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01.- Beneficiaris

02.- Resum

http://doctoratsindustrials.gencat.cat/ca/universitats_i_empreses/passos_a_seguir/ 

Requisits comuns:

Enllaç a Convocatòria:

Enllaç a web Gen Cat:

http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/catala/a_beca.jsp?categoria=predoctorals&id_beca=21301 

http://doctoratsindustrials.gencat.cat/ca 

Un Projecte de Doctorat Industrial és un projecte de recerca estratègic d’una empresa en col·laboració amb una universitat en el que un 

doctorand/a desenvoluparà la seva formació que culminarà amb la presentació d’una tesi doctoral.

Passos a seguir per les universitats i les empreses:

1. FORMULARI: emplenar el formulari i enviar-lo a l'adreça elecrtònica i postal com s'indica al següent enllaç:

2. PUBLICITAT DEL PROJECTE DE DOCTORAT INDUSTRIAL: La Generalitat de Catalunya publicarà al web el projecte de doctorat 

industrial. la Generalitat de Catalunya facilitarà a la universitat i a l’empresa la relació definitiva de persones candidates que 

hagin presentat una candidatura al projecte de doctorat industrial corresponent.

3. SOL·LICITUD DE L'AJUT: Durant el període establert en la convocatòria de doctorats industrials (DI) de l’AGAUR, i d’acord amb 

el procediment que s’estableixi en les bases corresponents, la universitat, el centre de recerca, fundació hospitalària o 

l’empresa podran presentar la sol·licitud.

Doctorats Industrials 2015 - AGAUR (GenCat)

1.459.600 euros 2015

Universitats públiques i privades del sistema universitari de Catalunya, els centres de recerca, les fundacions hospitalàries i les empreses 

públiques i privades amb seu a Catalunya (s’ha de fer una sola sol·licitud per a cada projecte de DI).

Queden exclosos com a sol·licitants els centres TECNIO, les administracions públiques territorials i les fundacions i associacions privades sense 

afany de lucre (no obstant això, tant els centres de la xarxa TECNIO amb personalitat jurídica pròpia com les fundacions i les associacions 

sense ànim  de lucre poden participar en la modalitat de projectes de DI amb ajut específic (DI - ESP),  actuant com a empresa i assumint els 

costos laborals de la contractació).

Objectiu: atorgar ajuts per al desenvolupament de projectes de DI, en qualsevol àmbit de coneixement i qualsevol sector empresarial. El 

projecte de recerca s’ha de desenvolupar en el marc estratègic d’una empresa i, alhora, en el si d’un grup de recerca d’una universitat, un 

centre de recerca o una fundació hospitalària, on el doctorand o la doctoranda ha de dur a terme la seva formació investigadora, que ha de 

donar lloc a una tesi doctoral en el marc del Pla DI de la Generalitat de Catalunya.

1.459.600 euros 2017

Els ajuts seran per a un període màxim de tres anys, comptadors a partir de la data de la resolució d’adjudicació dels ajuts o de la data del 

contracte, si aquesta és posterior.

- Haver signat un conveni de col·laboració amb una durada mínima de tres anys i que sigui vigent durant tot el projecte. En el conveni hi han 

de participar com a mínim una universitat, un centre de recerca o una fundació hospitalària i una empresa, si bé pot haver-hi altres signataris.

- Haver seleccionat el doctorand o la doctoranda per portar a terme el projecte de tesi.

- El doctorand o la doctoranda seleccionat ha d’estar admès/a en un programa de doctorat per al curs 2014-2015.

- El doctorand o la doctoranda ha de disposar d’un director o directora de tesi vinculat a una universitat, un centre de recerca o una fundació 

hospitalària, i d’un responsable del projecte designat per l’empresa.

- El doctorand o la doctoranda ha de tenir una nota mitjana igual o superior a 6,5 en l’escala d’1 a 10. Per calcular-la es tindran en compte les 

notes obtingudes als estudis superiors que donin accés al doctorat.

- El director o la directora de la tesi ha de formar part d’un grup de recerca reconegut (SGR) vigent de la Generalitat de Catalunya, o bé ser 

investigador o investigadora del programa ICREA o haver obtingut finançament del Consell Europeu de Recerca (ERC).

- La dedicació del doctorand o la doctoranda al projecte de recerca s’ha de distribuir entre l’empresa i la universitat, el centre de recerca o la 

fundació hospitalària vinculats al projecte.

