agents implicats

Finançament

Centres tecnològics, centres de recerca, hospitals i
fundacions vinculades, grups universitaris i altres
agents del sistema de ciència i tecnologia (públics o
sense ànim de lucre), i empreses.

Generalitat de Catalunya, fons europeus, Estat i
altres fonts publicoprivades de finançament.
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I. 4. Infraestructures de recerca i transferència de tecnologia
La bona base d’infraestructures de recerca que té Catalunya ha d’exercir de motor dinamitzador
del sistema de recerca i innovació i ha de fomentar la interdisciplinarietat necessària per a la
recerca de frontera i la valorització socioeconòmica de les seves activitats. Però a Catalunya hi ha
poques infraestructures i plataformes de serveis tecnològics situats entre la recerca i la indústria.
En aquest àmbit, cal revisar el mapa actual d’infraestructures i plataformes científiques i
tecnològiques per detectar-hi mancances, possibles millores i sinergies. També cal assegurar que
el personal científic, tècnic i de suport d’aquestes instal·lacions sigui el més altament qualificat, a fi
de donar el millor servei als agents i afavorir els processos de valorització i transferència de
coneixement a les empreses i d’industrialització.
El suport als centres tecnològics es focalitza en projectes propis de recerca industrial, amb
l’objectiu de generar tecnologia diferencial que després incorporin les empreses catalanes a fi de
ser més competitives (a través de contractes, llicències de patents o creació de noves empreses
de base tecnològica).
El suport als grups universitaris de recerca es focalitza en la comercialització de serveis
tecnològics i en els resultats de la seva recerca, amb els objectius d’impulsar la tercera i quarta
missions de la universitat, rendibilitzar la inversió pública en el sistema de recerca i impulsar la
seva transferència al teixit econòmic.
En el marc de la RIS3CAT s’impulsen plataformes específicament dissenyades per implementar, al
teixit empresarial català, les tecnologies que genera el sistema de recerca. Aquest tipus
d’infraestructura dóna servei al teixit industrial en l’etapa prèvia a la comercialització (per obtenir
prototipus i presèries que validin que els productes siguin factibles pel que fa a la manufactura i al
disseny) i permet compartir despeses i optimitzar l’èxit dels projectes.
També s’incentiven les infraestructures i els serveis digitals orientats a la recerca i a la innovació,
per facilitar que participin en les xarxes europees, cada vegada més integrades.

Objectius
 Fixar a Catalunya la transferència productiva de la inversió en R+D.
 Dotar d’infraestructures específiques el sistema català de transferència d’acord amb les necessitats de les
empreses.
 Incrementar la cooperació publicoprivada i l’encaix entre ciència i empresa.
 Incrementar l’eficiència dels processos precompetitius d’industrialització.
 Augmentar el nombre d’empreses de base tecnològica a partir dels resultats de la recerca.
Principals agents implicats

Finançament

Universitats, centres de recerca, centres tecnològics,
empreses i associacions empresarials.

Generalitat de Catalunya, Estat, fons europeus i
altres fonts publicoprivades de finançament.
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I .5. Projectes col·laboratius d’R+D
Les empreses afronten reptes associats a la generació contínua de nous productes i processos
diferencials, a fi de competir globalment. Catalunya té un potent sistema de recerca bàsica que és
capaç de generar nou coneixement de manera recorrent en àmbits temàtics molt diversos, però hi
ha un problema de connexió que dificulta que el coneixement de les universitats i els centres de
recerca es transfereixi al teixit empresarial.
L’estratègia RIS3CAT incentiva que la demanda empresarial incorpori tecnologia diferencial, és a
dir, que els projectes que lidera el sector productiu tinguin en compte els reptes estratègics globals
i de sector, i puguin aprofitar els actius de la recerca bàsica.
L’objectiu dels projectes col·laboratius d’R+D és que la recerca de frontera que duen a terme els
organismes de recerca es posi a l’abast del teixit empresarial català, i aprofiti l’experiència i els
coneixements de la xarxa de clients dels centres tecnològics i de la xarxa de centres d’innovació.
La transferència de coneixement científic cap al sector industrial es fomenta mitjançant la
cooperació publicoprivada efectiva entre empreses (consorcis locals o internacionals) i agents
científics, per generar nous productes o serveis d’alt valor afegit, que representin un elevat repte
tecnològic i que difícilment es podrien dur a terme de manera exclusivament privada a causa de
l’alt risc tecnològic associat.
Els consorcis empresarials i els consorcis en què participen agents tecnològics asseguren
l’assoliment de reptes d’una determinada massa crítica, perquè comparteixen risc i afronten
projectes d’una dimensió superior a la que estaria disposada a assumir una empresa a títol
individual, i també afavoreixen la transferència dels resultats dels esforços en recerca cap al teixit
empresarial.
En el context de l’economia global i la societat del coneixement també esdevé essencial reforçar la
dimensió internacional de la innovació empresarial. Catalunya ha d’impulsar la captació i la
consolidació, al seu territori, d’estructures de recerca i transferència de tecnologia i de centres
d’R+D d’empreses multinacionals.

Objectius
 Fomentar la inversió privada en matèria d’R+D entre les empreses catalanes, especialment les pimes, a fi de
contribuir a la creació de llocs de treball d’elevada qualificació en el teixit empresarial.
 Apropar la recerca pública a les necessitats del teixit productiu i de la societat.
 Aportar a les empreses catalanes, des del sistema de recerca, elements de diferenciació estratègica, a fi de
dotar-les de la tecnologia diferencial necessària per competir amb garanties en el mercat global.
 Introduir els centres tecnològics en les xarxes internacionals de recerca (en les quals participen de manera
habitual i sistemàtica els centres de recerca).
Principals agents implicats

Finançament

Universitats, centres de recerca, centres tecnològics,
empreses i associacions empresarials.

