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1. Principals conceptes
Què és la intel·ligència artificial?

o En una definició del terme més àmplia, quan parlem de la intel·ligència artificial (IA) ens referim a sistemes de computació
que poden percebre el seu entorn, pensar, aprendre, i actuar d’acord i en conseqüència amb els seus objectius i allò que
perceben. Són sistemes d’algoritmes dissenyats per assistir les persones en les seves tasques, que poden realitzar
anàlisis i processaments de dades concretes i rellevants (right data) amb grans volums de dades i, fins i tot,
augmentar les capacitats cognitives de l’usuari.

o La IA utilitza diferents tècniques, entre

les quals destaquen l’aprenentatge automàtic (machine learning), mètode d’anàlisi
de dades que automatitza la construcció de models analítics i d’aquesta manera els sistemes poden aprendre de dades,
identificar patrons i prendre decisions amb la mínima intervenció humana; i l’aprenentatge profund (deep learning), que és
un cas particular de machine learning i el de més èxit avui en dia, basat en mètodes que faciliten que els sistemes
puguin aprendre de l’experiència i entendre el món d’acord a una jerarquia de conceptes i dur a terme de manera automàtica
funcions relacionades amb la classificació, la clusterització, la regressió, i així consecutivament, per tal de desenvolupar les
seves capacitats cognitives.

o Els sistemes de computació d’IA poden estar basats purament en programari i actuar en el món virtual (p. ex.: assistents de
veu, programari d’anàlisi d’imatges, sistemes de reconeixement de veu i discurs, cercadors, etc.) o bé es poden trobar
integrats dins d’algun tipus de dispositiu de maquinari (p. ex.: robots, drons, vehicles autònoms, etc.).

o La IA és una tecnologia que emergeix com un factor decisiu de canvi, i aporta una veritable automatització de diversos
sectors. Pel fet de dotar les màquines i aplicacions amb capacitats cognitives pròpies de les persones, com
l’aprenentatge, el raonament, la resolució de problemes, la planificació, l’autocorrecció... la IA permet la presa de decisions
automatitzades amb una alta precisió i velocitat, gràcies a una intel·ligència basada en la recopilació de dades, juntament
amb capacitats d’autoaprenentatge. És per això que a mesura que aquesta tecnologia vagi creixent i madurant, nous
sectors i mercats l’adoptaran en els seus respectius àmbits degut als avantatges que ofereix.
Font: EIC (DGI-ACCIO) a partir de Frost & Sullivan, PwC, nvidia, SAS i el web de la Comissió Europea ec.europa.eu.
*Nota: El deep learning, o aprenentatge profund, consisteix en un sistema d’algoritmes que
permeten la cognició computacional. Aquest tipus de sistemes s’assimilen a l’arquitectura neuronal
humana, i permeten que una màquina o aplicació pugui detectar i reconèixer determinades
característiques en els objectes percebuts, de manera autònoma i sense necessitat de supervisió
d’una persona.
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Principals conceptes

Sistemes adaptatius

Sistemes durs i específics

Cal tenir en compte que, segons el tipus d’automatització i el grau d’intervenció d’un humà en el funcionament d’un
sistema computacional, parlarem d’un tipus d’IA o altre:

Amb intervenció humana

Sense intervenció humana

Intel·ligència assistida: sistemes d’IA que
donen suport a les persones a l’hora de prendre
decisions o dur a terme determinades
actuacions. Es tracta de sistemes connectats que
no aprenen quan interactuen.

Automatització: tasques manuals i cognitives
automatitzades que poden ser rutina o no. Això
no implica una nova manera de dur a terme les
tasques, només s’automatitzen les existents.

Intel·ligència augmentada: sistemes d’IA que
milloren la presa de decisió de la persona, i que
aprenen constantment de les seves interaccions
amb les persones i l’entorn.

Intel·ligència autònoma: sistemes d’IA que
poden adaptar-se a diferents tipus de situacions
i que poden actuar de manera autònoma sense
la intervenció humana.

Font: EIC (DGI-ACCIO) a partir de PwC, Sizing the prize (Defining
of AI), 2017.
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Factors que propicien la implantació efectiva de la
IA
Hi ha certs factors que preconitzen l’auge disruptiu de la IA com a tecnologia necessària i aposta de futur.
Aquests principalment són:

Ràpida evolució de la tecnologia: les millores i progressos en els models de
xarxes neuronals, l’aprenentatge automàtic, l’aprenentatge profund i altres àrees de
la IA, juntament amb la millora de maquinari i la capacitat de emmagatzematge de
dades estan propiciant el desenvolupament de solucions intel·ligents per a cada
sector.

