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• Dotar de noves eines al sector per afrontar els reptes 
tecnològics, ambientals i de sostenibilitat. 

• Aprofitar el teixit de coneixement existent a Catalunya per 
orientar la seva activitat a les demandes més punyents del 
sector. 

• Treballar en aquells camps en que hi hagi una demanda 
(productiva, ambiental o social)  i en aquells que ens avancin 
solucions per els problemes del demà. 

 

 

 

Les estratègies d’R+D+I al sector agroalimentari 
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Idees Bàsiques: 

Principis rectors: 
Competitivitat, orientació a resultats, visibilitat, territorialitat, alineació 
amb l’estratègia europea, col·laboració, eficiència i priorització dels 
recursos 



Aprovació pel Consell Executiu del Govern de la 
Generalitat de Catalunya 

(ACORD GOV/85/2013, de 18 de juny (DOGC núm. 6401, 20.6.2013) 

Principis rectors: 
Competitivitat, orientació a resultats, visibilitat, territorialitat, alineació 
amb l’estratègia europea, col·laboració, eficiència i priorització dels 
recursos 

Pla de Govern de la Generalitat de Catalunya 
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Pla estratègic d’R+I+T agroalimentària de Catalunya 
2013-2020 

Dinamitzadors del Pla estratègic: 
 

Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA) 

Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació  

Departament d’Empresa i Ocupació 

Departament d’Economia i Coneixement 

Universitat de Lleida (UdL) 

42 línies d’actuació, estructurades en 6 objectius estrategics, 

orientades a augmentar la competitvitat i la sostenibilitat del 

sector agrari i agroalimentari a través de l’R+D+I 



Actuacions destacades del Pla estratègic d’R+I+T 
agroalimentària de Catalunya 2013-2020 

Creació del Consell Català de la Innovació Agroalimentària 

Programa de Desenvolupament Rural 2007-2013 

Seminaris tècnics Matins d’Innovació Agroalimentària 

Programa de Doctorats industrials al sector agroalimentari  

Cafès amb la Recerca: Fundació Catalana per la Recerca - DARP 

Beques DAVIS 

Web del Pla estratègic d’R+I+T 

Programa de Desenvolupament Rural 2014-2020 

Inclusió del sector agroalimentari a l’estratègia RIS3CAT 

Pla Anual de Transferència Tecnològica 



Consell Català de la Innovació Agroalimentària  
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És un òrgan del Govern de la Generalitat de Catalunya creat pel Decret 
109/2014, de 22 de juliol, del sistema de formació, transferència tecnològica i 
innovació en el sector agroalimentari a Catalunya (DOGC núm. 6671. de 24.7.2014) 

Es constitueix com a espai de coordinació i impuls de la innovació al sector 
agroalimentari, forestal i del medi rural a Catalunya 
Constituït amb representació de tots els agents que intervenen en la recerca, 
innovació i transferència tecnològica, de la cadena agroalimentària i forestal 
de Catalunya: 

• Department d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
• Departament d’Empresa i Ocupació 
• Departament d’Economia i Coneixement  
• Departament d’Ensenyament 
• Universitats 
• IRTA 
• Associacions agràries i forestals 
• Associacions empresarials 
• Federació de cooperatives  
• Sindicats 



MESURA 124 del Programa de Desenvolupament Rural 2007-2013:  
Cooperació per al desenvolupament de nous productes, processos 
i tecnologies en els sectors agrícola, alimentari i forestal 

Programa de Desenvolupament Rural 2007-2013 

Plantejament i la redacció de projectes de recerca, desenvolupament i 
innovació de nous productes, processos i tecnologies 

Projectes pilot innovadors per al desenvolupament de noves tecnologies, 
productes i processos per fer front al canvi climàtic i donar suport a les 
energies renovables, la gestió de l’aigua i la biodiversitat  

Beneficiaris: indústries agroalimentàries i forestals, les seves agrupacions 
i/o associacions, les cooperatives agràries, i els artesans alimentaris i els 
seus gremis, entre altres Els projectes han d’estar liderats per aquestes, en 
cooperació amb centres o instituts de recerca públics i/o universitats 
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Cooperació per a la innovació. PDR 2007-2013 

 Període 2007-2013. Balanç Mesura 124 
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328 projectes finançats en 7 convocatòries 

 

Reprogramació financera:  

Programació inicial: 1.473.209 €  

Certificació final:      5.551.875 €  



Programa de Desenvolupament Rural 2014-2020 

GRUP OPERATIU: 
 
 Productors agraris i forestals i les seves agrupacions i associacions. 