Generalitat de Catalunya, Estat, fons europeus i
altres fonts publicoprivades de finançament.
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I. 6. Valorització i transferència de tecnologia
El mercat tecnològic ha de ser un motor de diferenciació per a les empreses catalanes. La recerca
s’erigeix com la font de coneixement necessària, i els projectes col·laboratius permeten orientar-la
mitjançant mecanismes d’estirada del mercat (market pull).
La inversió i el coneixement de les universitats i els centres de recerca i tecnologia es poden
rendibilitzar mitjançant mecanismes d’impuls tecnològic (technology push) com ara la creació de
noves empreses de base tecnològica, la llicència i explotació de nova propietat industrial i els
convenis i contractes de col·laboració.
La valorització de la tecnologia o transferència dels resultats de la recerca al mercat pot contribuir a
la renovació del teixit empresarial i a l’impuls de nous sectors emergents, especialment en entorns,
com ara el català, que tenen una gran producció científica reconeguda internacionalment.
Les administracions públiques donen suport econòmic, sota el principi de risc compartit, a
actuacions que tenen com a objectiu incrementar el valor de mercat de tecnologies que s’han
identificat com a comercialitzables. Aquestes actuacions poden consistir en la realització de proves
tècniques que demostrin la viabilitat de la tecnologia; el disseny del pla de negoci de la tecnologia;
l’elaboració de prototips i presèries; la realització de proves de concepte o de mercat; l’elaboració
d’estudis de mercat, plans de negoci i plans d’explotació o comercialització de patents; etc.

Objectius
 Contribuir al creixement de nous sectors emergents i a la renovació dels sectors industrials implantats a
Catalunya.
 Contribuir a incrementar el valor de mercat de la recerca per convertir-la en tecnologia útil per a les
empreses.
 Crear noves empreses de base tecnològica a partir dels resultats de la recerca.
 Traduir els resultats de la recerca en patents.
Principals agents implicats

Finançament

Centres de recerca, centres tecnològics, instituts de
recerca hospitalaris i unitats de valorització i grups de
les universitats.

Generalitat de Catalunya, Estat, fons europeus i
altres fonts publicoprivades de finançament.
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I .7. Cooperació internacional
La globalització de les cadenes de valor de molts negocis obliga les empreses a cooperar amb
socis internacionals que sovint operen en clústers. En el marc dels clústers, les empreses
cooperen entre si i amb altres agents per desenvolupar estratègies de negoci i
d’internacionalització que sovint es concreten en la creació de vincles i relacions internacionals
amb potencials clients, socis o competidors.
El suport a la internacionalització que impulsa la RIS3CAT se centra en:
- La internacionalització de les iniciatives de clúster i la col·laboració amb clústers d’altres països i
regions.
- La promoció de projectes transnacionals de col·laboració horitzontal en fase precompetitiva.
- L’aprofitament de les oportunitats que ofereixen a Catalunya el programa europeu Horitzó 2020 i
altres programes internacionals i estatals.
- El reforçament dels vincles amb altres regions complementàries, mitjançant xarxes o convenis
bilaterals, especialment en els àmbits de la recerca, la innovació i les relacions empresarials.
Els processos d’R+D+I cada vegada són més oberts: hi col·laboren diversos agents (empreses,
centres tecnològics, universitats i centres d’R+D) i sovint tenen una dimensió global. Les empreses
i els agents d’R+D poden afrontar aquest tipus de col·laboració de forma privada, però també hi ha
fons públics que cofinancen projectes d’R+D+I col·laboratius i internacionals.
En aquest context, les actuacions relacionades amb el programa europeu Horitzó 2020 i altres
programes internacionals (els programes Eka, INCO, etc.) se centren en els àmbits següents:
- Potenciació de la participació activa dels agents catalans i del Govern en xarxes regionals (com
ara l’European Regions Research and Innovation Network, ERRIN) i plataformes tecnològiques
europees.
- Capacitació i professionalització dels agents perquè puguin treballar en un entorn global i en
projectes internacionals.
- Optimització de l’impacte dels projectes europeus o internacionals a Catalunya: explotació de
resultats dels projectes per part d’empreses catalanes, més lideratge d’iniciatives de gran abast i
projectes (com ara els de l’ERC, les comunitats de coneixement i innovació que promou l’EIT, les
iniciatives FET, les iniciatives tecnològiques conjuntes i les iniciatives publicoprivades).
- Difusió del programa Horitzó 2020 a Catalunya i potenciació de l’efecte de sensibilització.
- Participació del Govern en projectes europeus de cooperació internacional que s’alineïn amb els
acords bilaterals de govern amb altres països o regions per reforçar la cooperació i la mobilitat
(per exemple, BILATS, INCO i ERA-NET).
La Generalitat de Catalunya participa en xarxes interregionals, com els Quatre Motors per a
Europa (amb Baden-Württemberg, a Alemanya; Llombardia, a Itàlia; Rhône-Alpes, a França;
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l’Euroregió Pirineus Mediterrània, que inclou les Illes Balears, el Llenguadoc-Rosselló i el MigdiaPirineus) i la Comunitat de Treball dels Pirineus, que inclou tots els territoris dels Pirineus.
En els darrers anys, el Govern de Catalunya ha signat convenis de cooperació bilateral amb altres
governs regionals: l’estat de Massachusetts, als EUA; l’estat de Santa Caterina, al Brasil, i la
província del Quebec, al Canadà. L’Agència Catalana d’Innovació té un acord signat amb l’agència
MATIMOP, de promoció de la innovació del Govern d’Israel per a la promoció d’R+D industrial
conjunta.
En el marc de la RIS3CAT, convé que es reforci la cooperació amb altres països o regions
(mitjançant xarxes o convenis bilaterals) en els àmbits de recerca i innovació i relacions
empresarials.

Objectius
 Augmentar la internacionalització de les iniciatives de clúster i de les empreses.
 Augmentar el nombre de projectes de col·laboració horitzontal en fase precompetitiva amb socis
internacionals.
 Augmentar la participació de les empreses catalanes en els projectes europeus i internacionals.
 Augmentar la col·laboració amb altres regions (mitjançant la participació en xarxes i la signatura de convenis
bilaterals) en els àmbits de recerca, innovació i relacions empresarials.
Principals agents implicats

Finançament

Administracions públiques catalanes, universitats,
centres de recerca, centres tecnològics, empreses i
associacions empresarials.

