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01. Beneficiaris 

Entorn acadèmic: 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. En els casos en què els centres de recerca i les 

fundacions hospitalàries siguin sol·licitants, el conveni de col·laboració ha d'estar signat també, necessàriament, per la 

universitat del sistema universitari de Catalunya on s'hagi de matricular de tutoria de tesi el candidat o la candidata. 

Entorn empresarial: Poden exercir d'entorn empresarial les empreses, sempre que no siguin organismes de recerca ni 

empreses que en depenguin. Tampoc no poden ser-ne beneficiaris els departaments, les delegacions i els serveis territorials 

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

 

02. Objectius i requisits 

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 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. En concret, es preveuen les modalitats següents:  

a) Projectes de DI cofinançats, en els quals l'entorn empresarial té un centre de treball a Catalunya. En aquesta 

modalitat tant l'entorn acadèmic com l'empresarial són beneficiaris de l'ajut. 

b) Projectes de DI específics, previstos per a casos especials, definits en l'apartat IV de l’ordre de bases. En aquesta 

modalitat només l'entorn acadèmic tindrà la consideració de beneficiari. 

Característiques dels projectes de DI: 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. Els projectes de DI suposen una col·laboració efectiva entre una empresa (entorn empresarial) i un o 

diversos organismes de recerca (entorn acadèmic). 

Durada: màxim 3 anys 

Contractes: de caràcter laboral i poden ser indefinits o temporals 

Requisits 

 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 doctoranda, si bé pot haver-hi altres parts signatàries.  

 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).  

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

del Pla DI. 
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 El doctorand o doctoranda ha d'haver estat admès o admesa en un programa de doctorat per al curs que determini la 

convocatòria corresponent.  

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

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

 El doctorand o 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.  

 La dedicació del doctorand o 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.  

 El doctorand o doctoranda ha de 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 doctoranda 

les pot 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. També es podrà acreditar formació transversal realitzada en els cinc 

anys previs a la sol·licitud de l'ajut.  

 Pel que fa al finançament del grup de recerca, s'estableix una incompatibilitat consistent en el fet que un mateix 

director o directora de tesi no pot acumular un finançament anual superior a 14.400,00 (catorze mil quatre-cents) euros 

en el marc del Pla DI. 

Enllaç al web DI Generalitat: http://doctoratsindustrials.gencat.cat/ca  

Enllaç a les BBRR: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7316/1592334.pdf  
Enllaç a Convocatòria: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7324/1595048.pdf  

 

03. Resum modalitats d’ajuts a projectes de doctorat industrial 

 

 
 

 

 

http://doctoratsindustrials.gencat.cat/ca
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7316/1592334.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7324/1595048.pdf


Regió del Coneixement 

 

 

Oficina Tècnica d’Innovació 

 

Página 3 de 3 

04. Despeses subvencionables 

 Cost de la matrícula del doctorand o doctoranda.  

 Finançament per al grup de recerca: 

a) Contractació de personal predoctoral o postdoctoral o de suport a la recerca 

b) Cofinançament de contractes predoctorals, postdoctorals o de suport a la recerca. 

c) Adquisició d'equipament inventariable o bibliogràfic. 

d) Adquisició de material fungible. 

e) Altres despeses  

f) En general, no són subvencionables les retribucions de personal fix vinculat estatutàriament o contractualment a 

les institucions sol·licitants, ni qualsevol despesa no necessària ni justificada per a l'assoliment dels objectius de 

recerca del grup. 

 Costos indirectes (overheads).  

 Tutoria de tesi a càrrec de la persona responsable del projecte designada per l'empresa. Com a costos elegibles 

inclosos en aquesta partida hi hauria el cost total del contracte de la mateixa persona responsable en proporció a la 

seva dedicació al projecte, les despeses d'execució del projecte, la certificació dels projectes (a efectes fiscals) i, en 

general, totes les despeses de l'empresa directament relacionades amb el projecte de DI. També pot formar part dels 

costos elegibles el cost total del contracte del doctorand o doctoranda. 

 Mobilitat del doctorand o doctorand fora de Catalunya 

05. Criteris de selecció 

a) L'impacte a mitjà termini que tindrà el projecte de DI en l'entorn empresarial (aplicabilitat de la recerca en els 

processos, els productes i els serveis; potenciació de la captació de nous clients, i obertura a nous mercats, entre d'altres.) 

(20/100). 

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

desenvolupament del projecte i la consecució de la tesi doctoral en el temps establert (15/100). 

c) La puntuació obtinguda en la convocatòria SGR vigent pel grup al qual estigui adscrit el director o la directora de tesi. 

Es valorarà amb la màxima puntuació que el director o la directora de tesi sigui investigador o investigadora del programa 

ICREA o que hagi obtingut finançament del Consell Europeu de Recerca (ERC) (35/100). 

d) El grau d'adequació i de concreció dels diferents apartats dels convenis de col·laboració presentats segons els 

requeriments que consten a la base 8.4 (20/100). 

e) El fet que el projecte afavoreixi la participació del màxim nombre d'empreses i d'entorns acadèmics diferents (10/100). 

 