Indústria agroalimentària i forestal. Cooperatives agràries i les seves 
associacions o federacions. Comunitats de regants. Artesans alimentaris i 
els seus gremis. Universitats, centres de investigació o tecnològics. 
Empreses tecnològiques i de serveis. Entitats d’assessorament. ONGs. 
Altres agents del sector agroalimentari i rural. Administració. 
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Cooperació per a la innovació: ajuts a la creació i funcionament 
de Grups Operatius de l’associació europea per a la innovació en matèria 
de productivitat i sostenibilitat agrícoles 
(Ordre ARP/258/2015, de 17 d’agost. DOGC núm. 6941, 24.08.2015) 



Programa de Desenvolupament Rural 2014-2020 
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• Ajuts a la creació de Grups Operatius: plantejament i redacció de 
projectes d’innovació 

 Màxim 20.000 € d’ajut. 70 % d’intensitat de l’ajuda 
 

• Ajuts al funcionament de Grups Operatius: realització de projectes pilot 
innovadors 

 Màxim 200.000 €, projectes a 2 anys. 70% d’intensitat d’ajuda. 
 Despeses de coordinació màxim 10 % de l’import de subvenció del 
 projecte, subvencionat al 100%. 
 Despesa de contractació a una universitat, centre tecnològic o de 
 recerca:  mínim 20 % de l’ajut. 
 Obligació de transferibilitat de resultats a través de la xarxa AEI 
 

Import programat període 2014-2020: 17 M€  
Import primera convocatòria (2015):  3,5 M€ 

Cooperació per a la innovació  



Finançament d’acts. d’R+D+I per part del DARP el 2014  

Foment de les activitats de recerca, desenvolupament i innovació en el sector 
agroalimentari per part del DARP: 

Import total destinat a activitats d’R+D+I i de 
divulgació i transferència d’aquestes 

23.324.033,07 € de fons propis DARP 

Activitats d’R+D+I finançades pel DARP: 22,4 milions d’€  
Divulgació i transferència d’aquestes activitats: 0,9 milions d’€  

12.599.017,15 € cofinançament FEADER 

35.923.050,22 € 



Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT) 

És un programa que integra les actuacions de recerca (assajos, experiència de 
camp, etc.) i de transferència tecnològica (jornades, seminaris i visites 
tècniques) adreçades al sector agrari, agroalimentari i forestal de Catalunya.  

PATT 2015: 
1.023 actuacions programades 
 835 jornades, seminaris i visites tècniques. 
 188 assajos, experiències de camp... 
 
25.000 assistents (previst) 
 
Més de 100 unitats promotores 



Seminaris tècnics Matins d’Innovació Agroalimentària 

Apicultura (febrer) 
Gastronomia industrial (juliol) 
Serveis Tecnològics (a la tardor 2015) 
Subproductes de la indústria agroalimentària (a la tardor 2015) 

Són un espai de trobada entre els agents d’un àmbit o sector concret, amb la 
finalitat de conèixer, orientar i definir activitats de recerca, innovació i 
transferència de coneixement.  

Matins d’Innovació Agroalimentària 2014 : 

Matins d’Innovació Agroalimentària 2015: 

Sector lacti (maig) 
Cunicultura (juny) 
Àmbit forestal (juliol) 
Cereals d’hivern(novembre) 



Cafès amb la Recerca (Fundació Catalana per la Recerca-DARP) 

Sessió 1: CVC, Centre de Visió per Computador. 

Sessió 2: BSC, Barcelona Supercomputing Center. 

Sessió 3: Centre d’Estudis Demogràfics de la UAB. 

• donar a conèixer quines són les línies de recerca 
més importants del centre. 