Generalitat de Catalunya, Estat, fons europeus i
altres fonts publicoprivades de finançament.
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I.8. Compra pública innovadora
L‘Administració pública ha d’innovar per donar resposta a les demandes ciutadanes d’una societat
complexa i canviant. La innovació a l’Administració pública es pot definir com el procés de
generació i implantació de noves idees de millora de processos, productes, serveis i models de
gestió, per augmentar-ne l’eficàcia, l’eficiència i la percepció positiva que en tenen els administrats.
La compra pública innovadora és una actuació administrativa de foment de la innovació, que
s’orienta al desenvolupament de nous mercats des de la demanda per mitjà de la contractació
pública. L’objectiu és convertir la compra pública en una activitat estratègica que doni resposta a
les necessitats i als reptes del sector públic i de la societat.
D’acord amb l’evidència internacional, la compra pública innovadora té una gran incidència en el
desenvolupament de sistemes d’innovació sòlids a escala regional i nacional. També permet
millorar la prestació de serveis a la ciutadania (especialment en els àmbits de salut, educació i
benestar social) i a la vegada fomenta el desenvolupament tecnològic de les empreses del territori,
en promou el creixement i la industrialització i genera oportunitats de negoci en àmbits de futur.

Objectius
 Augmentar l’eficiència i la qualitat dels serveis públics mitjançant la innovació.
 Promoure la innovació.
 Oferir noves oportunitats de negoci a les pimes.
Principals agents implicats

Finançament

Administracions públiques catalanes, centres de
recerca, centres tecnològics i empreses.

Generalitat de Catalunya, fons europeus i altres
fonts publicoprivades de finançament.
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I.9. Projectes d’especialització i competitivitat territorial
En el marc de l’estratègia Europa 2020 i de la política de cohesió per al període 2014-2020, la
Comissió Europea fomenta enfocaments integrats de desenvolupament territorial que permeten
incloure activament els actors del territori en l’elaboració i l’aplicació d’estratègies de dinamització
econòmica originals i innovadores, d’acord amb les necessitats i les potencialitats del territori.
La RIS3CAT impulsa projectes d’especialització i competitivitat territorial, que són apostes
territorials d’especialització intel·ligent per a la transformació econòmica sobre la base de l’R+D+I.
Aquestes iniciatives promouen i reforcen la col·laboració entre els agents de la quàdruple hèlix per
donar respostes innovadores i originals a les necessitats i als reptes del territori. Al mateix temps,
reforcen el paper de les universitats com a motor de desenvolupament del territori. Es concentren
en:
- La identificació d’una oportunitat d’especialització intel·ligent que es fonamenta en els actius
diferencials del territori.
- Una visió de futur de l’oportunitat que comparteixen els agents del territori.
- Una aposta d’especialització intel·ligent per al territori que encaixa amb els objectius i les
prioritats d’especialització temàtica de la RIS3CAT i que posa en relleu la importància dels seus
actius.
- Un pla d’acció que inclou un conjunt coherent de programes, projectes i accions que permeten fer
realitat l’aposta i contribuir als objectius 2020.

Objectius
 Articular la participació del territori en la RIS3CAT.
 Potenciar la col·laboració entre els agents de la quàdruple hèlix del territori per reforçar la competitivitat
del teixit empresarial.
 Reforçar la quarta missió de les universitats.
 Generar noves oportunitats econòmiques i de creació d’ocupació al territori.
Principals agents
agents implicats
implicats
Principals

Finançament

Administració local, empreses, associacions
empresarials, organitzacions de clústers, universitats,
centres de recerca, centres tecnològics i altres
entitats del territori.

Fons europeus i altres fonts publicoprivades de
finançament.
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P.1. Agenda digital
Les TIC són un instrument central per reorientar estratègicament les empreses, millorar-ne la
competitivitat i facilitar la col·laboració entre els agents del sistema de recerca i innovació.
L’agenda digital de Catalunya per a l’any 2020, alineada amb l’estratègia digital europea i amb
Europa 2020, té com a objectiu generar un pol d'innovació digital a Catalunya per fomentar-hi
creixement econòmic, competitivitat empresarial i ocupació de qualitat. El suport a l'empresa i la
creació d'ocupació són, doncs, els eixos centrals de l’agenda digital catalana, que preveu
actuacions en àmbits molt diversos.
P.1.1. Ciutats intel·ligents, regions intel·ligents
El ràpid desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació permet gestionar de
manera més eficient i sostenible les ciutats i els serveis adreçats als ciutadans, alhora que fa
emergir nova activitat productiva altament innovadora. En els darrers anys s’ha impulsat a
Catalunya un gran nombre d’iniciatives territorials relacionades amb les ciutats intel·ligents,
mitjançant processos participatius de baix a dalt, en els quals s’han implicat administracions,
empreses i centres de recerca i tecnologia. Aquestes iniciatives, centrades principalment en els
àmbits de mobilitat, enllumenat públic, gestió de residus, cicle de l’aigua i cicle de l’energia, poden
ser locals (per a una ciutat) o regionals (per a un àmbit territorial més extens).
P.1.2. Impuls de la innovació digital
L’aposta de Catalunya per les tecnologies mòbils es va reafirmar amb la designació de Barcelona
com a capital mundial del mòbil. Al voltant del congrés mundial del mòbil s’ha generat una
comunitat creixent de start-ups que desenvolupa solucions mòbils, principalment en els quatre
àmbits següents:
- Ciutats intel·ligents (especialment mobilitat urbana i eficiència energètica, en un marc d’estreta
col·laboració publicoprivada).
- Continguts, en àmbits com ara el turisme, la cultura, l’educació i els jocs.
- Comercialització (aplicacions per al sector financer i per al comerç).
- Salut i qualitat de vida (tecnologies mèdiques aplicades a la telemedicina i la teleassistència).
P.1.3. Desplegament de la banda ampla
El desplegament de la banda ampla industrial és essencial per garantir que les empreses
localitzades en polígons industrials tinguin accés a infraestructures d’alta capacitat arreu del
territori. El projecte «Anella industrial» aprofita les infraestructures de banda ampla per connectar
empreses i institucions d’un sector d’activitat econòmica que, dins de la cadena de valor d’algun
dels seus processos, utilitzen serveis de TIC avançats que aporten valor afegit i dinamitzen el
sector sobre la base de projectes col·laboratius.
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P.1.4. Digitalització de les pimes
Per incrementar la penetració de les TIC en les pimes, són fonamentals les accions de
sensibilització, orientació i acompanyament en la implementació de projectes. També cal fomentar
espais de trobada entre l’oferta i la demanda de TIC i elements tractors de digitalització, com ara el
comerç electrònic i la facturació electrònica.
P.1.5. Competències digitals de la ciutadania
En la societat del coneixement esdevé cabdal proporcionar als ciutadans les eines adients per al
seu desenvolupament professional. Les administracions impulsen actuacions per incrementar les
competències digitals de la ciutadania i fomentar l’ús de les TIC. També promouen l’accessibilitat i
el desenvolupament de nous canals multidireccionals que faciliten la comunicació i la compartició
d’informació.
P.1.6. Administració electrònica
Les TIC també són una eina essencial per a la modernització de l’Administració pública.
L’Administració electrònica implica una millora de la qualitat en la prestació de serveis públics,
especialment dels que afecten més directament la ciutadania (com salut, ensenyament o justícia).
El govern obert és una nova manera d’entendre el paper dels ciutadans, que, a través dels nous
mitjans de comunicació i participació, esdevenen una part cada vegada més activa en la presa de
decisions i en el desenvolupament i el control dels processos de govern. El govern obert implica
també l’obertura de dades públiques, la qual cosa facilita la presa de decisions i la generació de
nous productes i serveis.