Creixement de les tecnologies facilitadores: l’evolució de tecnologies com
el big data o el núvol, juntament amb altres tecnologies superiors de
processament, són un gran catalitzador i contribueixen significativament a
l’ampliació del rang d’aplicació de la IA.

Creixement de demanda d’automatització: l’increment de la demanda
d’automatització en cada un dels sectors, seguint el concepte de la Indústria 4.0, ha
comportat que augmenti la necessitat de solucions intel·ligents basades en la IA
per tal d’optimitzar els processos productius.

Font: EIC (DGI-ACCIO) a partir de Frost & Sullivan.
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Importància per a la indústria
L’impacte que tindrà la IA en els mercats i models de
negoci serà molt extens. La IA serà clau en la
revolució de la indústria 4.0, i en la creació de valor
afegit en tots els segments del mercat. És una
tecnologia de la qual se’n beneficiaran moltes
indústries, de sectors com el big data, la ciberseguretat,
les telecomunicacions, la banca o l’e-commerce, per
només esmentar-ne alguns.

La IA és una tecnologia que
convergeix o acabarà convergint
amb altres tecnologies per obtenir
hibridacions tecnològiques, com
en el cas del vehicle autònom, la
Internet de les coses (IoT), la
ciberseguretat, o la robòtica.

Transversalitat
en la cadena
de valor

Convergència
amb altres
tecnologies

Ajuda en la
presa de
decisions

Importància de la
intel·ligència
artificial per a la
indústria
Oportunitat
de negoci
Tecnologia
facilitadora i
innovadora

La IA ajudarà les persones en la presa de
decisions, augmentarà la capacitat decisòria i
facilitarà la tasca. Gràcies a la IA, les persones
podran analitzar i processar grans volums de
dades amb finalitats concretes, de manera molt
més eficient.

Es creu que l’impacte positiu que tindrà la IA
sobre el PIB mundial el 2030 serà d’uns 15.7
bilions de dòlars. El negoci entorn de la IA
permetrà la creació de noves empreses i
readaptació de les ja existents, així com la creació
de nous llocs de treball relacionats amb aquesta
tecnologia. Les empreses que adoptin la IA en el
seu model de negoci es veuran beneficiades quant
a productivitat, reducció de costos i temps, i
augment de la qualitat del producte o servei que
ofereixin.

La IA permetrà el màxim desenvolupament i desplegament d’altres
tecnologies i mercats com la robòtica, el vehicle connectat i el vehicle
autònom, o la ciberseguretat. Amb la IA es podran automatitzar
multiplicitat de processos mecànics i cognitius, i realitzar càlculs i
anàlisis de dades molt complexos.

Font: EIC (DGI-ACCIO) a partir de PwC.
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Patents i inversions en el sector
En els darrers anys el nombre de patents en el sector de la IA ha experimentat un fort creixement. Aquest increment de les
patents registrades reflecteix clarament un augment global en quan a R&D i innovació, principalment a causa de la carrera
tecnològica entre Xina i EUA.

Font: EIC (DGI-ACCIO) a partir de Lens.org i Frost & Sullivan.
*Nota: el nombre de patents publicades al 2018 és provisional ja que aquestes publicacions encara no estan consolidades.

**Nota: en la suma de patents de Microsoft s’han tingut en compte les publicades per Microsoft Technology Licensing LLC (2.336) i Microsoft
Corp (978); en la suma d’AT&T s’han inclòs les d’AT&T IP I LP (1.596) i AT&T Mobility II LLC (714).

Juliol 2019 |

La intel·ligència artificial a Catalunya| Píndola tecnològica

Principals regions i hubs de rellevància al món en
intel·ligència artificial
La IA s’espera que tingui un impacte positiu en el PIB global, de manera important en totes les economies de tots
els continents però especialment d’Àsia, EUA i Europa, en aquest ordre per importància:
Àsia – serà el mercat més gran d’IA pel 2021
Àsia ha sorgit com el mercat en IA que més creix i s’espera que ocupi la major quota de mercat en
termes d’adopció de la IA. Es creu que el creixement del mercat asiàtic de la IA tindrà una taxa de
creixement anual del 50% en els propers 5 anys; el mercat de la IA a Àsia està experimentant
grans inversions centrades en una àmplia integració de la tecnologia en tots els nivells i sectors.
L’adopció més gran de la tecnologia s’espera que sigui a Xina, Japó, Corea i Índia.
Amèrica del Nord – líders mundials en adopció i innovació de la IA
Amèrica del Nord ha estat regió capdavantera en termes d’adopció de les tecnologies i aplicacions
en IA. La mitjana d’inversions que s’han dut a terme en els EUA en l’ús de la IA han estat properes
als 100 milions de dòlars, cosa que demostra l’aposta decidida de la regió en l’adopció d’aquesta
tecnologia per poder aconseguir un avantatge competitiu. Una economia forta ha comportat una
adopció a gran escala d’aquesta tecnologia en la regió.

