
Aprovat per unanimitat dels 78 representants del plenari

84 grans accions per orientar les futures polítiques públiques amb 
l’objectiu de fer de Catalunya un país capdavanter en innovació i 
amb una economia basada en el coneixement

Fer de la innovació “l’eix vertebrador de l’estratègia de país”

La Crisi de la pandèmia del COVID19 i els seus efectes econòmics 
i socials han posat en evidència el paper central del 
coneixement en l’elaboració de qualsevol tipus d’estratègia

ACORDS
DEL PN@SC

• Universitats:  reducció d’un 30% del preu de la matrícula de graus i 
màsters de les universitats públiques per al pròxim curs 2020-2021.

• Impuls a l’R+D i la innovació empresarial.
• Formació contínua superior per per fer créixer la innovació

empresarial i reduir la bretxa digital.
• Ocupació: arribar al 45% d’ocupació en serveis intensius

en coneixement en els propers 5 anys.
• EURECAT com a centre tecnològic català de referència internacional.
• Xarxa de transferència de coneixement: centres TECNIO,

parcs científics i tecnològics.
• Impulsar la Llei de la ciència de Catalunya i activar la CIRI (la Comissió 

Interdepartamental de Recerca i Innovació) i el CORICAT (el consell de 
la Recerca i la Innovació de Catalunya).

• Fomentar l’estratègia catalana de ciència oberta.
• Programes de retenció i atracció de talent: Potenciar el Pla de 

Doctorats Industrials per augmentar l’impacte en la transferència de 
talent universitari a l’empresa i augmentar el programa ICREA perquè 
sigui extensiu a tots els àmbits de coneixement.

• Connexió amb els ecosistemes internacionals: suport a la creació
i el creixement d’empreses basades en el coneixement i les deep tech.

• Instruments financers: agilitat i noves fórmules mixtes
per accelerar el creixement de les empreses innovadores.

• Acords de col·laboració publicoprivats:
impuls a la creació de hubs d’innovació.

• Transformació tecnològica de les empreses catalanes.
• Oficina de dinamització de la propietat industrial i intel·lectual (PI).
• Full de ruta tecnològic de Catalunya com a eix vertebrador

de l’oferta tecnològica cap a l’empresa.
• Atreure fons públics i privats per augmentar i accelerar

la transferència i la valorització de la recerca bàsica a l’empresa.
• Invertir en compra pública innovadora el 3% del pressupost

de compra pública de la Generalitat.
• Impulsar un model d’emprenedoria en la recerca i de la innovació.
• Donar suport a les estratègies territorials amb operacions

i actuacions per a la transformació econòmica del territori.
• Fomentar la innovació regional.

Realitzar el 
seguiment de 
l’aplicació i de 
l’impacte les 
accions del 
PN@SC

Elaborar informes 
sobre les 
actuacions i les 
avaluacions 
realitzades 

Instrument d’assessorament, de consulta
i de monitoratge dels acords establerts.
Lideratge del Departament d’Empresa i Coneixement

COMISSIÓ
DE SEGUIMENT
DEL PN@SC

Aprovar la memòria 
anual de l’avaluació 
de la implementació 
dels acords del 
PN@SC

Ser consultada 
sobre la priorització
de les actuacions 
derivades dels 
acords del PN@SC
i fer-ne el seguiment

Fer el seguiment 
dels programes de 
política europea
en R+D

Establir una 
relació i una 
coordinació amb 
altres òrgans o 
comissions que 
creï el Govern

Assolir una 
despesa global 
total en R+D+I
del 2,12% del
PIB català

Incrementar la 
despesa pública
del 0,58%
al 0,75% del PIB

Augmentar la 
despesa privada
del 0,94%
a l’1,37% del PIB

Incrementar en 
365 milions 
d’euros anuals el 
finançament 
públic de l’R+D+I 

Augmentar el 
finançament basal del 
sistema universitari
en 240 milions
d’euros anuals

Incrementar el 
percentatge 
d’ocupació i 
producció basada 
en el coneixement

OBJECTIUS
DEL PN@SC
2020-2024

MÉS INFORMACIÓ
https://govern.cat/gov/notes-premsa/385719/el-govern-dona-llum-verda-a-les-accions-del-pacte

-nacional-per-a-la-societat-del-coneixement-que-desplegara-l-estrategia-integral-en-r-d-i

govern.cat
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El Govern impulsa el Pacte Nacional 
per a la societat del Coneixement

https://govern.cat/gov/notes-premsa/385719/el-govern-dona-llum-verda-a-les-accions-del-pacte