És un espai de trobada informal entre el centre de recerca i l’empresa, 
amb un doble objectiu: 
  

• donar a conèixer quins son els reptes de l’empresa 
que poden ser objecte de millora o solució per la via 
de l’aplicació dels nous coneixements sorgits de la 
recerca als problemes concrets de l’empresa. 

Tres sessions destinades a l’àmbit agroalimentari al 2015 



Programa de Doctorats Industrials i Beques Balsells 

Programa de beques en l’àmbit agroalimentari al College of Agriculture 
and Environmental Sciences (CAES) de la University of California, Davis 
(UC Davis) per realitzar el màster en algun dels següents àmbits: 

Incentiva un projecte de recerca estratègic d’una empresa, on el 
doctorand/a desenvoluparà la seva formació investigadora, en 
col·laboració amb una universitat, i que serà objecte d’una tesi doctoral   

• 7 projectes nous de Doctorat Industrial en l’àmbit agroalimentari al 2014  

Beques Balsells - Generalitat de Catalunya 

Programa de Doctorats Industrials 

• Enginyeria de sistemes biològics 
• Ciències de l’alimentació 
• Enologia i Viticultura  



Espai web d’actualitat i serveis del Pla estratègic 
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www.ruralcat.net/web/guest/pritac/portada 

http://www.ruralcat.net/web/guest/pritac/portada�


Inclusió del sector agroalimentari a l’estratègia 
RIS3CAT 
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Què és la RIS3CAT? 
La RIS3CAT és l’estratègia de recerca i innovació per a l’especialització 
intel·ligent de Catalunya aprovada pel Govern el 4 de febrer de 2014. 
 
La RIS3CAT s’emmarca en l'estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020), com a 
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. 
 
S’estructura en quatre eixos d'actuació que es deriven dels quatre objectius 
estratègics i que permeten combinar la focalització amb la transversalitat: 

Àmbits 
sectorials líders  

Activitats 
emergents 

Tecnologies 
facilitadores 
transversals 

(TFT)  

Entorn 
d'innovació 

Eix 1       Eix 2       Eix 3       Eix 4       

http://catalunya2020.gencat.cat/ca/ris3cat/�
http://catalunya2020.gencat.cat/ca/ris3cat/�
http://catalunya2020.gencat.cat/ca/ris3cat/�
http://catalunya2020.gencat.cat/ca/ris3cat/�
http://catalunya2020.gencat.cat/ca/ris3cat/�
http://catalunya2020.gencat.cat/ca/ris3cat/�
http://catalunya2020.gencat.cat/ca/ris3cat/�
http://catalunya2020.gencat.cat/ca/ris3cat/�
http://catalunya2020.gencat.cat/ca/ris3cat/�


Inclusió del sector agroalimentari a l’estratègia 
RIS3CAT 
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Eix 1: Àmbits sectorials líders 
Alimentació: indústria agroalimentària i altres 
graons de la cadena de valor com els sector 
primaris, la gran distribució, les indústries de 
l’envasat i l’embalatge, la maquinària per a 
l’alimentació, els additius i les matèries primeres, 
la gastronomia i la restauració. 

Química, energia i recursos:  activitats de 
gestió dels recursos energètics, naturals i dels 
residus.  En particular en activitats de més valor 
afegir i contingut innovador com l’eficiència 
energètica, la cogeneració, la domòtica, les ener 
renovables, la química org. i la fusió nuclear.  

Sistemes industrials: activitats que tenen 
com a habilitat genèrica la gestió i el 
desenvolupament de sistemes industrials 
eficients (química, maquinària i equips; robòtica; 
productes informàtics, electrònics i òptics, i 
material i equips elèctrics).  S’inclouen 
especialment les activitats relacionades amb 
l’enginyeria de procés i l’advanced 
manufacturing. 

Indústries basades en el disseny: 
indústries que tenen en comú un fort vincle amb 
el disseny com a factor transversal clau; tèxtil, 
confecció, pell, calçat, joieria i mobiliari. 

Indústries relacionades amb la mobilitat 
sostenible: sector de l’automoció i les 
activitats relacionades, però també té 
implicacions en l’electroquímica, l’energia, 
l’electrònica, els nano materials, Internet, 
telefonia mòbil, etc. 