Europa – creixement sostingut des del 2016 incrementant l’adopció d’IA
La tendència en augment de l’adopció de la indústria 4.0 en els països europeus ha tingut un
impacte directe positiu en millorar i incrementar l’adopció de tecnologies d’IA en la regió. No
obstant això, la falta de confiança en aquesta tecnologia ha sigut un factor determinant que ha
obstaculitzat l’adopció de la IA a gran escala en el continent. S’espera que aquesta tendència
canviï i que això comporti un creixement de la quota d’adopció de la IA.

Font: EIC (DGI-ACCIO) a partir de Frost & Sullivan.
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Principals ciutats i hubs al món en IA
Londres

Boston
•

•
•

Llarga trajectòria de
cooperació entre la
ciència i la indústria
Universitats punteres a
nivell global, com el MIT,
que desenvolupen
tecnologies avançades i
aporten pipelines de
talent

•
•
•

Beijing

Hub global de finances que
aposta per la inversió i les
aplicacions fin-tech
Líder europeu d’inversió
Venture Capital en start-ups
Presència de companyies
punteres en high-tech
Talent, expertesa i pipelines
provinents d’universitats com
la de Cambridge, Oxford i
l’Imperial College

•

Líder en volum de recerca i
outputs acadèmics en IA
provinents d’universitats
com les de Tsinghua,
Beihang, i Beijing
Àmplia involucració de
líders tecnològics com
Baidu
IA identificada com a
tecnologia estratègica i
important pel govern xinès

•

•

Silicon Valley
•
•

•

Top hub mundial per a
start-ups.
Líder global en
inversions de Venture
Capital
HQ de moltes empreses
en el top ranking de
high-tech

Nova York
•
•
•

Shenzhen

Hub líder en el sector
financer.
Pipeline de talent d’IA
provinent d’universitats
com Cornell
Sistema robust de
finançament, el segon a
nivell mundial en
nombre absolut
d’inversions directes en
etapes primàries

Tel-Aviv

•
•

•

Ràtio d’start-ups d’IA
per habitant més alta del
món
Gran impuls del sector
gràcies a la indústria
militar i les empreses
d’altres sectors
tecnològics relacionats
com el Big Data
Pipelines de talent
d’universitats del país

•

•
•

Hub per a grans
empreses d’electrònica
com Huawei o ZTE
Gran expertesa en
hardware
IA identificada com a
tecnologia estratègica i
important pel govern
xinès

Font: EIC (DGI-ACCIÓ) a partir de McKinsey Artificial Intelligence
Discussion Paper, 2017, ICEX i Muy Interesante.
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Principals regions mundials en start-ups d’IA
Estats Units

1.393
Europa

769
Regne Unit

245
Alemanya

106

Espanya França

39

109

Israel

362

Xina

383

índia

84

Amèrica
Llatina

41
Oceania

33
Font: Asgard & Roland Berger.
Nota: Les xifres que apareixen al costat dels cercles
representen el nombre d’start-ups d’IA que hi ha a cada país
o regió.
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Empreses líders mundials en intel·ligència artificial
Els grans avenços en la recerca i la innovació entorn de la IA, com l’aprenentatge profund, estan comportant una
carrera d’idees innovadores entre start-ups i empreses veteranes del sector. Entre les principals empreses del sector a
nivell mundial trobem les següents:
Il·lustratiu parcial

Font: EIC (DGI-ACCIO) en base a Frost & Sullivan, World
Economic Forum i Datamation.com.
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3. Aplicacions prospectives per sector de
demanda i els ODS.

