
CIÈNCIA

El passat 3 de novembre, el 
Parlament de Catalunya va 
aprovar tirar endavant la 
tramitació de l’Avantprojecte 
de llei de la ciència sense 
l’oposició de cap grup 
parlamentari. Això és fruit 
d’un consens de país, entre 
agents, sindicats, patronal i 
tots els partits per apostar per 
un sector que fa anys que 
està oblidat.

Per Vicenç Pagès

El passat 3 de novembre, el Par-
lament de Catalunya va apro-
var tirar endavant la tramita-
ció de l’Avantprojecte de llei de 

l’anomenada llei de la ciència. Es trac-
ta del primer projecte de llei d’aques-
ta legislatura i cap grup parlamentari 
va presentar una esmena a la totali-
tat al text. Aquest text legislatiu és fruit 
del Pacte Nacional per a la Societat del 
Coneixement, acordat el passat mes 
de maig del 2020 i aprovat pels 78 re-
presentants de les universitats, centres 
de recerca, estudiants, sindicats, món 
empresarial, l’àmbit territorial i tots 
els grups polítics amb representació al 
Parlament. En aquest pacte es recollien 
demandes històriques del sector de la 
investigació i la recerca, per augmentar 
la inversió.

La inversió en coneixement propi a 
Catalunya no arriba a l’1,5% del PIB, i 
el 59% és privada. La llei apunta que, 
en una primera fase, amb horitzó del 
2024, s’hauria d’incrementar la despesa 
pública fins al 2,12% del PIB català per 
igualar-se a la mitjana europea. De fet, 
els pressupostos del 2022, que estan ja 
en tramitació, tenen previst augmentar 

La gran 
aposta per 
la ciència 

el 43% la despesa en recerca. La des-
pesa pública en recerca i desenvolu-
pament a l’any 2018 va ser del 0,58%, 
mentre que l’europea va ser-ne del 
0,69%. Pel que fa a la despesa privada, 
va ser del 0,94%, mentre que la mitja-
na europea va ser de l’1,43%. A més, el 
60% de la recerca es fa a través de les 
universitats, mentre que l’altra 40% es 
fa en centres especialitzats.

La nova llei de la ciència, en si ma-
teixa, servirà per definir tots els agents 
que generen coneixement a Catalunya 
i intentar buscar tots els elements per 
protegir-los legalment. És a dir, servirà 
per dotar els centres de recerca de pro-
tecció legal i d’un finançament estable. 
Segons el director general de Recer-
ca de la Generalitat de Catalunya, Joan 
Gómez Pallarès, l’Estatut del 2006 té to-
tes les competències traspassades pel 
que fa a aquest àmbit i mai no s’havien 
desenvolupat completament. Tot i que 
sí que hi ha una llei estatal, segons Gó-
mez, “no preveu la diversitat i les carac-
terístiques pròpies del sistema català”.

El president de l’Associació Catalana 
d’Entitats de Recerca (ACER), Josep Sa-
mitier, valora molt positivament aquest 
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Avantprojecte de llei, perquè fins ara 
no hi havia cap marc legal per protegir 
els centres de recerca. Samitier també 
creu que és una gran notícia el retorn 
d’una conselleria de recerca i universi-
tats, perquè “la ciència és una cosa de 
Govern”, afirma Samitier, que creu que 
Catalunya ha de ser més competido-
ra en aquest àmbit. Segons el president 
de l’ACER, la pandèmia ha ajudat a vi-
sibilitzar la importància d’aquest àmbit 
concret.

La crisi del 2008 també va afectar so-
bretot l’àmbit de la recerca. Mentre que 
l’any 2009 el finançament d’R+D va ser 
el 1,7% del PIB, actualment no arriba 
al 1,5%. En aquest sentit, Joan Gómez 
afirma que en aquest Govern està ha-
vent-hi una implicació molt més gran 
que no pas als anteriors. “És un àmbit 
que amb la crisi del 2008 va patir molt”, 
afirma Gómez. Tant el director general 
de Recerca com el president de l’ACER, 
Josep Samitier, coincideixen a dir que 
aquest Avantprojecte “desburocratitza 
i agilitza” el sistema de recerca, ja que 
fins ara cada organisme tenia un marc 
legal completament diferent.

Fins ara, hi havia organismes com 

els Centres de Recerca de Catalunya 
(CERCA) o la Institució Catalana de Re-
cerca i Estudis Avançats (ICREA). Tam-
bé hi ha el Consorci de Serveis Uni-
versitaris de Catalunya (CSUC), que 
comparteix els serveis acadèmics, cien-
tífics, bibliotecaris de transferència de 
coneixement i de gestió de les entitats 
associades. Amb l’Avantprojecte, tots 
aquests agents seran dotats d’un marc 
legal de coordinació, finançament i la-
boral.

A més, l’Avantprojecte també preveu 
donar una importància rellevant a dos 
òrgans: el Consell de Recerca de Cata-
lunya (CORICAT) i la Comissió Inter-
departamental de Recerca i Innovació 
(CIRI). El CORICAT és un organisme de 
nova creació extern que assessorarà, a 
través de professionals independents, 
el Govern i el president en aquesta ma-
tèria. A la CIRI, en canvi, se li donarà 
un impuls i tindrà un nou paper com a 
òrgan col·legiat de coordinació del Go-
vern en matèria de foment de la recer-
ca, la transferència de coneixement i la 
societat digital. A més, també es crearà 
el Consell de Mecenatge per fomentar 
la inversió privada en aquest sector. •
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• Universitats públiques i privades
• Centres de recerca reconeguts com a 
centres CERCA
• Hospitals universitaris i hospitals inten-
sius en activitat de recerca del sistema de 
salut català
• Instituts de recerca i innovació en salut 
del sector públic de la Generalitat
• La fundació Institució Catalana de Recer-
ca i Estudis Avançats (ICREA)
• Les infraestructures cientificotècniques 
singulars del sector públic de la Generalitat
• Els parcs científics i tecnològics
• El Consorci de Serveis Universitaris de 
Catalunya (CSUC)
• Els serveis cientificotècnics i altres infra-
estructures de suport i de cooperació en-
tre agents
• Els centres tecnològics i les empreses in-
tensives en R+D+I

• AGENTS EN L’ÀMBIT 
DEL SISTEMA D’R+D+I


