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El Govern impulsa la primera Llei de la ciència de Catalunya 
per garantir l’excel·lència del sistema de recerca català 
 
Catalunya se situa en l’elit de la investigació int ernacional i duplica la mitjana 
europea de captació d’ajuts a investigadors excel·l ents 
 
El Govern impulsa un seguit d’actuacions, com el pr ograma SUMA, per reforçar 
el caràcter excel·lent del sistema de recerca catal à 
 
Unes 42.500 persones, l’1,5% de la població ocupada , treballa a Catalunya en 
activitats de recerca i desenvolupament  
 
 
Dilluns, 26 de març de 2012 
 
El Govern impulsarà aquesta legislatura una Llei catalana de la ciència per 
consolidar i reforçar l’excel·lència del sistema català de recerca. L’anunci l’ha fet el 
secretari d’Universitats i Recerca, Antoni Castellà, durant la presentació dels 
“Nous reptes i mesures del model català de recerca” acompanyat pel director 
general de Recerca, Josep M. Martorell, i el director general d’Universitats, Lluís 
Jofre. 

La futura Llei de la ciència de Catalunya desplegarà les competències estatutàries 
en aquesta matèria i servirà per definir i reforçar el règim d’autonomia dels centres 
i estructures de recerca i garantir la continuïtat de la política científica que ha fet 
de Catalunya el pol de coneixement capdavanter del sud d’Europa. 

Les xifres confirmen aquesta situació de lideratge. A Catalunya hi ha actualment 
1.297 Grups de Recerca Reconeguts i 8 xarxes de referència amb uns 23.500 
investigadors. D’aquests 12.700 treballen a les universitats, 4.500 als centres 
CERCA, uns 5.000 en instituts de recerca hospitalària i 1.300 més als centres del 
CSIC. En total unes 42.500 persones treballen a Catalunya en activitats de 
recerca, desenvolupament i innovació, l’1,5% de la població ocupada. 

Aquest capital humà i una inversió pressupostària estable i continuada els últims 
anys en el marc del model que va impulsar el conseller Andreu Mas-Colell fa 12 
anys ha situat el sistema de recerca català al capdavant no només de l’Estat 
espanyol sinó també en posicions destacades al conjunt de la Unió Europea. Els 
indicadors mostren que a nivell mundial Catalunya té 10 vegades més producció 
científica del que li correspondria per pes de població, obté la meitat de les 
convocatòries del Consell Europeu de Recerca que rep l’Estat espanyol (és el 
tercer país de la UE en concessions per milió d’habitants) i duplica la mitjana 
europea de captació d’ajuts a investigadors excel·lents. 
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El sistema de recerca català participa, a més, en grans projectes de nivell 
internacional com el consorci de seqüenciació del genoma del càncer o 
Innoenergy. Així doncs, es confirma que Catalunya compleix els requisits d’un 
país per fer bona feina en ciència i compromès amb la recerca. 

Accions a mig termini 

En aquestes circumstàncies i per fer un nou salt endavant el Govern impulsarà un 
seguit d’actuacions, que se sumen a les ja desplegades en l’àmbit universitari i 
recollides a les “Bases del nou model universitari català”, per reforçar el caràcter 
excel·lent del sistema de recerca català i avançar en l’economia del coneixement. 

Una de les actuacions més destacades en aquest àmbit és el programa SUMA 
d’aliança de centres CERCA, en la línia de les recomanacions de l’OCDE, que 
permetrà guanyar massa crítica i eficiència als centres de recerca catalans per 
poder competir arreu del món. 

L’estratègia del Govern també passa per reforçar el capital humà del sistema de 
recerca, en el termini de tres anys, amb 60 nous contractes ICREA, 750 nous 
contractes predoctorals i 300 més postdoctorals. A aquestes incorporacions cal 
afegir els 1.000 nous professors universitaris que s’incorporaran al sistema els 
propers 10 anys en el marc del programa Serra Húnter. 

En paral·lel a aquestes actuacions, també es destinaran 20 milions d’euros anuals 
a consolidar les grans instal·lacions científiques del país (Sincrotró ALBA, 
Barcelona Supercomputing Center i Centre Nacional d’Anàlisi Genòmica) i 70 
milions més a finançar els centres CERCA. 

El Govern també aposta per seguir impulsant la participació catalana en grans 
projectes internacionals competitius com el PRACE, FET Flagships, KIC-IET i 
Consorci Càncer. 


