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AGRUPACIO                                : Empresa i Coneixement 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 571. Recerca i Desenvolupament 

Pla de Govern:  2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones 
Pla Departamental: 12.Desenvolupar polítiques de foment de la recerca i consolidació del sistema d'R+D encaminades a avançar cap a un model de 

creixement basat en el coneixement 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
Situar Catalunya en una posició avançada en l'àmbit de l'R+D, mitjançant el desplegament de polítiques públiques en sintonia amb el conjunt d'agents 
públics i privats destinades a promoure la societat del coneixement i l'esperit emprenedor, per tal d'aconseguir un desenvolupament econòmic 
sostenible que aporti benestar i cohesió social. 

Població objectiu: 
Investigadors júniors i sèniors (predoctorals i postdoctorals), les universitats i els centres de recerca, les xarxes i les grans instal•lacions científiques i 
tecnològiques són els principals destinataris d’aquest programa. 

Descripció detallada de la necessitat: 

L'esforç inversor de Catalunya en R+D és de l'1,47% del PIB (2014), valor encara un xic allunyat de l'objectiu genèric previst a l'Agenda 2020 de la 
Unió Europea (3% del PIB en el conjunt de la UE, 2% en el cas de l'Estat espanyol). 
La Generalitat de Catalunya manté el seu compromís d'impulsar una economia basada en el coneixement i, per tant, per a l'any 2017 es preveu seguir 
fomentant polítiques de consolidació del sistema d'R+D. 
Per a algunes actuacions i programes es preveu un increment en el finançament d'acord amb les prioritats establertes i els compromisos adquirits, 
però bàsicament es preveu la continuïtat en la major part dels casos. 
Els recursos humans són un dels eixos centrals del sistema català de ciència i tecnologia, i l'objectiu principal en aquest àmbit és millorar-ne tant la 
quantitat com la qualitat. L'any 2014 hi havia a Catalunya 3,4 investigadors/1000 habitants, xifra que estava lleugerament per sota de la mitjana 
europea UE-28 (3,57). Per tant, es manté la política d'impulsar la incorporació d'investigadors al sistema, fonamentalment en la fase postdoctoral, 
d'una banda, i a partir de la consolidació del programa ICREA, de l'altra. A més, s'impulsen altres programes de beques i contractes que han de 
permetre a Catalunya formar, captar i retenir investigadors de reconegut talent. 
El foment de la recerca a través de les universitats i els centres de recerca és un altre dels eixos de la política d'R+D de la Generalitat de Catalunya. La 
dotació i manteniment de bones estructures científiques és un requisit necessari per al desenvolupament d'una recerca de qualitat, millorant-ne 
l'eficiència i promovent aliances. 
Finalment, les grans instal·lacions científiques i tecnològiques cofinançades amb el Ministeri d'Economia i Competitivitat, tenen un impacte significatiu 
en l'entorn de la recerca i en l'activitat econòmica, per la qual cosa, es mantindran els compromisos adquirits per al 2017. 

Marc regulador del programa:
El programa es troba emmarcat en el Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (PNRI), que posa la recerca i la innovació com a prioritats 
estratègiques fins al 2020. A més, tres dels vuit eixos estratègics de la proposta per l'Estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020) giren al voltant de 
l'R+D+I (Apostar per la formació de les persones per millorar l'ocupabilitat i la qualitat de l'ocupació, Promoure la reorientació estratègica de les 
empreses i Promoure l'emprenedoria). 
L'estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya  (RIS3CAT) és una de les principals línies d'actuació en el marc de 
l'ECAT 2020. 
Missió 
Promoure la recerca en l’àmbit públic i privat mitjançant una política pública de recerca que promogui una societat del coneixement i emprenedora per 
tal de situar el sistema català de recerca en una posició capdavantera a Europa. 



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 (PROJECTE)  
MEMÒRIES DE PROGRAMES  

678

   