Indústries de la salut: química fina, 
preparats farmacèutics, universitats, parcs 
científics /tecnologies, centres de recerca, 
indústria de tecnologies mèdiques, hospital i 
clíniques, assegurances i serveis relacionats.   

Indústries culturals i basades en 
l’experiència: indústries creatives i culturals 
(edició, arts gràfiques, multimèdia, audiovisual, 
producció àudio i vídeo, artesania) i serveis 
clau a Catalunya com el turisme i els esports.   



Inclusió del sector agroalimentari a l’estratègia 
RIS3CAT 
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Eix 2: Activitats emergents 

Eix 3: Tecnologies facilitadores transversals  

Eix 4: Entorn d'innovació 

Identificar noves activitats econòmiques emergents a partir de la recerca i la 
innovació ha de crear i explotar nous nínxols de mercat. 
 
 

  
Les tecnologies facilitadores transversals (TIC, micro i nanoelectrònica, la 
fotònica, els materials avançats, la biotecnologia industrial i la fabricació 
avançada) consoliden Catalunya com a pol europeu de coneixement i 
connecten les capacitats tecnològiques amb els sectors existents i 
emergents en el territori. 
 
 

 
La millora global de l'entorn d'innovació a Catalunya ha de contribuir a 
millorar la competitivitat de les empreses, especialment les pimes. Es vol 
orientar les polítiques públiques cap al foment de la innovació, la 
internacionalització i l'emprenedoria. 



Inclusió del sector agroalimentari a l’estratègia 
RIS3CAT 
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Comunitats RIS3CAT 
L’estratègia RIS3CAT promou grans iniciatives que facilitin i 
impulsin  la col·laboració entre els agents del sistema de recerca i 
innovació, millorin la  competitivitat del teixit productiu i generin 
solucions que donin respostes a les noves necessitats de la 
societat. 

En la seva implementació, RIS3CAT combina instruments de 
recerca i innovació consolidats, que ara adquireixen una 
orientació sectorial i tecnològica, amb  nous instruments.  

Un d’aquests nous instruments són les Comunitats RIS3CAT. 
 



Inclusió del sector agroalimentari a l’estratègia 
RIS3CAT 
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Comunitats RIS3CAT 

Què són? 

Quina funció tenen? 

Les Comunitats RIS3CAT són agrupacions voluntàries d’empreses i 
agents del sistema d’R+D i Innovació que impulsen plans d’R+D i 
Innovació de transformació econòmica en els àmbits sectorials líders. 

Les Comunitats RIS3CAT contribueixen a millorar  la competitivitat 
dels sectors productius a partir de l’impuls de l’aplicació de les 
tecnologies facilitadores transversals. 



Un exemple d’integració del coneixement a 
l’activitat agroaindustrial 
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Clústers 
Què són?: Un clúster és una eina per entendre un negoci, 
impulsar accions per millorar la competitivitat de les empreses i 
fer-les més rendibles. 

• CWP – Catalan Water Partnership 
• AQÜICOLA – Aqüicultura. 
• INNOVI – Sector del ví 
• CEQUIP – Béns d’equip   
• INNOVACC –sector carni porcí 
• Clúster Digital  
• BDIC– Barcelona Design Innovation Cluster 
• FoodService - Alimentació 
• DOMOTYS - Clúster de la domòtica,  
• EDUTECH Cluster IC Educació 
• CEEC – Clúster d’eficiència energètica 

• INDESCAT – Catalan Sport Cluster 
• Railgrup – Cluster Ferroviari 
• SOLARTYS- Clúster de l’energia solar 
• Catalonia Gourmet – Clúster Gourmet 
• CICAT - Clúster d'Il·luminació de Catalunya 
• FEMAC - maquinaria agrícola 
• CENFIM - Fusta i el Moble de Catalunya 
• AINS – Nutrició i salut  
• SECPhO – Light Technologies Cluster 
• PACKAGING Cluster Packaging 
• KID’S Clúster 
• ACTM –Tèxtil i Moda 



Moltes gràcies 

 El sector agroalimentari i les 
estratègies d’R+D+I més capdavanteres 
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