
FORMULARI DE PROJECTES DE DOCTORAT INDUSTRIAL 
A EMPLENAR PER L’EMPRESA I LA UNIVERSITAT

SOĿLICITUD DE PARTICIPACIÓ EN UN PROJECTE DE DOCTORAT INDUSTRIAL 

→ PROJECTE

→ DATA PREVISTA D’INICI DEL PROJECTE

→ ERC PANEL 1

MODALITAT DEL PROJECTE DE RECERCA 
Vegeu l’apartat de característiques i escolliu la modalitat en funció de les característiques del projecte.

Modalitat de cofinançament  Modalitat d’ajuts específics

DADES DE L’ENTORN EMPRESARIAL

→ NOM DE L’ENTITAT →  CIF 

→ REPRESENTANT LEGAL DE L’ENTITAT

→ RESPONSABLE DEL PROJECTE A L’ENTITAT (TUTOR/A)

→ ADREÇA ELECTRÒNICA → TELÈFON

→ ADREÇA DEL CENTRE DE TREBALL ON ES DESENVOLUPARÀ PARCIALMENT EL PROJECTE

→ CODI POSTAL → POBLACIÓ → PÀGINA WEB

→ BREU PRESENTACIÓ DE L’ENTITAT
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→ ERC PANEL 2 (OPCIONAL) 

→ SECTOR 2  (OPCIONAL) 

→ SECTOR 1



DADES DE L’ENTORN ACADÈMIC DEL PROJECTE 

→ UNIVERSITAT

→ PROGRAMA DE DOCTORAT

INVESTIGADOR/A ICREA BENEFICIARI D’UN AJUT ERC GRUP DE RECERCA SGR

→ CODI SGR → NOM DEL GRUP DE RECERCA

→ DIRECTOR/A DE TESI

→ CENTRE DE RECERCA (SI ESCAU)

→ A DREÇA E LECTRÒNICA → T ELÈFON

→ ADREÇA DEL DEPARTAMENT/CENTRE ON DESENVOLUPARÀ PARCIALMENT EL PROJECTE

→ CODI POSTAL → POBLACIÓ → PÀGINA WEB

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE DE RECERCA
BREU RESUM DEL PROJECTE DE RECERCA, QUE INDIQUI SI HI HA ALTRES ENTITATS O CENTRES PARTICIPANTS, AMB L’EXTENSIÓ MÀXIMA DEL 
REQUADRE, MITJANÇANT EL QUAL EL CANDIDAT PUGUI IDENTIFICAR SI ES TRACTA D’UN PROJECTE DEL SEU INTERÈS.
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PERFIL DEL CANDIDAT/A
Descripció dels requisits mínims i valorables, quant a titulació, idiomes i experiència, que seran més valorats en els candidats. En tots els 
apartats cal fer referència a si és un requisit mínim o valorable.

→ TITULACIÓ* (GRAU, O EQUIVALENT (LLICENCIATURA, ENGINYERIA SUPERIOR I ARQUITECTURA), I MÀSTER UNIVERSITARI)

*Requisits per a l’admissió al doctorat: vegeu l’apartat corresponent a les preguntes més freqüents dels estudiants de doctorat (FAQ) del
web del Pla de Doctorats Industrials. 

→ IDIOMES   → EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL D’INTERÈS

→ ALTRES 

CARACTERÍSTIQUES DELS PROJECTES DE DOCTORAT INDUSTRIAL
L’  element essencial del Pla de Doctorats Industrials és el projecte de doctorat industrial, és a dir, un projecte de recerca estratègic 
d’una empresa, on el doctorand/a desenvoluparà la seva formació investigadora, en coŀlaboració amb una universitat, i que serà objecte 
d’una tesi doctoral.

La Generalitat de Catalunya dona suport econòmic a aquests projectes mitjançant 2 modalitats, ateses algunes característiques en l’exe-
cució del projecte:
a. Projectes de doctorat industrial cofinançats per la Generalitat de Catalunya.
b. Projectes de doctorat industrial amb ajut específic.