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Fomentar l’excel·lència del sistema català d'R+D mitjançant la formació i la captació d'investigadors, així com la seva mobilitat. (OE12.1) 
 1. Incorporar al sistema català d'R+D nous investigadors en etapa predoctoral. 
 2. Incorporar i estabilitzar nous investigadors en etapa postdoctoral al conjunt del sistema públic d'R+D. 
 3. Incorporar i retenir investigadors mitjançant convoc. internacionals, prioritzant el mèrit científic i l'excel·lència. 
 4. Impulsar la mobilitat d'investigadors i els programes Balsells-Generalitat de Catalunya en col·laboració amb la UCI, la UCB i la UCD 
· Impulsar les estructures que fan recerca (universitats, centres de recerca i grans instal·lacions) per tal de millorar la qualitat i l'eficiència de l'R+D+I a 
Catalunya. (OE12.2) 
 1. Donar suport a les activitats de recerca de les universitats segons uns criteris objectius basats en els resultats de l'activitat de recerca. 
 2. Consolidar les grans instal·lacions conjuntament amb l'Estat. 
 3. Consolidar el model de centres de recerca CERCA i alhora promoure la seva integració, cooperació i internacionalització. 
 4. Aprofundir en el rendiment de comptes mitjançant l'avaluació dels centres del programa CERCA. 
· Afavorir la col·laboració científica i tecnològica, així com la transferència del coneixement científic a la societat i l'obertura de noves vies de cooperació 
entre el sector públic i el privat. (OE12.3) 
 1. Impulsar actuacions de divulgació de la cultura científica encaminades a millorar el reconeixement social de la ciència i crear vocacions 
 2. Impulsar actuacions en àmbits sectorials específics i donar suport a les xarxes de referència. 
 3. Impulsar les institucions del sistema català d'R+D orientades a la socialització de la ciència i la cooperació públic-privada.
 4. Impulsar accions per a la incorporació del personal investigador al sector privat. 
· Incrementar el suport als agents del sistema per d'impulsar-ne la internacionalització i alinear les estratègies catalanes de foment de l'R+D+I amb 
l'agenda europea Horizon 2020 (OE12.4) 
 1. Oferir instruments d'assessorament al sistema català d'R+D per tal d'atraure finançament europeu i promoure el lideratge català.
 2. Impulsar activitats de cooperació internacional en el marc de les universitats 
 3. Implementar l'Estratègia Regional d'Innovació per a l'Especialització Intel·ligent (RIS3CAT) 
· Dotar al sistema de R+D+I d'una governança eficaç i desenvolupar instruments de suport àgils, flexibles i útils. (OE12.5) 
 1. Desenvolupar i fer el seguiment del Pacte Nacional per a la Recerca Científica i Tecnològica 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre d'investigadors en procés de formació (predoc) 
incorporats a les universitats 

Nombre OE12.1 233,00 236,00 236,00 243,00

2. Nombre d'investigadors en procés de formació i post docs 
incorporats a les empreses 

Nombre OE12.1 84,00 71,00 221,00 300,00

3. Investigadors ICREA beneficiaris d'ajuts European Research 
Council respecte el total d'invest. beneficiaris catalans 

% OE12.1 45,00 51,20 43,00 30,00

4. Nombre de centres de recerca finançats Nombre OE12.2 20,00 21,00 20,00 20,00

5. Nombre de centres CERCA avaluats Nombre OE12.1  8,00 10,00

     

     

     

     

     

     

     

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 63.183.069,67
2 Despeses corrents de béns i serveis 16.137.942,64
3 Despeses financeres 1.119.517,78
4 Transferències corrents 71.087.270,18
6 Inversions reals 1.081.132,35
7 Transferències de capital 1.639.520,23
8 Variació d'actius financers 12.554.649,35
9 Variació de passius financers 4.789.149,42

Total despeses 171.592.251,62

Llocs de treball pressupostats del programa 1.398
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AGRUPACIÓ                                : Empresa i Coneixement 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 571. Recerca i Desenvolupament 
GESTOR DE PROGRAMA          : 7510. Consorci Centre de Recerca Matemàtica (CRM) Subsector: CONS 

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Impulsar les estructures que fan recerca (universitats, centres de recerca i grans instal·lacions) per tal de millorar la qualitat i l'eficiència de l'R+D+I a 
Catalunya. (OE12.2) 
 3. Consolidar el model de centres de recerca CERCA i alhora promoure la seva integració, cooperació i internacionalització. 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Percentatge d'ingressos competitius respecte del total 
d'ingressos (CRM) 

% OE12.2 16,67 41,00 66,00 55,00

2. Percentatge d'ingressos per contractes i convenis respecte 
del total d'ingressos (CRM) 

% OE12.2 10,04 15,00 24,00 33,00

3. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi 
participen investigadors del centre (CRM) 

% OE12.2 33,00 46,00 35,00 35,00

4. Nombre de tesis doctorals dirigides per investigadors del 
centre (CRM) 

Nombre OE12.2 4,00 1,00 3,00 1,00

5. Nombre d'investigadors doctors (CRM) Nombre OE12.2 15,00 10,00 20,00 20,00

     

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Organitzar programes de recerca amb participació/finançament internacional per donar suport a la comunitat matemàtica local.
2. Organitzar una quinzena de congressos científics de rellevància internacional per donar suport a la comunitat matemàtica local. 
3. Reestructurar internament el CRM per tal de resoldre l'encaix de la BGSMath en el centre, tant a nivell científic com de gestió.
4. Impulsar la recerca/formació en matemàtica col·laborativa amb les interfícies amb altres centres CERCA. 
5. Aconseguir recursos i mecenatge fora del sector públic en suport de la recerca i les activitats organitzades al centre 
6. Conjuntament amb la BGSMath, atraure talent, principalment europeu, a la matemàtica catalana. 
7. Continuar desenvolupant  el projecte Maria de Maeztu. 
8. Obrir una nova línia de recerca en dat Science en col·laboració amb el BSC. 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 1.436.874,61
2 Despeses corrents de béns i serveis 754.016,65
3 Despeses financeres 23.192,26
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 158.444,00

Total despeses 2.372.527,52

Llocs de treball pressupostats del gestor 47


