EL PLA DE DOCTORATS INDUSTRIALS
Context i objectius
El Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya (DI en endavant) és una de les iniciatives
del Govern de la Generalitat que contribueix a potenciar la transferència de coneixement entre les
empreses o institucions i les universitats o centres de recerca.
El futur doctor o doctora industrial esdevindrà un pont de col·laboració natural entre les organitzacions
i les universitats o centres de recerca perquè la seva carrera investigadora s’ha desenvolupat
simultàniament en aquests dos entorns. Per tant, tindrà la capacitat de poder identificar i traslladar els
darrers avenços de la recerca bàsica a l’activitat principal de l’organització, així com poder identificar i
explotar les sinèrgies latents amb entorns acadèmics.
Fins a l’actualitat, s’han finançat 345 projectes de doctorat industrial, amb la implicació de 235
empreses, 11 universitats (263 investigadors i 207 grups SGR), 18 centres de recerca i 2 grans
instal·lacions científiques (Barcelona Supercomputing Centre i el Sincrotró Alba), que han permès una
inversió en projectes col·laboratius de R+D+I de 48,12 milions d’euros, dues terceres parts de les quals
provenen del sector privat. A finals de l’any 2012, 12 projectes van finalitzar satisfactòriament i al llarg
del 2017 s’espera que en finalitzin entre 20 i 30 projectes.
Requisits per a les empreses o institucions
 El Pla de Doctorats Industrials està obert a empreses i institucions, públiques i privades, de
totes les mides (des d’start-ups a grans empreses) i tots els sectors d’activitat.
 Les empreses han de tenir un centre de treball a Catalunya.
 El projecte estarà dirigit tant per un responsable de l’empresa com per un investigador
d’excel·lència del sistema universitari Català.
 L’empresa haurà de contractar el doctorand o doctoranda, amb una retribució bruta mínima de
22.000 euros anuals més les corresponents quotes a la Seguretat Social, per un període de 3
anys. El doctorand o doctoranda es dedicarà en exclusiva al projecte d’R+D+I.
Finançament públic al projecte
La Generalitat de Catalunya atorga un import total al projecte de 55.560 euros, que es distribueixen en
els següents conceptes:
a) Costos de supervisió empresarial: 21.600 euros.
b) Finançament per al grup de recerca: 21.600 euros (+costos indirectes 3.888 euros).
c) Subvenció matrícula al programa de doctorat: 1.872 euros.
d) Borsa de mobilitat del doctorand o doctoranda: 6.660 euros.
Aquest finançament és pot executar al llarg dels 3 anys de durada del projecte i és compatible amb
altres fonts regionals, estatals o internacionals a l’R+D+I. Finalment, l’empresa pot beneficiar-se del
marc actual d’incentius i bonificacions fiscals a les activitats d’R+D+I previstes en la normativa de
l’Impost de Societats i de la Seguretat Social.
Procediment i resolució de les sol·licituds
El procediment de resolució dels ajuts és àgil i senzill. En tot moment comptarà amb el suport
personalitzat de l’equip del Pla DI, que li guiarà sobre els passos a seguir. La documentació a presentar
és mínima i estan previstos 4 períodes de resolució al llarg de l’any: maig, juliol, novembre i gener de
l’any següent.
Contacte i resolució de dubtes
Jordi Alba
Project Manager Pla DI
jordi.alba@csuc.cat
93 552 67 97

Enllaços d’interès:
Pàgina web del Pla Doctorats Industrials
Document de presentació del Pla
Bases DOGC Doctorats Industrials
Convocatòria DOGC DI-2017

