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El Govern aprova l’estratègia de recerca i innovació 
per a l’especialització intel·ligent de Catalunya 
(RIS3CAT) per ajudar al creixement econòmic i la 
creació d’ocupació 
 

 La RIS3CAT és el resultat de més d’un any de treball 
interdepartamental i s’emmarca en l’estratègia Catalunya 2020 per 
reactivar l’economia i reorientar el sector productiu  
 

 Catalunya rebrà, en el període 2014-2020, 1.980 milions d’euros de 
fons europeus, un 44% més que en el període anterior 
 

 La RIS3CAT suposa ara una oportunitat perquè el país connecti el 
sistema de recerca i innovació amb el teixit productiu 
 

El Govern ha aprovat la RIS3CAT, l’estratègia de recerca i innovació per a 
l’especialització intel·ligent de Catalunya, que ha de garantir que les inversions 
en recerca i innovació cofinançades per la Unió Europea es tradueixin en 
creixement econòmic i creació d’ocupació al territori.  
 
La RIS3CAT, que és el resultat de més d’un any de treball interdepartamental, 
s’emmarca en l’estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020), un 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. 
 
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 de detectar les seves 
potencialitats i concentrar els fons europeus en les activitats econòmiques que 
realment tinguin capacitat de transformació del territori.  
 

La RIS3CAT, una oportunitat  

Catalunya té una economia molt internacionalitzada, altament exportadora i 
amb un dens teixit empresarial i industrial que, malgrat la crisi, està en procés 
d’adaptació als canvis de l’entorn global. A més, Catalunya s’ha consolidat, en 
els darrers anys, com a pol de coneixement i de recerca d’excel·lència a 
Europa. La RIS3CAT suposa ara una oportunitat perquè el país connecti el 
sistema de recerca i innovació amb el teixit productiu. 
 
Catalunya rebrà, en el període 2014-2020, 1.980 milions d’euros del FEDER i 
del fons social europeu, un 44% més que el que va rebre entre el 2007 i el 
2013. Amb la RIS3CAT, el Govern ha definit les regles de joc perquè siguin 
els actors econòmics els que determinin l’especialització futura de Catalunya: 



 

Acords de Govern. 04.02.2014  

Pl. de Sant Jaume, 4. 08002 Barcelona . Tel. 934024623; comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

3 

 

mitjançant grans apostes concretes d’inversió en recerca i innovació, 
sectorials i territorials, que tindran el suport dels fons europeus.  
 
En els mesos vinents, el Govern presentarà la RIS3CAT a la Comissió 
Europea, elaborarà els programes operatius dels fons europeus i concretarà 
els instruments de la RIS3CAT en diàleg amb els agents del sistema de 
recerca i innovació, les empreses i l’Administració local. 
 

Detalls de la RIS3CAT 

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.  
 

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.  
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Objectius estratègics i eixos de la RIS3CAT 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
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 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. 
 
Pel que fa a l’eix 4, se centra en la millora de l’entorn d’innovació. Això vol dir 
reforçar la competitivitat de les empreses i orientar les polítiques públiques 
cap al foment de la innovació, la internacionalització i l’emprenedoria.  

Eix 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

Potenciar noves activitats econòmiques emergents a partir de la recerca, la 

creativitat i la innovació, per crear i explotar nous nínxols de mercat

Consolidar Catalunya com a pol europeu de coneixement i connectar les 

capacitats tecnològiques i creatives amb els sectors existents i emergents del 

territori

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 2

Eix 3

Eix 4

Àmbits sectorials líders

Activitas emergents

Tecnologies facilitadores 

transversals

Entorn d’innovació

Objectius estratègics Eixos
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Esquema de la RIS3CAT: eixos i instruments 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’estratègia fa una aposta per combinar instruments d’R+D+I consolidats a 
Catalunya amb instruments nous que impulsin grans iniciatives de 
col·laboració 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.  