Objectius
 Reforçar el posicionament internacional de Barcelona i Catalunya com a ciutat intel·ligent i regió intel·ligent,
respectivament.
 Convertir Barcelona i Catalunya en un punt d’innovació digital d’Europa.
 Millorar la competitivitat i la capacitat d’innovació del teixit industrial mitjançant l’ús de les TIC.
 Impulsar la innovació social.
 Desenvolupar l’Administració electrònica.
 Impulsar l’obertura de dades.
Principals agents implicats

Finançament

Administracions públiques catalanes, centres
tecnològics, empreses, associacions empresarials i
entitats.

Generalitat de Catalunya, Estat, fons europeus i
altres fonts publicoprivades de finançament.
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P.2. Emprenedoria
La generació i el creixement de noves empreses és una font de desenvolupament econòmic i
d’evolució del teixit productiu. Aquesta funció requereix persones disposades i capacitades, un
ecosistema especialitzat de suport (finançament, consell legal, mentoria, acceleració,
internacionalització, etc.), el foment de la cultura emprenedora al conjunt de la societat i un marc
legal i regulador que faciliti la creació i el creixement de noves empreses, que permetran explotar
nous nínxols de mercat, noves oportunitats tecnològiques o noves idees. Persones, entorn i
finançament, regulació i oportunitats són els quatre elements bàsics sobre els quals s’ha d’actuar
per impulsar la creació i el creixement d’empreses que esdevinguin actors econòmics rellevants.
Les actuacions de suport a l’emprenedoria són de tipus molt divers.
P.2.1. Cultura, formació i talent
Inclou actuacions que fomenten l’emprenedoria i l’atracció de talent emprenedor internacional. Per
exemple, mesures per:
- Apropar el món de l’empresa i l’emprenedoria a l’educació secundària i terciària, per fomentar les
vocacions emprenedores entre els joves.
- Millorar la formació dels emprenedors.
- Sensibilitzar la societat pel que fa al valor de l’empresa i l’emprenedoria com a font de generació
de riquesa i ocupació.
P.2.2. Marc legal i regulador
Les dificultats a l’hora de crear empreses o d’aconseguir, en terminis acceptables i sense costos
afegits, els diversos permisos d’activitat són una barrera per a l’emprenedoria. A més, certes
regulacions (de seguretat, laborals, etc.), que augmenten amb la mida de l’empresa, en
desincentiven el creixement. La RIS3CAT ha de contribuir a millorar aquest marc legal i regulador,
particularment a l’Administració de la Generalitat i als municipis, i ha de promoure millores en la
legislació espanyola. D’altra banda, cal establir —en universitats, centres de recerca, centres
tecnològics, etc.— un marc de reglaments i de preacords que faciliti la creació d’empreses, la
cessió o venda d’actius i recursos humans i la participació en accions, per tal d’accelerar i
incrementar el nombre d’empreses derivades (spin-off) als centres de coneixement.
P.2.3. Ecosistema emprenedor i finançament
L’emprenedoria i el creixement empresarial són funcions complexes, que requereixen coneixement
i habilitats a l’interior i a l’exterior de les empreses. També són fonamentals els vincles entre les
empreses emergents (start-up), i entre aquestes i els centres de coneixement, les empreses
consolidades i els serveis especialitats. En aquest marc, la RIS3CAT fixa els objectius d’augmentar
la densitat i connectivitat de l’ecosistema emprenedor, i de vetllar per l’establiment i la millora
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d’agents especialitzats: àngels inversors (business angels) i capital de risc, consultoria, serveis
tècnics i mediació tecnològica, assessories legals, empreses de recursos humans especialitzades,
formació, mentoria i acceleradors, etc. Cal incentivar, tant com sigui possible, la inversió en
empreses de creació recent, mitjançant instruments financers que redueixin el risc dels
emprenedors i inversors.
Les empreses que basen la seva estratègia en coneixement diferencial tenen un potencial elevat
de creixement i generació de riquesa a partir de la seva estratègia de diferenciació tecnològica. El
seu risc inherent (tecnològic, operatiu i de mercat), però, els dificulta l’accés a fonts de finançament
tradicionals i a fons de capital; a més a més, altres instruments similars no acostumen a invertir en
projectes en fases tan inicials. El suport públic a les empreses tecnològiques de nova creació és
bàsic per reduir la manca de finançament d’aquest tipus d’iniciatives empresarials.
Les noves empreses generades en el si d’una empresa existent o liderades per professionals amb
una llarga experiència en el sector d’activitat tenen taxes d’èxit i creixement superiors a les
mitjanes. Tanmateix, la freqüència d’aquest fenomen a Catalunya és sensiblement inferior a la dels
referents internacionals. Per això, cal impulsar incentius perquè puguin crear noves empreses els
treballadors d’empreses existents i les persones que formen part d’un programa de formació
professional amb formació pràctica en empreses.

