
Dictamen 19/2005 sobre l’Avantprojecte de llei de foment de la ciència i la innovació 
empresarial i d’ordenació de la recerca 
 
El dictamen va ser aprovat per la Comissió Executiva del CTESC el  21 de novembre 
del 2005. 
 
L’objecte de l’Avantprojecte és incidir sobre els factors que configuren el creixement de 
la innovació, promovent el coneixement, la recerca i el desenvolupament científic i 
tecnològic, amb el foment de la cooperació entre els diferents agents implicats, tant 
públics com privats. 
 
En l’Avantprojecte es regula i defineix el sistema de recerca, desenvolupament científic 
i tecnològic i d’innovació, i descriu els diferents agents que l’integren en l’àmbit de 
Catalunya. A més, es regula l’organització de l’administració de la Generalitat de 
Catalunya per exercir les seves competències en R+D i en innovació. En aquest sentit es 
crea el Consell de Recerca i Desenvolupament, Innovació i Societat del Coneixement 
com a organ d’assessorament de les directrius generals en polítiques relacionades amb 
l’objecte d’aquesta llei; es defineix la Comissió Interdepartamental de Recerca i 
Innovació Tecnològica com a òrgan de coordinació entre els diferents departaments de 
l’Administració de la Generalitat per a l’elaboració i l’avaluació del Pla de Recerca i 
Innovació de Catalunya; i es crea l’Agència de la Recerca de Catalunya, sota la figura 
d’entitat de dret públic sotmesa a l’ordenament jurídic privat, com a mecanisme de 
coordinació de la gestió de la recerca, de la innovació i de la transferència de 
coneixement dels centres acreditats amb la finalitat que puguin assolir el nivell i prestigi 
necessaris per competir dins l’Espai Europeu de Recerca. 
 
Així mateix, es regula “la carrera investigadora” que defineix el personal investigador i 
regula els seus drets i deures, i es deixa al Govern la tasca de garantir el procés 
d’avaluació de l’activitat dels investigadors. 
 
Finalment, es fa una relació de mesures de foment de la recerca, del desenvolupament 
científic i tecnològic i de la innovació empresarial i de la transferència de coneixement. 