- Cal realitzar 60 hores de formació addicional relacionades amb les temàtiques següents: lideratge, coordinació i gestió de projectes, 

transferència de resultats de la recerca, desenvolupament de noves empreses i patents, propietat intel·lectual i industrial. L’AGAUR assumirà 

l’organització de 30 d’aquestes hores de formació, mentre que les 30 hores restants el doctorand o la doctoranda les ha de cursar aprofitant 

els recursos de formació interna de les empreses, o en el marc de l’oferta que realitzen les universitats, els centres de recerca o les fundacions 

hospitalàries.

Aplica normativa de mínimis  en el cas de les empreses (*)
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03.- Línies d'actuació

b) Projectes de DI amb ajut específic (DI-ESP)

04.- Ajuts màxims i tipus

Requisits propis (DI-ESP):

- Una de les entitats sol·licitants ha de contractar el doctorand o doctoranda, assumint una retribució bruta mínima, de mitjana anual, de 

18.000 euros, i les quotes patronals corresponents. L’entitat ha de garantir, en tot cas, una retribució bruta mínima de 54.000 euros per als 

tres anys de durada de l’ajut. En cap cas el finançament de la Generalitat no serà per a un període superior als tres anys.

Requisits propis (DI-COF):

- L’empresa ha de contractar el doctorand o la doctoranda assumint una retribució bruta mínima, de mitjana anual, de 22.000 euros, i les 

quotes patronals corresponents. L’empresa ha de garantir, en tot cas, una retribució bruta mínima de 66.000 euros per als tres anys de durada 

de l’ajut.

- El centre de treball de l’empresa ha d’estar ubicat a Catalunya. 

- El doctorand o la doctoranda ha de dedicar-se exclusivament al desenvolupament del projecte de recerca.

- La tesi doctoral s’ha de desenvolupar durant els tres anys de durada de l’ajut. En cap cas el finançament de la Generalitat no serà per a un 

període superior als tres anys.

(*) Es consideraran empreses totes aquelles entitats que, no sent un organisme de recerca, d’acord amb la definició anterior (i.e. que duguin a 

terme activitats que no siguinde caràcter econòmic), realitzin una activitat econòmica consistent a oferir béns i serveis en un determinat 

mercat, amb independència del seu estatut jurídic (societat mercantil, professional independent, entitat sense ànim de lucre, fundació o 

associació, ja tingui caràcter públic o privat) i de la seva forma de finançament (pública o privada). El fet que una entitat no persegueixi un 

objectiu lucratiu no l’exclou de ser considerada empresa a l’efecte d’aquesta definició.

a) Projectes de DI cofinançats per la Generalitat de Catalunya (DI-COF):

L’import màxim de l’ajut per al període de tres anys és de 55.560 euros.

Universitat, centre de recerca o fundació hospitalària:

- Cost de la matrícula del doctorand o la doctoranda: fins a un màxim de 1.872,00 euros.

- Despeses per al finançament del grup de recerca per al desenvolupament del projecte: fins a un màxim de 21.600,00 euros.

- Costos indirectes (overheads): fins a un màxim de 3.888,00 euros.

Empresa:

- Tutoria de tesi per part del responsable del projecte designat per l’empresa: fins a un màxim de 21.600 euros.

- Mobilitat del doctorand o la doctoranda, directament vinculada amb el desenvolupament del projecte de DI: fins a un màxim de 6.600 euros.

b) Projectes de DI amb ajut específic (DI-ESP):

L’import màxim de l’ajut total per al període de tres anys és de 6.600 euros.

Entitat contractant:

Mobilitat del doctorand o la doctoranda, directament vinculada amb el desenvolupament del projecte de DI: 6.600 euros.

05.- Criteris de selecció:

a) El potencial de transferència de resultats i coneixements a l’entorn empresarial del projecte de recerca i l’establiment d’uns objectius de 

recerca contrastables en una tesi doctoral.

b) La capacitat de l’empresa per assegurar que el doctorand o la doctoranda disposarà d’un entorn de recerca que facilitarà el 

desenvolupament del projecte i la consecució de la tesi doctoral en el temps establert.

c) La vinculació del projecte a programes de doctorat amb menció d’excel·lència.

d) El grau d’adequació i de concreció dels diferents apartats dels convenis de col·laboració presentats segons els requeriments que consten en 

l’apartat 7.6.

e) Que el projecte afavoreix la participació del màxim nombre d’empreses i d’entorns acadèmics diferents

a) Projectes de DI cofinançats (DI-COF)
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