Objectius
 Incrementar les vocacions emprenedores entre estudiants i persones graduades recentment.
 Augmentar la sensibilització social a favor del fenomen emprenedor.
 Atreure emprenedors internacionals.
 Estimular la transferència i la posada en valor del coneixement tàcit adquirit pels treballadors.
 Disminuir les barreres legals a l’emprenedoria.
 Simplificar els processos legals i contractuals per a l’emprenedoria en centres de coneixement.
 Incrementar els vincles en el si de l’ecosistema emprenedor.
 Millorar les oportunitats de finançament de les empreses de creació recent.
 Mobilitzar finançament privat per a noves iniciatives empresarials.
 Rendibilitzar la inversió pública en el sistema de recerca.
Principals agents implicats

Finançament

Administracions públiques catalanes, empreses,
associacions empresarials, entitats financeres, parcs
científics i tecnològics, i sistema educatiu.

Generalitat de Catalunya, Estat, fons europeus i
altres fonts publicoprivades de finançament.
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P.3. Ecoinnovació (innovació al servei de l’economia verda)
L’ecoinnovació engloba totes les innovacions que redueixen l’ús de recursos naturals i l’emissió de
substàncies perilloses o contaminants al llarg de tot el cicle de vida de productes i processos.
L’ecoinnovació té beneficis en els àmbits següents:
- Ambiental (reducció de l’ús de recursos naturals, de la contaminació i de la generació de residus,
que minimitzen la petjada ecològica i impulsen l’acció de lluita contra el canvi climàtic).
- Econòmic (reducció dels costos d’energia i matèries primeres, mitjançant un ús eficient dels
recursos, la creació d’oportunitats en nous mercats i la creació de nous llocs de treball relacionats
amb l’economia verda).
- Social (les pràctiques sostenibles i els canvis en l’estil de vida dels ciutadans contribueixen a la
cohesió i al benestar dels ciutadans).
Les mesures per promoure la transició cap a una economia verda són molt diverses:
- Suport tècnic i financer per a recerca i desenvolupament, proves pilot i difusió i comercialització
de tecnologies, productes i serveis sostenibles (per exemple, tecnologies per millorar la gestió de
l’aigua, de l’energia i dels residus, per reduir les emissions o per crear nous materials reciclats
que tinguin poc impacte ambiental).
- Promoció de l’ús eficient dels recursos i la reducció de la contaminació, per mitjà de la divulgació
i la formació.
- Impuls de xarxes i associacions que estimulin, en els àmbits del medi ambient i l’energia,
l’intercanvi de tecnologia i de coneixement entre agents.
- Impuls de les TIC en benefici de l’economia verda (xarxes intel·ligents d’electricitat i sistemes
intel·ligents de transport).
- Assessorament a les empreses per promoure un ús més eficient dels recursos i la reducció de la
contaminació i de les emissions de gas hivernacle (ecodisseny, tecnologies netes innovadores,
millors tècniques, millores en els processos, etc.).
- Suport a ecoinnovacions sistèmiques, amb solucions globals basades en nous models de negoci
innovadors (ciutats intel·ligents, mobilitat sostenible, simbiosi industrial, models basats en el
pagament per ús, models de consum col·laboratiu, models que afavoreixin la reparabilitat dels
productes, etc.).
- Impuls de regulacions i estàndards que afavoreixin els productes, els serveis i les tecnologies
ecoinnovadores, per exemple mitjançant l’aplicació de les millors tècniques disponibles i
l’aplicació del Reglament REACH de la UE.
- Desplegament de programes de compra pública innovadora i sostenible, sistemes d’etiquetatge
ecològic i de certificació de productes i serveis.
- Estímul de la demanda privada de productes i serveis respectuosos amb el medi ambient
(desgravacions fiscals, vals i programes per millorar el coneixement i la conscienciació dels
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consumidors pel que fa als productes i serveis ecoinnovadors, i polítiques integrades de producte
que en redueixin els impactes ambientals i socials durant tot el cicle de vida).
- Mesures per promoure les energies renovables i l’estalvi i l’eficiència en l’ús de recursos (energia,
aigua i matèries primeres).

Objectius
 Reduir l’ús de recursos naturals i la petjada ecològica.
 Reduir la generació de residus, l’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle i la contaminació.
 Millorar la competitivitat de les empreses mitjançant un ús més eficient dels recursos.
 Aconseguir avantatges competitius per mitjà de la introducció d’ecoinnovacions que pugin obrir nous
mercats, crear llocs de treball i atorgar avantatges competitius a les pimes del territori.
 Generalitzar pràctiques més sostenibles i canvis en l’estil de vida dels ciutadans

Principals agents implicats

Finançament

Administracions públiques catalanes, universitats,
empreses, associacions empresarials, entitats i
centres de recerca i tecnològics.

