
 
 

 

Dictamen 09/2020 sobre l’Avantprojecte de llei de la ciència de Catalunya. 

 

El dictamen va ser aprovat pel Ple del CTESC, el 23 de setembre del 2020 amb els vots 

particulars de la UGT, i de Pimec. 

 

L’Avantprojecte de llei té per objecte identificar i ordenar els diferents agents de recerca del 

sistema d’R+D+I de Catalunya i potenciar la seva activitat i l’acompliment dels seus objectius 

per la de definir i consolidar el model propi del sistema d’R+D+I de Catalunya. Les 

universitats, els centres CERCA i la ICREA, els hospitals universitaris, els hospitals associats i 

d’altres institucions sanitàries en recerca, les infraestructures, els parcs científics i tecnològics, 

les agències de suport i finançament del sistema: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de 

Recerca (AGAUR), l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ), la Institució dels 

Centres de Recerca de Catalunya (I- CERCA), l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries 

(AQuAS), el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC); les estructures de suport i 

xarxes cooperatives, els centres tecnològics, les empreses de base tecnològica i les empreses 

innovadores, etc., s’identifiquen a l’Avantprojecte de llei, que aprova i impulsa mesures 

adequades a cada tipologia d’agent i, també, afavoreix les seves interseccions i treballs comuns 

a través de proveir-les de les eines jurídiques i econòmiques necessàries per fer front als nous 

reptes globals, i de contribuir al fet que els agents del sistema d’R+D+I de Catalunya puguin 

configurar un espai destacat dins de la comunitat científica internacional. L’Avantprojecte 

impulsa les estructures i l’activitat de la recerca com a principi actiu d’una ciència que genera 

coneixement propi. 

 

L’Avantprojecte de llei vol donar resposta al fet que l’actual sistema d’R+D+I de Catalunya no 

disposa d’una estructuració sistemàtica que permeti reconèixer els diferents agents, ni tampoc 

d’una ordenació jurídica consistent en una llei específica, sinó d’una regulació dispersa.  

 