Photo by Luca Bravo on Unsplash
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Aplicacions recents i prospectives per sector de
demanda
Bots intel·ligents

Interfícies intel·ligents

Ciberseguretat

Proves de genoma

Cirurgia de precisió

Assistència gent gran

Automatització processos

Agricultura millorada

Logística autònoma

Lluita contra frau

Operacions financeres millorades

Criptomonedes

TIC i
ciberseguretat

Salut

Indústria i
agricultura

Banca i
finances

Font: EIC (DGI-ACCIO) en base a Frost & Sullivan, CB Insights AI-Trends,
Status Today, Tecnoexplora i Sputnik.
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Aplicacions recents i prospectives per sector de
demanda
Reconeixement facial

Sistemes de míssils

Robots de combat

Assistència a la conducció

Percepció de l’entorn

Conducció autònoma

Defensa i
seguretat
ciutadana

Automoció
Bots assistents de compres

Provadors i interfícies intel·ligents

Botigues autònomes

Retail

Cercadors intel·ligents

Realitat Virtual

Personalització del servei

Turisme i oci

Font: EIC (DGI-ACCIO) en base a Frost & Sullivan, CB Insights AI-Trends,
Status Today, Tecnoexplora, Wearemarketing i Sputnik.
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3. La intel·ligència artificial i els
Aliances per assolir els ODS
Institucions sòlides, pau i justícia
Programari d’IA en processos participatius
per a institucions més democràtiques
Visió per computador per detectar activitats
il·legals en les fronteres
IA per donar suport en tasques policials
IA per detectar i combatre les fake news

Reconeixement facial en fronteres
internacionals per detectar criminals
Cooperació amb IA per detectar
l’evasió i el frau fiscal

Erradicació pobresa
IA per salvar biaixos marginadors
IA accessible per a empresaris amb pocs recursos
Detecció de la pobresa gràcies a la IA

Fam zero
Optimització de la distribució d’aliments
Millora producció d’aliments

Ecosistema terrestre
Solucions en IA i imatges per satèl·lit per
detectar tala forestal il·legal
Programari d’IA per donar suport en les tasques
de preservació dels ecosistemes terrestres

Educació

Salut i benestar
Detecció precoç de malalties, millora
de tractaments i diagnòstics
Proves de genoma
Assistència a l’envelliment

Accés i complementació de l’educació
Maximització dels resultats escolars
Productivitat dels professors i l’administració
Detecció d’estrès en alumnes i professors

Vida submarina
Solucions en IA i imatges per
satèl·lit per detectar pesca il·legal
Sensors d’IA per mesurar i controlar
el nivell de contaminació de les
aigües

Igualtat de gènere
Reducció del biaix de gènere en processos
selectius
Identificació de víctimes violència de gènere
Detecció de llenguatge/discursos sexistes

Canvi climàtic
Aigua i sanejament

Robots amb IA per optimitzar el reciclatge
selectiu de residus
Sensors d’IA per mesurar i reduir les
emissions de CO2

Optimització xarxes de distribució d’aigua
Detecció de fuites en el subministrament
Sistemes de suport al tractament i
processament d’aigües residuals

Producció i consum responsables
Energia sostenible

IA aplicada en processos
productius per optimitzar la despesa de recursos
Solucions en IA per matching
entre oferta i demanda de manera sostenible

Optimització xarxes de distribució d’energia
Detecció pèrdues de potència en el
subministrament amb sistemes d’IA

Creixement econòmic

Ciutats sostenibles

Millora en la satisfacció de la demanda laboral
Creació de nous llocs de treball qualificats entorn l’IA
Creixement de l’activitat econòmica gràcies a la IA i
l’explotació de dades de mercat

Millora de la planificació urbanística gràcies a la IA
Gestió optimitzada dels serveis municipals
Edificis més sostenibles i amb menys despesa energètica
gràcies a sensors d’IA

Reducció desigualtats
IA per fer més accessible l’entorn a persones amb discapacitats
Solucions d’IA per lluitar contra la marginalitat
Models alternatius d’identificació basats en IA per salvar biaixos
per motius de llengua, raça, sexe o grup social

Infraestructures i indústria
Optimització d’infraestructures i gestió trànsit amb la IA
Millora i automatització dels processos productius
Manteniment i monitoratge de l’estat de les infraestructures

Font: EIC (DGI-ACCIÓ) a partir de McKinsey.
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Principals conclusions del mapeig
S’han identificat 179
empreses* que treballen amb
IA a Catalunya

La IA a Catalunya

El 92 % de les empreses són
pimes

El 7 % de les empreses tenen
filials a l’estranger

Facturació de 1.358 M d’€ i
8.483 treballadors**
vinculats a la IA

El 27 % de les empreses són
exportadores

Distribució de les empreses segons el
segment de la cadena de valor:

El sector està format
majoritàriament per empreses
emprenedores: el 63% de les
empreses són start-ups

1. Desenvolupadors d’algoritmes (19)
2. Consultories (19)
3. Desenvolupadors de software o
dispositius (134)
4. Proveïdors de serveis (7)

Sector jove: el 71,5 % de les
empreses tenen menys de 10 anys

Font: EIC (DGI-ACCIO) en base a Orbis, directoris
d’ACCIÓ i Barcelona&Catalonia Start-up hub.