Per a més informació, es pot consultar el web de Catalunya 2020: 

 Catalunya 2020: http://www.gencat.cat/catalunya2020 

 RIS3CAT: http://www.gencat.cat/catalunya2020/ris3cat 

 Alimentació

 Energia i recursos

 Sistemes industrials

 Indústries basades en el 

disseny

 Indústries relacionades 

amb la mobilitat sostenible

 Indústries de la salut

 Indústries culturals i 

basades en l’experiència

S’han d'identificar en el 

procés de descoberta 

emprenedora

 TIC

 Nanotecnologia

 Materials avançats

 Fotònica

 Biotecnologia

 Manufactura avançada

 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)

Polítiques públiques

 Agenda digital

 Emprenedoria

 Ecoinnovació 

(economia verda)

 Innovació no 

tecnològica

 Formació i talent

Instruments

Àmbits sectorials líders Activitats emergents Tecnologies facilitadores 

transversals

Entorn d’innovació

Eix 2 Eix 3 Eix 4Eix 1

Polítiques públiques

http://www.gencat.cat/catalunya2020
http://www.gencat.cat/catalunya2020/ris3cat
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El Govern aprova els nous ajuts d’habitatge per a 
persones en situació d’atur de llarga durada 

 

 Aquesta nova línia de prestacions té una dotació pressupostària 
de 7 milions d’euros i s’estima que se’n podran beneficiar unes 
4.000 famílies que tenen els seus membres en situació d’atur de 
llarga durada 

 

El Govern ha aprovat una nova línia d’ajuts d’habitatge destinada 
específicament a persones en situació d’atur de llarga durada i amb ingressos 
molt baixos. Es tracta d’una prestació preventiva, amb la voluntat d’evitar 
desnonaments i adreçada a solucionar situacions urgents de famílies que no 
poden esperar a les convocatòries ordinàries. 
 
Aquest col·lectiu d’aturats de llarga durada, especialment vulnerable, podrà 
optar a ajuts d’entre 100 i 200 euros mensuals durant un any, bé sigui per 
pagar el lloguer o la hipoteca. La nova prestació, que es posarà en marxa a 
partir del 3 de març, té una dotació pressupostària de 7 MEUR i s’estima que 
se’n podran beneficiar unes 4.000 famílies. 
 
Amb aquesta nova línia ja són 10 els programes socials d’ajut a l’habitatge 
que el Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya, manté vigents aquest 2014, en el qual la partida 
pressupostària destinada a aquestes prestacions per evitar desnonaments 
creix de 51 a 58,5 MEUR respecte a l’any passat: 
 

 Prestacions urgents per impagament de quotes de lloguer 

 Prestacions urgents per impagament de quotes d’amorització 

 Prestacions urgents per a famílies desnonades 

 Prestacions urgents per a persones en situació d’atur de llarga durada 

 Ajuts al lloguer 

 Ajuts implícits del parc públic 

 Mesa d’Emergències Econòmiques 

 Habitatges d’inclusió cedits a entitats i associacions 

 Ofideute 

 Fons d’habitatge social provinent de les entitats financeres 
 
D’altra banda, el Govern també treballa per incrementar el parc d’habitatges 
de lloguer a preu social per tal de satisfer les necessitats dels ciutadans que 
no poden accedir a un pis a preu lliure. En aquesta línia, properament es 
formalitzaran acords amb Bankia i la SAREB per incorporar uns 800 pisos al 
parc social d’habitatges. Aquests pisos s’afegiran als 400 que ja va cedir 
recentment CatalunyaCaixa. 
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Tanmateix, en les properes setmanes s’enllestirà l’avantprojecte de llei per 
l’aplicació d’un nou impost que gravarà els habitatges buits de propietat 
bancària per estimular les entitats a treure’ls al mercat a preus reduïts.  
 
Més de 24.000 llars ateses 
 

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya va canalitzar al llarg de 2013 ajuts per a 
un total de 24.167 llars. D’aquestes, 18.919 van rebre algun tipus de prestació 
per al pagament habitual del lloguer, mentre que 2.703 van resultar 
beneficiàries d’alguna de les línies d’ajut urgents, bé sigui per afrontar deutes 
en el pagament del lloguer o de la hipoteca o per trobar una altra llar en cas 
d’haver patit un desnonament. Igualment, 1.687 famílies residents en el parc 
públic de la Generalitat van rebre ajuts implícits per continuar-hi vivint. 
 
El servei de mediació Ofideute va aconseguir tancar 400 expedients amb una 
solució pactada entre el ciutadà que no pot seguir pagant el seu pis i l’entitat 
bancària corresponent. Pel que fa als casos més urgents, la Mesa 
d’Emergències va facilitar una llar a 360 famílies, i es van cedir 98 pisos més a 
entitats i associacions dedicades a lluitar contra l’exclusió social. 
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POLÍTIQUES SOCIALS D’HABITATGE 2012  2013 

Prestacions urgents   

Per impagament de quotes de lloguer 1.856 2.135 

Per impagament de quotes hipotecàries 226 330 

Per a famílies ja desnonades ------ 238 

TOTAL 2.082 2.703 

   