Generalitat de Catalunya, Estat, fons europeus i
altres fonts publicoprivades de finançament.
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P.4. Innovació no tecnològica
La implantació de nous models organitzatius basats en la professionalització i en la millora de la
gestió empresarial, amb un enfocament orientat a la productivitat, a la flexibilitat en la gestió de
temps de treball, a l’obertura de nous mercats o a donar resposta a noves necessitats de la
societat, és un element clau per generar noves oportunitats de negoci i, per tant, per a la
competitivitat.
P.4.1. Innovació empresarial
Les empreses han d’innovar constantment per competir amb èxit al mercat mundial. La innovació
no tecnològica, vinculada a nous reptes d’organització o de procés, facilita a les empreses canvis
estratègics i estructurals que poden generar noves oportunitats de negoci i que són, per tant, una
font de competitivitat.
La innovació comercial o de màrqueting, mitjançant millores en el disseny, l’embalatge, el
posicionament, la promoció, la política de preus o el canal de comercialització, és estratègica per
incrementar les vendes. Per la seva banda, la innovació organitzativa, mitjançant la reducció dels
costos administratius, la millora de la satisfacció en el treball, l’accés a béns no comercialitzats
(com ara el coneixement extern no catalogat) o la reducció dels costos de subministrament, esdevé
cabdal per millorar els resultats de les empreses.
Les pimes sovint no tenen a l’abast ni la formació ni les eines necessàries per adaptar-se a un
entorn que canvia ràpidament i cada vegada és més competitiu. Per això, el Govern potencia
estratègies de cooperació entre empreses, en el marc de clústers i de plans estratègics, per
facilitar que les empreses s’orientin cap a activitats de més valor afegit i generin estratègies de
futur viables i sostenibles.
P.4.2. Internacionalització
Tot i que la indústria catalana està fortament internacionalitzada, hi ha un elevat nombre
d’empreses que són potencialment exportadores o que només exporten ocasionalment. En molts
casos les pimes no prenen la decisió d’exportar perquè no tenen els coneixements o els recursos
necessaris per fer-ho. El suport del Govern és essencial per promoure la internacionalització del
teixit empresarial i, més particularment, per promoure l’accés de les pimes a nous mercats.
A Catalunya la inversió estrangera directa ha estat tradicionalment una font molt important
d’innovació i de millora de la productivitat del teixit productiu, i ho ha de continuar sent en els anys
vinents. En aquest sentit, destaquen les actuacions públiques que reforcen el posicionament de
Catalunya com a lloc de negocis, faciliten el procés d’arribada i l’establiment de noves empreses
intensives en coneixement, i capten perfils emprenedors i potencials creadors d’empreses d’abast
internacional en col·laboració amb les universitats i les escoles de negoci.
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P.4.3. Innovació social
La innovació social es pot definir com el conjunt de processos de col·laboració que tenen l’objectiu
de millorar o canviar determinades situacions socials mitjançant el disseny i la proposta conjunta
de solucions. La innovació social implica el beneficiari final (sovint el ciutadà) en el procés
d’innovació per trobar noves maneres de satisfer les necessitats socials que no estan cobertes
adequadament, per produir els canvis de comportament necessaris per resoldre els principals
reptes de la societat (com l’envelliment, el canvi climàtic i la transició cap a un model energètic de
futur) o per detectar necessitats futures.
A més de donar resposta a les necessitats dels ciutadans i abordar els reptes de la societat, les
innovacions socials fan més competents els ciutadans i modifiquen les actuals relacions socials
amb nous models de col·laboració. Els processos involucrats en la innovació social donen com a
resultat aprenentatges, compromisos i transformacions que incideixen en l’àmbit local i que s’han
de construir sobre la base de la participació dels agents locals, l’apoderament i el compromís
ciutadà.
El model d’innovació oberta facilita l’accés del ciutadà al sistema públic d’innovació i impulsa la
innovació social com a motor que genera valor econòmic i social. Calen nous espais on el ciutadà
pugui participar fàcilment en el procés d’innovació, en col·laboració amb empreses, administracions
i universitats.

Objectius
 Afavorir el canvi estratègic a les empreses.
 Impulsar la cooperació empresarial i la col·laboració publicoprivada.
 Augmentar la base exportadora i, especialment, les exportacions als mercats emergents.
 Incrementar el nombre d’empreses estrangeres intensives en coneixement a Catalunya.
 Augmentar el nombre d’empreses globals de naixement (born global firm).
 Avançar cap a una societat del coneixement inclusiva, cohesionada i oberta a la participació de tots els
ciutadans.
Principals agents implicats

Finançament

Administracions públiques catalanes, empreses,
associacions empresarials i entitats.

Generalitat de Catalunya, fons europeus i altres
fonts publicoprivades de finançament.
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P.5. Formació i talent
En el marc de la societat basada en el coneixement i en l’ús intensiu de tecnologies, un bon
sistema educatiu és un requisit essencial per a la competitivitat econòmica. Els perfils professionals
i l’oferta formativa han de respondre a les necessitats del teixit productiu; al mateix temps, el
sistema educatiu ha de garantir una bona formació de base científica i tecnològica.
El sistema educatiu hauria de garantir a tothom l’oportunitat de desenvolupar les capacitats
personals, i hauria de facilitar el descobriment i la formació del talent dels joves per poder
incorporar-lo al mercat laboral.
La captació i la retenció de talent en el sistema de recerca i la incorporació de personal altament
qualificat al teixit productiu també són essencials per enfortir la competitivitat de l’economia
catalana.
P.5.1. Apropament del sistema educatiu a les necessitats del teixit productiu
La formació és un element essencial per reforçar la cultura de la innovació a les empreses. La
innovació ha de ser present en els plans d’estudis de cicles formatius, graus i màsters relacionats
amb el sector productiu, per tal que els futurs professionals interioritzin la innovació com un procés
habitual per millorar la competitivitat de les empreses.
Els professionals tècnics de grau mitjà tenen un paper destacat en el desenvolupament del teixit
empresarial i, per tant, per a la creació d’ocupació i per a la recuperació econòmica. L’FP ha de ser
l’eina que professionalitzi les persones i les ajudi a aconseguir llocs de treball i a retenir-los. Per
això, cal avançar cap a un model de formació professional integrat (articulat amb l’ocupació), de
qualitat i flexible, i que ofereixi formació al llarg de tota la vida laboral.
Els programes de col·laboració empresa-universitat i empresa - centre d’FP promouen que els
estudiants facin projectes amb empreses, fomenten la innovació empresarial, construeixen canals
de transferència de coneixement, aporten habilitats transversals als estudiants i milloren les
perspectives d’inserció laboral.
P.5.2. Aprenentatge de l’anglès
L’anglès ha esdevingut la llengua de comunicació global, amb presència en tots els àmbits
(economia, mitjans de comunicació, noves tecnologies, estudis superiors, etc.). Per això, millorar la
competència en anglès dels alumnes actuals significa capacitar els treballadors del futur. Cal
intensificar les actuacions públiques per promoure l’aprenentatge de l’anglès.
P.5.3. Captació i retenció de talent
La captació i la retenció de talent en el sistema d’R+D+I ha de ser una prioritat. Per incorporar-hi el
millor talent, cal garantir que l’entorn sigui favorable a les activitats d’R+D+I i que els professionals
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de la recerca puguin desenvolupar carreres professionals atractives i que tinguin projecció
internacional. Les actuacions públiques han de continuar incidint en tots aquests àmbits per
consolidar Catalunya com a pol de coneixement d’Europa.
Cal aprofundir en el procés de modernització de les universitats, perquè s’adaptin a la societat del
coneixement, s’acostin a les necessitats dels sectors productius i del territori i donin resposta als
reptes socials i ambientals del futur.
A Catalunya hi ha menys doctors a les empreses i al sector públic que a altres països europeus. La
incorporació dels doctors al sistema productiu és clau per millorar la gestió del coneixement en les
organitzacions i avançar cap a un model socioeconòmic més intel·ligent, sostenible i integrador.
Cal continuar potenciant la realització dels doctorats a les empreses.

