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Doctorats Industrials 2016 - AGAUR (GenCat) 

Budget                                                                   4.378.800,00 Termini:                                     5 de Desembre de 2016 

  

01. Beneficiaris 

1. Entorn academic: En totes les modalitats, poden exercir d'entorn acadèmic els organismes de recerca, en concret 

les universitats públiques i privades del sistema universitari de Catalunya, així com els centres de recerca i les 

fundacions hospitalàries amb seu a Catalunya que tinguin com a finalitat principal la recerca o difondre 

àmpliament els resultats de les investigacions mitjançant l'ensenyament, la publicació o la transferència de 

tecnologia. 

2. Entorn empresarial 

a. En els projectes DI-COF-CAT poden exercir d'entorn empresarial les empreses amb un centre de treball a 

Catalunya, sempre que no siguin organismes de recerca ni empreses dependents d'aquests. Tampoc no 

poden ser beneficiaris d'aquesta convocatòria els departaments, les delegacions i els serveis territorials de 

la Generalitat de Catalunya. S'exclouen, així mateix, els centres TECNIO amb personalitat jurídica pròpia. 

En aquesta modalitat, estarà limitat a 15 el nombre d'ajuts que es podran atorgar a les tipologies d'empresa 

següents: fundacions i associacions sense ànim de lucre; entitats pertanyents o vinculades al sector públic, 

sigui Administració local, autonòmica o estatal, i consorcis amb participació pública majoritària 

b. En els projectes DI-COF-UE exerceixen d'entorn empresarial les empreses amb un centre de treball fora 

de Catalunya, però dins la UE. 

c. En els projectes DI-ESP poden exercir d'entorn empresarial les empreses amb un centre de treball a 

Catalunya o fora de Catalunya, en aquest últim cas sempre que sigui dins la UE. 

02. Resum 

1. OBJECTIU: atorgar ajuts per al desenvolupament de projectes de DI en qualsevol àmbit de coneixement i en 

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, en el qual 

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. Aquesta convocatòria s'adreça a finançar projectes 

que, d'acord amb el RGEC i el Marc R+D+I de la Comissió Europea, són projectes de recerca industrial, definits 

com a recerca planificada o estudis crítics encaminats a adquirir nous coneixements i aptituds que puguin ser útils 

per desenvolupar nous productes, processos o serveis, o permetin millorar considerablement els ja existents; 

comprèn la creació de components de sistemes complexos i pot incloure la construcció de prototips en un entorn 

de laboratori o en un entorn amb interfícies simulades amb els sistemes existents, així com línies pilot, quan sigui 

necessari per a la recerca industrial i, en particular, per a la validació de tecnologia genèrica. 

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. 

Requisits comuns per a les tres modalitats 
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- 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 els dos entorns (acadèmic i empresarial) i en tots els casos la universitat de matriculació 

de tutoria de tesi del doctorand o la doctoranda, si bé pot haver-hi altres parts signatàries.  

- Haver seleccionat el doctorand o la doctoranda per portar a terme el projecte de tesi d'acord amb el que es preveu al web 

del Pla DI ().  

- El doctorand seleccionat o la doctoranda seleccionada ha d'haver estat admès o admesa en un programa de doctorat per al 

curs 2015-2016 o per al curs 2016-2017.  

- El doctorand o la doctoranda ha de tenir una nota mitjana igual o superior a 6,5 en una escala de l'1 a 10. Per calcular-la 

es tindran en compte les notes obtingudes en els estudis superiors que permetin l'accés al doctorat.  

- 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'una persona responsable del projecte designada per l'empresa.  

- El director o 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 fer 60 hores de formació en competències transversals d'interès empresarial relacionades amb les temàtiques 

següents: lideratge, coordinació i gestió de projectes, transferència de resultats de la recerca, desenvolupament de noves 

empreses, patents i propietat intel·lectual i industrial. La Generalitat de Catalunya 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 de les universitats, els centres de recerca o les fundacions 

hospitalàries. 

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. 
 

Enllaç a Convocatòria: http://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Ajuts-a-Doctorats-industrials-DI  

03. Línies d'actuació  

 

http://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Ajuts-a-Doctorats-industrials-DI
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04. Ajuts màxims i tipus 

a) DI-COF-CAT: L’import màxim de l’ajut per al període de tres anys és de 55.560 euros. 

Entorn acadèmic: 

- 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. 

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

màxim de 6.600 euros. 

Empresa: 

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

del 65% del cost elegible justificat. 

 

b) DI-COF-UE: L'import màxim de l'ajut per al període de tres anys és de 33.960,00 (trenta-tres mil nou-cents seixanta) 

euros. 

Entorn academic: 

- 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. 

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

màxim de 6.600 euros. 

 

c) DI-ESP: L'import màxim de l'ajut total per al període de tres anys és de 8.472,00 (vuit mil quatre-cents setanta-dos) 

euros. 

Entorn academic: 

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

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

màxim de 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 

 


