
 

Pla de Doctorats Industrials 2014 (DI 2014) 

El Pla de Doctorats Industrials és una estratègia del Govern de la Generalitat de Catalunya, en 
col·laboració amb les universitats públiques i privades, que té per objectius contribuir a la 
competitivitat i internacionalització del teixit industrial català, retenir talent i situar els 
estudiants de doctorat en condicions de desenvolupar projectes d’R+D+I en una empresa. 

L’element clau és el projecte de doctorat industrial. Es tracta d’un projecte estratègic d’una 
empresa que, en col·laboració amb la universitat, constituirà una tesi doctoral. La Generalitat 
de Catalunya donarà suport econòmic a aquests projectes, sempre que compleixin els requisits 
exigits a la convocatòria i que en resultin beneficiaris. 

El candidat/a beneficiari s’haurà de matricular del programa de doctorat de la URV que 
estableixi el projecte DI i presentar la tesi doctoral en un termini màxim de 3 anys. També 
haurà de cursar 60 hores de formació transversal en competències específiques definides per 
la Generalitat (lideratge, transferència, emprenedoria, gestió, propietat intel·lectual i 
industrial, etc.). 

L’empresa haurà de contractar al candidat/a beneficiari a temps complert, per un període de 
3 anys, amb dedicació exclusiva al projecte DI. L’empresa s’ha de fer càrrec de tots els costos 
associats a la contractació laboral. El salari haurà de ser, com a mínim, de 22.000 euros bruts 
anuals. 

El candidat/a beneficiari desenvoluparà la seva recerca tant a l’empresa com a la universitat, 
afavorint la intersectorialitat de la formació del doctorand/a. 

Finançament (modalitat de cofinançament) 

La Generalitat de Catalunya finançarà, per als ajuts concedits en la modalitat de 
cofinançament: 

• A l’empresa:  
o Tutoria de l’empresa (7.200 euros x 3 anys = 21.600 euros en total). 
o Borsa de mobilitat de l’estudiant de doctorat (2.200 euros x 3 anys = 6.600 

euros en total). 

• A la Universitat: 
o Matrícula de doctorat (624 euros x 3 anys = 1.872 euros en total). 
o Finançament del grup de recerca - costos directes del projecte DI (7.200 euros 

x 3 anys = 21.600 euros en total). 
o Overhead (18%:  1.296 euros x 3 anys = 3.888 euros en total). 

L’execució de l’ajut s’haurà de justificar, segons s’indiqui a la convocatòria DI-2014. 
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Calendari 2014 

1. Campanya de projectes DI: empresa i universitat defineixen el projecte conjunt d'R+D+I que 
constituirà una tesi doctoral, així com el perfil del candidat/a idoni per portar-lo a la pràctica. 
Poden participar a la convocatòria els grups de recerca reconeguts (SGR), els investigadors 
ICREA i els beneficiaris d’un ajut de l’ERC. Les empreses han de tenir un centre de treball ubicat 
a Catalunya. 

Els formularis de sol·licitud de projecte DI degudament omplerts 
(http://doctoratsindustrials.gencat.cat) s’han de fer arribar a l’Escola de Postgrau i Doctorat 
(EPD) signats en original i segellats per l’empresa (cal avançar-los escanejats a 
projects@urv.cat). Des de l’EPD s’enviaran a l’AGAUR. 

Paral·lelament, caldrà formalitzar un conveni de col·laboració universitat-empresa per al 
desenvolupament del projecte de doctorat industrial (model de conveni en revisió, us el 
facilitarem des de l’EPD).  

2.- Publicitat del projecte de doctorat industrial a la web: durant un període mínim de 20 dies 
naturals, el projecte serà públic a la web del Pla DI (http://doctoratsindustrials.gencat.cat) per 
tal que les persones interessades puguin presentar la seva candidatura a l’AGAUR. Un cop 
transcorregut aquest termini, en cas que les parts signants del conveni de col·laboració 
considerin que el procés de selecció queda tancat, hauran de comunicar-ho per escrit al Pla DI. 

La comissió de selecció universitat-empresa haurà de valorar totes les persones candidates 
que s'hagin presentat. Per això, la Generalitat de Catalunya facilitarà la relació definitiva de 
candidatures fins a la data de tancament. 

L'empresa i la universitat seleccionaran conjuntament el candidat/a que compleixi els requisits 
establerts (requisits d’accés i admissió a doctorat, nota mitjana de l’expedient acadèmic igual o 
superior a 6,50 sobre 300 ECTS dels estudis superiors que donen accés al doctorat, perfil 
definit a la sol·licitud de projecte, etc). 

3.- Convocatòria de doctorats industrials (DI-2014): RESOLUCIÓ ECO/1426/2014, de 13 de 
juny, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'obre la convocatòria de doctorats 
industrials (DI-2014), DOGC Núm. 6647 de 19 de juny de 2014 
(http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/catala/a_beca.jsp?categoria=predoctorals&id
_beca=20561). 

4.- Període de presentació de sol·licituds de l'ajut1

http://www.gencat.cat/ovt

: Les sol·licituds s'han d'emplenar per via 
electrònica a través de l'Oficina Virtual de Tràmits (OVT) de la seu corporativa de la Generalitat 
de Catalunya, a l'adreça electrònica  

Universitat i empresa hauran de presentar conjuntament la sol·licitud, indicant el candidat/a 
seleccionat i aportant el conveni signat, l’acta de selecció de candidats, l’admissió al doctorat i 

                                                           
1 IMPORTANT: per poder enllestir a temps tots els tràmits de la fase de campanya, cal que el projecte 
estigui publicat a la web de l’AGAUR i que la signatura del conveni estigui en marxa, com a molt tard, a 
finals de setembre de 2014. 

http://doctoratsindustrials.gencat.cat/�
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el certificat de l’expedient acadèmic del candidat/a seleccionat, així com la resta de 
documentació que s’indiqui a la convocatòria. 

5.- Resolucions parcials: enguany l'AGAUR farà diverses resolucions parcials de concessió. 

6.- Acceptació de l'ajut: termini màxim de 60 dies naturals a partir de l'endemà que es publiqui 
la resolució d'atorgament dels ajuts. En cas que les persones seleccionades siguin 
extracomunitàries, es podrà formalitzar l'ajut fins a sis mesos després de la publicació de la 
resolució.  

Durant aquest termini, l’empresa haurà de contractar al candidat/a seleccionat amb les 
condicions establertes, i  aquest/a haurà d’incorporar-se al lloc de treball i matricular-se del 
programa de doctorat de la URV per al curs 2014-15 (en cas que no hi hagi període de 
matrícula obert, haurà de presentar un document de compromís de matrícula). 

Formació transversal en competències específiques 

El candidat/a beneficiari de l’ajut haurà de cursar obligatòriament la formació transversal en 
les competències específiques que defineix el Pla DI de la Generalitat, amb un total de 60 
hores lectives: 

• 30 hores, durant el primer any, comunes a tots els estudiants que participin en el Pla 
DI i finançades per la Generalitat de Catalunya. 

• 30 hores, durant el període d’execució del projecte, a càrrec de l’empresa i/o 
universitat. 

Més informació 

Escola de Postgrau i Doctorat - URV 
Correu electrònic: projects@urv.cat 
Telèfon: 977 55 9529 
http://www.urv.cat/estudis/doctorat/doctorat_industrial.html 
 
Web de la Secretaria d’Universitats i Recerca (SUR) de la Generalitat de Catalunya: 
http://doctoratsindustrials.gencat.cat 

Web de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR): 
http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/catala/a_beca.jsp?categoria=predoctorals&id_
beca=20561 
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