Objectius
 Generalitzar la formació professional integrada.
 Augmentar l’èxit escolar.
 Facilitar la integració dels joves al mercat laboral.
 Millorar la competència en anglès de la població.
 Vigilar la sintonia entre les titulacions universitàries i les necessitats del teixit productiu.
 Incrementar el nombre d’investigadors d’excel·lència al sistema d’R+D+I.
 Incrementar el nombre de doctors a la indústria.
 Millorar la capacitat d’innovació del teixit empresarial.
Principals agents implicats

Finançament

Universitats, centres de recerca, administracions
públiques catalanes, sistema educatiu, associacions
empresarials i altres entitats.

Generalitat de Catalunya, fons europeus i altres
fonts publicoprivades de finançament.
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4. Governança

La implementació de la RIS3CAT requereix una governança forta i multinivell, que
garanteixi el següent:
1.

El lideratge del Govern i la coordinació de les polítiques públiques. És per això que
el Govern ha creat el Comitè de Direcció de la RIS3CAT, com a òrgan col·legiat
que elabora, impulsa i coordina l’estratègia RIS3CAT.

2.

L’ús eficient i eficaç dels recursos públics. En aquest sentit, el Govern s’ha dotat
de mecanismes per garantir la coordinació dels recursos del marc financer
pluriennal de la Unió Europea 2014-2020 a Catalunya. Així mateix, la RIS3CAT
potencia un enfocament integrat dels projectes orientat a l’obtenció de resultats i a
assolir la massa crítica necessària per tenir un impacte real en la situació
socioeconòmica.

3.

La participació activa de la quàdruple hèlix. Aquest és un dels principis que guien
els instruments de la RIS3CAT.

4.

La permeabilitat de la RIS3CAT als condicionants de l’entorn i a les necessitats
canviants de la societat en general i dels agents de la quàdruple hèlix en
particular. Això es garanteix mitjançant un sistema de seguiment i avaluació de les
actuacions i del seu impacte que proporciona informació i dades qualificades i
consistents per revisar, si escau, els programes, les iniciatives, els instruments i
les inversions de la RIS3CAT.

4.1. Comitè de Direcció de la RIS3CAT
El Comitè de Direcció de la RIS3CAT, creat per acord del Govern el 17 de desembre
del 2013, és l’òrgan delegat del Govern que elabora, impulsa i coordina la RIS3CAT.
És un òrgan col·legiat constituït per la persona titular de la Direcció General de Política
i Promoció Econòmica, del Departament d’Economia i Coneixement; la persona titular
de la Direcció General de Recerca, del Departament d’Economia i Coneixement, i la

56

4. Governança

persona titular de la Secretaria d’Empresa i Competitivitat, del Departament d’Empresa
i Ocupació.
Les principals funcions del Comitè de Direcció de la RIS3CAT són les següents:
‐

Proposar al Govern l’aprovació del document de la RIS3CAT.

‐

Aprovar les prioritats estratègiques anuals de la RIS3CAT.

‐

Garantir la coherència de la RIS3CAT amb la política pressupostària de la
Generalitat, l’ECAT2020 i els plans del Govern.

‐

Impulsar la coordinació amb altres administracions vinculades amb la RIS3CAT,
particularment amb la Comissió Europea, l’Administració central i les
administracions locals.

‐

Impulsar la coordinació i la col·laboració dels departaments amb altres
administracions i amb els agents del sistema de recerca i innovació en totes les
actuacions relacionades amb la RIS3CAT.

‐

Definir i gestionar el seguiment intern i extern de la RIS3CAT.

‐

Aprovar l’informe anual d’execució i seguiment de la RIS3CAT.

‐

Designar els membres del Comitè Tècnic de la RIS3CAT.

‐

Aprovar el pla de comunicació de la RIS3CAT.

‐

Compartir, amb altres regions europees, informació, experiències i bones
pràctiques pel que fa a la RIS3.

El Comitè de Direcció de la RIS3CAT està assistit per un comitè tècnic.

4.2. Coordinació dels fons europeus
El Govern ha creat, per acord del Govern del 23 de desembre del 2013, dues
comissions per coordinar els recursos del marc financer pluriennal de la Unió Europea
2014-2020 a Catalunya i per optimitzar-ne l’absorció i l’aplicació:
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1.

La Comissió de Coordinació dels Fons Europeus del Marc Estratègic Comú, que
garanteix la coherència entre els programes operatius dels fons europeus i la
RIS3CAT.

2.

La Comissió Interdepartamental de Recursos Financers de la Unió Europea, que
treballa per optimitzar la manera de finançar les iniciatives del Govern amb fons
europeus i per identificar nous àmbits de col·laboració en el marc de les prioritats
que fixa la Comissió Europea.

