
 
 

24. Pla de doctorats industrials 
 
MUNICIPIS 
Tot el territori català, inclosa l’àrea metropolitana de Barcelona. 
 
TITULAR 
El Govern impulsa la transferència de coneixement de les universitats a les empreses amb el 
Pla de doctorats industrials. 
 
DADES ECONÒMIQUES I TÈCNIQUES 

- Prova pilot:  
o Termini: 2013-2015 
o 20 projectes de doctorat seleccionats durant el 2012 

- Primera edició: 
o Termini: 2014-2016 
o 100 projectes de doctorat 

 
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
El Pla de doctorats industrials està impulsat des de la Secretaria d’Universitats i Recerca del 
Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, amb el plantejament 
que cada any s’impulsin cent nous projectes de recerca col·laborativa entre empreses i/o 
institucions i universitats, que seran el fil conductor de la formació d’uns doctorands de perfil 
nou més orientats al desenvolupament d’una carrera professional en l’entorn empresarial. Els 
objectius són els següents: 
 

- contribuir a la competitivitat del teixit industrial català,  
- retenir talent i  
- situar els estudiants de doctorat en condicions de desenvolupar projectes d’R+D+I al 

capdavant d’una empresa. 
 
La característica principal del Programa de doctorats industrials és que la tesi que facin els 
investigadors en formació es desenvoluparà en el marc d’un projecte de recerca entre una 
empresa o institució i una universitat, i ambdues seran les responsables de definir-ne les 
característiques principals. 
 
Des de l’inici, cada doctorand està contractat per l’empresa i té un director de tesi de la 
universitat i un responsable per part de l’empresa. Han de dedicar el 100% del temps de treball 
a la seva investigació, repartit al 50% entre empresa i universitat. Els costos de cada doctorat 
(matrícula, retribució, costos associats, ajuts a la mobilitat, etc.) també són assumits al 50% 
entre l’administració i l’empresa. Les tesis s’han de defensar en un termini màxim de tres anys 
des del seu inici. 
 
El programa ha d’assumir i explicitar que té una vocació R+D+I, és a dir, que vol formar 
investigadors capaços de dirigir projectes de recerca, desenvolupament i innovació, i que vetlla 
sempre perquè les tesis incorporin resultats originals de recerca. Alhora, per a les empreses, 
els doctorands industrials són una bona oportunitat per aprofitar els coneixements i els equips 
capdavanters de què disposen les universitats i els centres d’investigació, i molt especialment 
com a estratègia de captació de talent de gran valor afegit. 
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NOM DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROJECTE  
Antonio Huerta Cerezuela, director acadèmic del Pla de doctorats industrials de la Generalitat 
de Catalunya 
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