
Presentació 

El Manual de Frascati, que edita l’OCDE, constitueix un document tècnic de 

referència internacional. Conté els criteris fonamentals per a la mesura de les 

activitats de recerca i desenvolupament (R+D), que és la base de les 

estadístiques i els indicadors comparables internacionalment. També és una 

eina útil en política científica, que permet orientar l’estratègia de competitivitat 

cap on la dirigeixen els principals generadors de coneixement del món. 

Els esforços coordinats entre els països membres i no membres de l’OCDE per 

definir i aplicar les recomanacions d’aquest manual han esdevingut una font 

valuosa de documentació per als responsables de polítiques científiques, de 

recerca i econòmiques. Les definicions que es recullen en aquest document han 

estat adoptades per moltes administracions i funcionen com a llenguatge comú 

per debatre qüestions al voltant de les polítiques de desenvolupament 

econòmic i sobre estadístiques d’inversió, entre d’altres. 

La setena edició és el resultat d’una de les revisions de més abast que s’han fet 

del Manual original. Entre d’altres novetats, posa una atenció especial al procés 

imparable de globalització de l’R+D i a la quantitat creixent de modalitats de 

finançament i execució de l’R+D tant dins d’un mateix sector com entre sectors.  

A Catalunya, el Manual de Frascati és una guia de referència tant per a la 

recollida i gestió de la informació que es demana a executors de l’R+D, com per 

a la recollida i gestió de la informació que proveeix l’Administració de la 

Generalitat de Catalunya com a finançadora d’R+D. 

Objectius 

La Direcció General de Recerca i l’Escola d’Administració Pública de Catalunya 

organitzen aquesta jornada per donar a conèixer les novetats de la setena 

edició del Manual de Frascati, traduït al català per la Generalitat de Catalunya. 

La mesura de les activitats d’ R+D és una part cabdal de les estadístiques i el 

Manual de Frascati, que edita l’OCDE, és el que utilitzen com a referència els 

ens responsables de les estadístiques oficials d’R+D i també diferents 

organismes reconeguts internacionalment. 

Més concretament, l’objectiu de la sessió és proveir els assistents dels 

coneixements tècnics necessaris per a l’aplicació dels criteris del nou Manual a 

la mesura de les activitats d’R+D, que duen a terme els gestors, els finançadors i 

els executors d’aquest tipus d’activitats.  

Destinataris 

Personal que gestiona dades d’R+D de les universitats i dels centres de recerca 

(interlocutors UNEIX), dels departaments de la Generalitat de Catalunya (xarxa 

d’interlocutors d’R+D+I), d’agències o entitats del sector públic que gestionen 

aquest tipus d’activitats, i d’instituts d’estadística en què es treballa amb aquest 

tipus d’informació. 

Novetats en la mesura i la comunicació de les activitats d’R+D 

Presentació de l’edició en català del Manual de Frascati 

http://eapc.gencat.cat/ca/inici/
https://www.facebook.com/eapccat
https://twitter.com/eapccat
https://www.youtube.com/user/eapccat?feature=watch
https://eapc.blog.gencat.cat/


 

 

Data i horari 

23 de juny de 2017 d’11.30 a 14.30 h 

Programa 

11.30 h Acreditacions 

12.00 h Benvinguda 

Agustí Colomines, director de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, 
EAPC 

12.05 h Introducció a la jornada 

Francesc Subirada, director general de Recerca (Generalitat de Catalunya) 

12.20 h Conferència “Novetats de la darrera edició del Manual de Frascati” 

Fred Gault, professor a Maastricht de la Universitat de les Nacions Unides - 
Centre de Recerca Econòmica i Social sobre Innovació i Tecnologia (UNU-
MERIT), expert en polítiques i indicadors del Sistema d’innovació. Ha estat 
coeditor en cap de la darrera edició del Manual de Frascati.  

13.10 h Abast de l’aplicació del Manual de Frascati a la mesura de les 
activitats d’R+D de Catalunya 

Alba Puigdomènech, coordinadora tècnica de Suport Interdepartamental de 
Recerca i Innovació, de la Direcció General de Recerca (Generalitat de 
Catalunya) 

13.45 h L’aplicació del Manual de Frascati a la recollida i explotació de dades 
d’R+D de les universitats i centres de recerca de Catalunya 

Roger Cabezas, Institució CERCA (Centres de Recerca de Catalunya) 

14.00 h Torn obert de paraules 
 
14.30 h Cloenda de la jornada 

Arcadi Navarro, secretari d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya 

Conducció de l’acte: Alba Puigdomènech 
 
Lloc 

Sala d'actes de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Carrer de Girona, 

20, 08010 Barcelona 

Inscripció 

Personal de la Generalitat: mitjançant el portal ATRI. Codi 760001/2017-1 

Altres: mitjançant aquest formulari 

Certificat 

Es lliurarà un certificat d’assistència a la jornada. 

Organització 

Direcció General de Recerca i Escola d’Administració Pública de Catalunya 

http://aula.gencat.cat/eapc_gde/AppJava/carregaInscripcioWeb.do?anyActivitatWeb=2017&ambitActivitatWeb=76&codiActivitatWeb=760001&codiEdicioWeb=1
http://eapc.gencat.cat/ca/inici/
https://www.facebook.com/eapccat
https://twitter.com/eapccat
https://www.youtube.com/user/eapccat?feature=watch
https://eapc.blog.gencat.cat/
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