Ajuts per al pagament del lloguer   

Antics perceptors 17.993 6.151 

Nous perceptors --------- 12.768 

TOTAL 17.993 18.919 

   

Ajuts implícits a residents del parc públic de la 

Generalitat 

1.187 1.687 

   

Ofideute   

Expedients iniciats 2.413 3.109 

Intermediacions tancades 591 744 

Casos tancats amb una solució pactada 356 400 

   

Habitatges adjudicats mitjançant Mesa 

d’Emergències 

278 360 

Habitatges d’Inclusió cedits a entitats/associacions 128 98 

TOTAL DE LLARS EN RISC SOBRE LES QUALS 

S’HA ACTUAT 

22.024 24.167 
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El Govern aprova el currículum del títol d’eficiència 
energètica i energia solar tèrmica 

 

 Es tracta d’un títol de formació professional de grau superior 
de la família professional d’energia i aigua 

 

El Govern ha aprovat el decret que estableix el currículum del cicle formatiu de 
grau superior d’eficiència energètica i energia solar tèrmica. Aquest títol està 
desenvolupat d’acord amb el catàleg de qualificacions professionals de 
Catalunya, que permet la integració dels sistemes educatiu i laboral en la 
formació professional, i correspon a la família professional d’energia i aigua. El 
cicle també introdueix la llengua anglesa amb la finalitat de normalitzar-la en 
aquest àmbit laboral. 
 
El currículum, que preveu 2.000 hores de formació, estableix quina és la 
competència general d’aquest títol, que consisteix a avaluar l'eficiència de les 
instal·lacions d'energia i aigua en edificis i a configurar instal·lacions solars 
tèrmiques. El títol permetrà treballar en el sector energètic, en institucions 
competents en auditories, inspeccions i certificacions energètiques i també en 
empreses dedicades a fer estudis de viabilitat, promoció, implantació i 
manteniment d'instal·lacions d'energia solar en edificis. 
 
El nou currículum desenvolupa continguts relacionats amb el foment de 
l’estalvi i l’eficiència energètica, la innovació i la millora de processos 
tecnològics, l’ús d’equips energètics millors i més eficients, la reducció de 
pèrdues tèrmiques, l’aprofitament de les energies renovables i l’adopció de 
polítiques de sensibilització del ciutadà. Així, dóna resposta a les necessitats 
educatives del sector i a la formació d’especialistes en aquest camp per poder 
complir amb el Pla d’acció per a l’eficiència energètica de la Comissió de les 
Comunitats Europees, que preveu diferents accions en els propers anys com, 
per exemple, l’etiquetatge d’aparells i equips i normes mínimes d’eficiència 
energètica. 
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El Govern dotarà amb 13.500 armilles lleugeres el cos 
de Mossos d’Esquadra 

 

 El Departament d’Interior distribuirà 13.500 armilles per valor de 
fins a 6.534.000 euros en 3 anys 

 

 Amb l’adquisició de les armilles, Interior dóna compliment a una 
demanda històrica que es remunta a l’any 2007 

 
El Govern ha aprovat avui la compra de 13.500 armilles interiors de protecció 
individual destinades als cos de Mossos d’Esquadra (CME) entre els anys 
2014 i 2106, per un valor de fins a 6.534.000 euros. 
 

Tots els agents de seguretat ciutadana, així com els agents de trànsit i 
aquelles unitats del CME que pel seu servei ho requereixin, disposaran 
d’aquesta millora en la seva protecció. 
 
Les armilles incrementaran la protecció dels agents davant agressions amb 
arma de foc i arma blanca (ganivet i punxó). Els requeriments de protecció són 
assimilables als determinats en processos similars ja endegats per als cossos 
policials del nostre entorn. Aquestes armilles tindran una garantia i vida útil 
d’un mínim de deu anys i les que hagin de ser destinades a agents femenines 
tindran un disseny especialment adaptat a la seva morfologia. 
 
Les armilles es compraran mitjançant un procediment obert de licitació, amb 
un pressupost d’abast pluriennal de 6.534.000 euros. El pressupost màxim per 
unitat és de 400 euros.  
 
Amb aquesta adquisició, el Departament d’Interior dóna compliment a la 
Resolució del Parlament 45/X, de 21 març de 2013, adoptada per unanimitat, i 
que respon a les necessitats plantejades pels comandaments i membres del 
cos de Mossos d’Esquadra, així com de les organitzacions sindicals. Les 
primeres demandes en aquest sentit es remunten a l’any 2007. 
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El Govern aprova la delimitació de l’àmbit de 
planificació territorial del Penedès 

 

 Un total de vuit municipis de la comarca de l’Anoia han decidit 
continuar inclosos dins de l’àmbit de planificació de les 
Comarques Centrals 

 
El Govern ha aprovat avui l’acord pel qual s’adscriuen a l’àmbit funcional de 
planificació territorial parcial de les Comarques Centrals determinats municipis 
de l’Anoia. Aquest acord és conseqüència de la creació de l’àmbit de 
planificació territorial del Penedès, establert per la Llei 23/2010, de 22 de juliol. 
 