4.3. Participació de la quàdruple hèlix
L’exercici d’especialització intel·ligent iniciat en l’elaboració de la RIS3CAT suposa una
transformació fonamental de l’orientació de les polítiques públiques de recerca,
innovació i competitivitat de Catalunya, que històricament han tingut caràcter
transversal. Per motius estratègics i de praxi de govern, aquesta reorientació ha de ser
progressiva i s’ha de fonamentar en un procés d’anàlisi i reflexió amb els agents
implicats i el territori.
La RIS3CAT aposta per combinar instruments d’R+D+I consolidats amb instruments
nous, amb la voluntat d’impulsar grans iniciatives col·laboratives que permetin avançar
en el procés de concreció de l’especialització intel·ligent de Catalunya. Els principals
instruments que s’han creat per potenciar la col·laboració entre els agents de la
quàdruple hèlix són les comunitats de la RIS3CAT (I.1) i els projectes d’especialització
i competitivitat territorial (PECT, I.9).
Les comunitats de la RIS3CAT, integrades per agents de la quàdruple hèlix
representatius d’un àmbit sectorial, tenen com a objecte desenvolupar i implementar
agendes de transformació econòmica en els àmbits sectorials líders a partir de la
incorporació de l’R+D+I.
Els PECT, integrats per agents de la quàdruple hèlix representatius d’un territori, tenen
com a objecte impulsar programes d’actuació, a mitjà termini i a llarg termini, que
desenvolupin projectes d’R+D+I conjunts a partir de la detecció d’oportunitats i
necessitats per a la transformació intel·ligent del territori.
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Tal com mostra el quadre 14, la concreció dels projectes prioritaris, de present i de
futur, de les comunitats de la RIS3CAT i els PECT constitueix la base per identificar
progressivament, en cada àmbit sectorial, els subàmbits o tòpics en els quals
Catalunya presenta avantatges competitius i està ben posicionada a Europa.
Quadre 14. Procés de concreció progressiva de l’especialització

Fase 1 (2014-2017)

Comunitats
de la
RIS3CAT

Fase 2 (2018-2020)

7 àmbits
sectorials
líders

PECT
7 àmbits
sectorials
líders

Activitats
emergents

Concreció 1
Prioritats de
Govern
Governança de
la RIS3CAT

Identificació
de tòpics
d’especialització

Comunitats
de la
RIS3CAT
PECT
Concreció 2

Tòpics
d’especialització
intel·ligent

Prioritats de
Govern
Governança de
la RIS3CAT

4.4. Sistema de seguiment, avaluació i revisió
Les polítiques públiques i la competitivitat de les empreses catalanes estan
condicionades per la globalització, la crisi internacional i el canvi de model econòmic
consegüent als grans reptes de la societat i el clima d’incertesa econòmica, en un
context d’elevat endeutament i de reducció de la despesa pública i d’encariment dels
costos financers dels sectors públic i privat.
A partir de l’anàlisi DAFO de l’economia catalana, la RIS3CAT defineix quatre objectius
estratègics i quatre eixos d’actuació que estructuren les polítiques públiques que
permeten avançar cap a la visió 2020.
Per garantir l’adaptació dels instruments de la RIS3CAT als canvis i a les noves
necessitats, la RIS3CAT ha de ser permeable als condicionants de l’entorn i a les
necessitats canviants dels agents del sistema de recerca i innovació. Per això, és
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imprescindible que el sistema de seguiment i d’avaluació de les actuacions de
l’estratègia i del seu impacte proporcioni informació i dades qualificades i consistents.
Els mecanismes d’avaluació contínua, juntament amb les valoracions dels resultats i
els impactes reals, aporten informació bàsica per fer el seguiment de la implantació de
l’estratègia i aplicar-hi millores, de manera continuada, que permetin augmentar-ne
l’impacte.

4.4.1. Seguiment
El Comitè de Direcció de la RIS3CAT és responsable de definir el sistema de
seguiment intern de la RIS3CAT i d’aprovar l’informe anual d’execució de la RIS3CAT.
El Comitè Tècnic fa el seguiment ordinari de les actuacions de la RIS3CAT, amb
l’objectiu de verificar que les activitats es planifiquen, que els fons s’utilitzen
correctament i que els indicadors de resultats evolucionen en la direcció desitjada.
També elabora l’informe anual d’execució i seguiment de l’estratègia.
El sistema de seguiment de la RIS3CAT distingeix tres tipus d’indicadors: de context,
d’output i de resultats i d’impacte.
Quadre 15. Sistema de seguiment de la RIS3CAT

Polítiques
públiques
Empreses

Infraestructures

Impacte en les
persones
(reptes socials)

Quàdruple hèlix i col·laboració
publicoprivada
Dimensió internacional i massa crítica

Impacte en les
empreses
Impacte en el
territori

Visió i objectius

Sistema d’R+D+I

Resultats

Capital humà

Indicadors de resultats
i d’impacte

Indicadors d’output

Col·laboració i visió compartida

Indicadors de context

Procés de concreció progressiva de
l’especialització
Noves oportunitats d’activitat
econòmica i creació de llocs de treball
Ús eficient dels recursos

Actius

Procés

Impacte
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4.4.2. Avaluació
L’avaluació comporta mesurar sistemàticament els resultats de la RIS3CAT i
contrastar-los amb els objectius.
Les funcions de seguiment i avaluació de les actuacions estan atribuïdes a les entitats
o unitats que en són responsables directes, així com al Comitè de Direcció de la
RIS3CAT. L’avaluació sempre implica la participació d’experts independents.
A Catalunya hi ha experiències i bones pràctiques d’avaluació d’impacte d’instruments
d’R+D+I. La metodologia d’avaluació de centres tecnològics i del programa
d’assessorament tecnològic té la menció de bona pràctica de l’Associació Americana
d’Avaluació. L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, responsable de
distribuir fons per a la recerca mitjançant convocatòries públiques i competitives,
utilitza sistemes d’avaluació que responen als estàndards internacionals. Per la seva
banda, l’activitat científica dels centres de recerca se sotmet a una avaluació
periòdica, en la qual participen científics experts independents de l’àmbit internacional.
Pel que fa al conjunt de l’estratègia RIS3CAT, es preveu fer-ne una avaluació
intermèdia (l’any 2017) i una avaluació al final del període 2014-2020. En aquestes
avaluacions, que realitzen experts independents, hi participen els agents de la
quàdruple hèlix.

4.4.3. Revisió
El sistema de governança de la RIS3CAT preveu una revisió contínua a partir de
l’evolució dels indicadors de seguiment i dels condicionants d’entorn. El Comitè Tècnic
és responsable d’aquest seguiment i, quan sigui convenient, d’elaborar propostes de
revisió de les actuacions i elevar-les al Comitè de Direcció.
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