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Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya sobre el 

procediment de reconeixement de projectes de Doctorat Industrial fora 

del marc de la convocatòria oficial de la Generalitat de Catalunya 

Presentació 

El Reial Decret 195/2016, de 13 de maig, pel qual s’estableixen els requisits per a l’expedició del 

suplement europeu al títol universitari de doctor, inclou en l’article 15 bis la “Menció industrial en el 

títol de doctor” i regula que les universitats poden atorgar-la sempre que concorrin determinades 

circumstàncies.  

Des del govern de la Generalitat de Catalunya es considera clau fomentar la col·laboració i la 

transferència de tecnologia i de coneixements entre els entorns acadèmics i empresarials1. Amb 

aquesta finalitat, des de l’any 2012 i amb la col·laboració de les universitats, s’impulsen els Doctorats 

Industrials com a un dels instruments que contribueixen de manera beneficiosa  a aquest objectiu. 

L’instrument que dona suport a aquesta iniciativa és la Convocatòria anual d’Ajuts a Doctorats 

Industrials que gestiona l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).   

Fins ara,  des del Pla de Doctorats Industrials es dona visibilitat als projectes que s’impulsen 

mitjançant aquesta convocatòria i periòdicament es fa un reconeixement públic als agents involucrats 

en aquests projectes: doctorands, directors acadèmics i responsables d’empresa. 

Aquesta proposta vol establir els requeriments per tal que les tesis doctorals llegides fora del 

marc de la convocatòria de Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya puguin ser 

objecte de reconeixement i de visibilitat al mateix nivell que els projectes que es desenvolupen 

sota l’empara de la convocatòria de la Generalitat de Catalunya. Aquest reconeixement no té un 

scaràcter oficial i és compatible a la Menció Industrial en el títol de doctor que poden atorgar les 

universitats i que regula el Reial Decret 195/2016. 

El Pla de Doctorats Industrials, per a aquells projectes que es reconeguin per aquest procediment, 

introdueix elements de flexibilitat, però considera necessari preservar la idea que els Doctorats  

1 L’accepció “entorn empresarial” en aquest document fa referència a tota entitat, independentment de la seva forma 
jurídica, que de forma habitual exerceixi una activitat econòmica consistent a oferir béns i serveis en un determinat 
mercat, amb independència del seu estatus jurídic (societat mercantil, professional independent, entitat sense ànim de 
lucre, fundació o associació, tant si té caràcter públic com privat) i de la seva forma de finançament (pública o privada). 
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Industrials són un instrument per al desenvolupament de projectes de recerca col·laborativa que 

afavoreixin la transferència de tecnologia i de coneixement entre els actors qui hi intervenen. 

 Criteris: 

1. Ha de tractar-se de tesis defensades i que donin lloc a un títol de Doctorat expedit per alguna

de les universitats de Catalunya. El rol de la universitat pot ser de direcció o de co-tutela de

la tesi.

2. El projecte de recerca que desenvolupa la tesi ha de ser una activitat de recerca

col·laborativa entre una universitat o un centre de recerca ubicat a Catalunya i, com a mínim,

una empresa o una institució.

3. Poden actuar com a empresa o institució totes les entitats, independentment de la seva

forma jurídica, que de forma habitual exerceixin una activitat econòmica que consisteixi en

oferir béns i serveis, de qualsevol mida o sector d’activitat, amb independència del seu estatus

jurídic (societat mercantil, professional independent, entitat sense ànim de lucre, fundació o

associació, tant si té caràcter públic com privat) i de la seva forma de finançament (pública o

privada).

No tenen la consideració d’entorn empresarial els centres universitaris adscrits ni els instituts 

de recerca adscrits a les universitats, com tampoc no la tenen les entitats de què en depenen 

ni les entitats que formin part del grup universitari o del centre de recerca, es a dir, entitats 

amb autonomia jurídica i patrimonial que actuïn sota la direcció inequívoca de la universitat o 

centre de recerca.  

4. La persona autora del projecte de recerca (doctorand/a) ha d’haver desenvolupat el seu

doctorat sota l’empara d’un contracte laboral o mercantil amb una de les institucions

participants en el projecte de recerca col·laboratiu que tingui una durada mínima de tres anys.

5. La recerca col·laborativa ha d’haver estat executada en el marc d’un conveni de

col·laboració entre les entitats participants. Aquest conveni haurà d’explicitar, com a mínim,

els acords entre les parts quant a:

o Durada del conveni, que haurà d’haver cobert el període de desenvolupament del

projecte de recerca, que computi les pròrrogues successives si escau.

o Drets i obligacions de les parts.

o Retribució del/la doctorand/a, que ha de ser igual o superior a l’establerta en l’Estatut

del Personal Investigador en Formació.



3 

o Les condicions relatives als drets de propietat intel·lectual i industrial, com també als

drets que té el/la doctorand/a de fer públics els resultats de la seva recerca al llarg del

període de formació o en la tesi doctoral.

6. El doctorand ha de tenir un director o una directora de la tesi designat o designada per

la universitat i un responsable designat per l’empresa o institució, que pot ser, si escau,

codirector/a de la tesi d’acord amb la normativa pròpia de doctorat.

7. El director/a de tesi ha de ser membre d’un grup de recerca reconegut per la Generalitat de

Catalunya o per la universitat a través de les normatives pròpies, membre de la Institució

Catalana de Recerca i Estudis Avançats  (ICREA) o bé sigui beneficiari d’un ajut concedit per

l’European Research Council (ERC) en alguna de les cinc anualitats anteriors a la lectura de

la tesi.

8. En el cas d’incompliment d’algun dels criteris anteriorment esmentats, la universitat haurà

d’aportar un informe justificatiu que serà sotmès a la consideració de la comissió del Consell

Interuniversitari de Catalunya (CIC) pertinent.

Procediment: 

A. El reconeixement es sol·licitarà a la Direcció del Pla de Doctorats Industrials a proposta de 

l’Escola de Doctorat de la universitat corresponent, que serà la responsable d’aportar les 

evidències documentals que permetin accedir a aquest reconeixement. 

B. Una vegada fetes les comprovacions documentals, la Direcció del Pla de Doctorats Industrials 

traslladarà les propostes de reconeixement a la Comissió de Programació i Ordenació 

Acadèmica del CIC, un cop informats els membres de la Comissió de Recerca del CIC,  que 

les podrà elevar a la Junta del CIC per a la seva aprovació si s’escau. 

Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya, 9 d'octubre de 2020