Segons aquesta Llei, l’àmbit del Penedès està integrat per les comarques de 
l’Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i l’Anoia, excepte els municipis 
d’aquesta comarca que manifestessin explícitament la seva voluntat de 
pertànyer a l’àmbit de les Comarques Centrals. Un decret aprovat 
posteriorment pel Govern va regular el procediment perquè els ajuntaments de 
l’Anoia s’hi poguessin pronunciar. 
 
A més, l’adscripció a l’àmbit de planificació de les Comarques Centrals no es 
considerava automàtica, per simple comunicació per part del municipi, sinó 
que exigia que es garantís la continuïtat territorial dels àmbits afectats. És per 
aquest motiu que el Decret regulava tot un seguit de tràmits a superar pels 
municipis de l’Anoia per tal de concretar la seva adscripció, com ara que es 
fes mitjançant un acord del Ple municipal i que no es trenqués la continuïtat ni 
de l’àmbit territorial del Penedès ni de les Comarques Centrals. 
 
Finalment, els municipis de Calaf, Calonge de Segarra, Castellfollit de 
Riubregós, els Prats de Rei, Pujalt, Sant Martí Sesgueioles, Sant Pere 
Sallavinera i Veciana van manifestar la seva intenció de formar part de l’àmbit 
de les Comarques Centrals. 
 
Atès que tots es troben a la part nord de la comarca, els seus termes 
municipals són contigus i no perjudiquen la continuïtat dels àmbits ni del 
Penedès ni de les Comarques Centrals, la seva adscripció es va acceptar. 
 
Una vegada aprovat l’àmbit de planificació territorial del Penedès pel Consell 
Executiu, s’acordarà la formulació del Pla territorial parcial corresponent. 
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Altres acords de Govern 

 

El Govern aprova diversos protocols de col·laboració en matèria agrícola  
 
El Govern ha aprovat la subscripció de diversos protocols de col·laboració 
amb altres regions europees i el Líban per cercar sinergies en els àmbits de la 
producció agrària, l'agroindustrial i el desenvolupament rural. Aquests acords 
són per a les regions Emilia Romagna (Itàlia), amb l’objectiu de crear un canal 
de comunicació per endegar projectes comuns i cercar finançament de la UE 
en l’àmbit de la recerca agrària, i un altre amb la Toscana (Itàlia), per 
coordinar projectes de recerca agrària i agroalimentària a més de col·laborar 
en projectes europeus. 
 
Igualment, i també a proposta del Departament d'Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural, el Govern ha aprovat un memoràndum 
d'entesa amb el Ministeri d'Agricultura del Líban en matèria de gestió forestal, 
fruit dels contactes mantinguts pel conseller Pelegrí i president del Centre 
Tecnològic Forestal de Catalunya durant el 2013 amb l'objectiu de cercar 
oportunitats per dinamitzar el sector català de la gestió forestal.  
 
El Govern aprova la modificació de les normes de funcionament de la 
Universitat Ramon Llull per incorporar la Fundació Xavier 
 

El Govern ha aprovat la modificació de les Normes d'organització i 
funcionament de la Universitat Ramon Llull (URL) per incorporar el nom de la 
Fundació Xavier –vinculada al turisme i l’hostaleria- al de la resta d’institucions 
federades a la URL. El Patronat de la Fundació Universitària Ramon Llull ja va 
aprovar la integració de la Fundació Xavier a la seva estructura el juliol de 
2012. 
 
Les universitats privades elaboren i aproven les seves normes d'organització i 
funcionament, en virtut de la seva autonomia universitària, i el Govern 
n’aprova el compliment. Amb la Fundació Xavier, la resta d’institucions que 
integren la URL són l'Institut Químic de Sarrià CETS Fundació Privada, la 
Fundació Blanquerna, la Fundació Universitat i Tecnologia La Salle-FUNITEC, 
la Facultat de Filosofia, la Fundació ESADE, la Fundació Pere Tarrés, la 
Fundació Observatori de l'Ebre, la Fundació Cardenal Vidal i Barraquer i 
l'Institut Borja de Bioètica. 
 