*Nota: S’han detectat aquestes empreses, però n’hi pot haver més que es dediquin a la IA a Catalunya i que no s’hagin inclòs en el
present informe. S’han tingut en compte aquelles empreses que desenvolupen software o algoritmes d’IA, o que basen gran part del seu
negoci en la IA.
**Nota: Les dades de facturació i treballadors són aproximades, en base a una estimació feta per ACCIÓ segons les dades disponibles
de les empreses.
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Empreses i agents de l’ecosistema

Il·lustratiu parcial

SmartLabs

Universitats i centres
formatius

Centres tecnològics i de recerca

21

Sectors
d’aplicació

Retail

1. Desenvolupadora
d’algoritmes

2. Consultoria

3. Desenvolupadora de
software o dispositius

4. Proveïdors de
serveis
Indústria 4.0

Automoció

TIC

Banca i
finances

Salut

Start-ups
Turisme i oci

Fires i congressos

Associacions, fundacions i clústers

Institucions i Adm. públiques
Defensa i
seguretat
ciutadana

Font: EIC (DGI-ACCIÓ).
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Centres de recerca que treballen en intel·ligència artificial
Il·lustratiu parcial
a Catalunya
A banda dels centres de recerca i tecnològics citats anteriorment, s’han detectat els següents grups o centres de
recerca de les diferents universitats catalanes que desenvolupen IA o treballen en aquesta tecnologia:

Font: EIC (DGI-ACCIÓ) en base a Tecnio i
Cerca.
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Centres formatius en intel·ligència artificial a
Catalunya

Font: EIC (DGI-ACCIÓ) en base als webs dels centres.
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L’Estratègia d’intel·ligència artificial de Catalunya
(Catalonia.ai)
o L’impuls de la intel·ligència artificial constitueix una prioritat del Govern de la Generalitat de Catalunya que vol donar
suport al desplegament de la tecnologia IA i fer de Catalunya un pol d’innovació, lideratge i d’atracció de talent i
empreses en l’àmbit de la intel·ligència artificial.

o Amb aquest objectiu el Govern impulsa l’Estratègia d’Intel·ligència Artificial de Catalunya, que sota el nom de
Catalonia.ai, desplegarà un programa d’actuacions per recolzar el desplegament de l’ecosistema IA a Catalunya i
liderar el coneixement, la recerca, l’aplicació i la creació de solucions basades en intel·ligència artificial orientades a
fomentar el creixement econòmic i millorar la vida de les persones.

o Catalonia.ai,

és una iniciativa coordinada pel Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la
Generalitat de Catalunya, amb la qual es desplegarà un pla estratègic multisectorial, transversal i centrat en les
persones que prioritzarà sectors com la salut, mobilitat, sostenibilitat, economia productiva, sector
agroalimentari i els serveis públics, i es desplegarà amb un pla d’actuació al voltant dels següent eixos:
Ecosistema, Recerca i Innovació, Talent, Infraestructures i Dades, Adopció de la IA i Ètica i Societat.

o Aquesta estratègia permetrà construir l’ecosistema d’intel·ligència artificial per desenvolupar una indústria de primer
ordre. Catalonia.ia comptarà amb un ecosistema format per la comunitat científica i acadèmica, start-ups i
empreses del sector, entitats financeres, incubadores i acceleradores, les institucions de govern i la societat civil.
Es pretén situar Catalunya i Barcelona com a motors d’IA d’Europa i el món, impulsar l’ecosistema català
d’IA, fomentar l’adopció d’IA per part de les organitzacions públiques i privades, i formar i explicar a la ciutadania els
beneficis de la IA.
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Consulta l’informe complet aquí:
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/bancconeixement/cercador/BancConeixement/la-intelligencia-artificial-acatalunya

Més informació sobre el sector, notícies i oportunitats:
http://www.accio.gencat.cat/ca/sectors/altres-industries/