CARACTERÍSTIQUES COMUNES D’AMBDUES MODALITATS
→ La tesi doctoral es desenvoluparà en el marc d’un conveni de coŀlaboració entre una universitat (i, si escau, centre de recerca) i una em-
presa (també pot participar-hi més d’una empresa). 
→ El/la doctorand/a disposarà d’un director/a de tesi vinculat/ada a la universitat o al centre de recerca i d’una persona responsable 
designada per l’empresa (tutor/a). 
→ La selecció de la persona candidata es realitzarà conjuntament entre les parts signants del conveni de coŀlaboració. En tot cas, la 
persona candidata ha de ser acceptada i admesa al programa de doctorat de la universitat corresponent.
→ La persona candidata ha de tenir una nota mitjana de l’expedient acadèmic  igual o superior a 6,5 (escala 0 a 10), calculada sobre el total 
de crèdits dels estudis superiors que donen accés als estudis oficials de doctorat.
→ El director/a de tesi ha de formar part d’un grup de recerca reconegut (SGR) vigent de la Generalitat de Catalunya o bé ser investigador/a 
del programa ICREA o haver obtingut finançament del Consell Europeu de Recerca (ERC).
→ La dedicació del/de la doctorand/a al projecte de recerca es distribuirà entre l’empresa i la universitat.
→ El/la doctorand/a participarà en programes formatius en competències específiques relacionades amb el lideratge, la coordinació i la 
gestió de projectes d’R+D+I; la transferència de resultats de recerca; el desenvolupament de noves empreses, i la propietat inteŀlectual i 
industrial, entre altres matèries rellevants.
→ El/la doctorand/a disposarà d’una assignació anual (borsa de mobilitat) finançada per la Generalitat de Catalunya i que podrà acumular-
se per a un període màxim de 3 anys. La finalitat és l’assistència a seminaris i congressos relacionats amb el projecte de recerca, així com 
estades en altres seus de l’empresa, en altres universitats o en centres de recerca de fora de Catalunya. 
→Totes les tesis llegides en el marc del Pla de doctorats industrials rebran la menció de doctorat industrial. Les empreses i els directors 
acadèmics o les directores acadèmiques participants també rebran un reconeixement per la seva participació al Pla.
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DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT  

→ NOM I COGNOMS DE L’ESTUDIANT  

→ ADREÇA DE LA RESIDÈNCIA HABITUAL  

→ C ODI POSTAL →  POBLACIÓ 

 → ADREÇA ELECTRÒNICA

PERFIL DEL CANDIDAT/A 

→ TITULACIÓ: GRAU O EQUIVALENT (LLICENCIATURA, ENGINYERIA SUPERIOR I ARQUITECTURA), I MÀSTER UNIVERSITARI.

→ NOMBRE DE CRÈDITS (ECTS) del 
GRAU O EQUIVALENT 

→ NOMBRE DE CRÈDITS (ECTS)  del 
MÀSTER UNIVERSITARI 

→ EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL→ IDIOMES. EN EL CAS DE DISPOSAR D’UN CERTIFICAT 
ACREDITATIU, CAL ESPECIFICAR-HO AMB LA DATA D’OBTENCIÓ. 

→ ALTRES DADES D’INTERÈS RELLEVANTS PER AL PROJECTE

A EMPLENAR PEL CANDIDAT/A
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→  NIF 

→NOTA MITJANA DE 
L’EXPEDIENT (ESCALA 1 a 10)

→NOTA MITJANA DE 
L’EXPEDIENT (ESCALA 1 a 10)



A EMPLENAR PEL CANDIDAT/A
MOTIVACIÓ I INTERÈS EN EL PROJECTE
Espai per incloure les motivacions i l’interès personal en el projecte, amb l’extensió màxima del requadre.

Data i signatura de l’interessat/da.

Per a més             informació:
doctorats.industrials.reu@gencat.cat · doctoratsindustrials.gencat.cat

_________________, ____ de ____________________ de ____
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PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En complimentar el present formulari, autoritza i dona el seu consentiment per al tractament de les dades personals facilitades en els termes següents:

Responsable. AGAUR – CIF Q0801117C – Passeig Lluís Companys 23, 08010, Barcelona – T. 93 310 63 94 – lopd.agaur@gencat.cat.

Delegat de Protecció de Dades. agaur@dpo.microlabhard.es

Finalitat. La finalitat de la recollida de les dades és fer arribar la seva candidatura a l’empresa i Universitat/organisme de recerca impulsors del projecte de recerca al qual s’hagi inscrit  per si, s’escau,  gestionar la sol·licitud d’ajut en el marc 

del Pla de Doctorats Industrials (en endavant, Pla DI), de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu relatiu a la protecció de dades de caràcter personal i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de 

dades personals i garantia dels drets digitals.

Base Legal. El compliment d’una missió realitzada en interès públic, l’exercici de poders públics conferit al Responsable o el compliment d’una obligació legal o; el consentiment de l’interessat en el cas de sol·licitar-lo, consentiment que 

podrà ser retirat en qualsevol moment.

Conservació de les dades. Les seves dades es conservaran mentre siguin necessàries per gestionar la convocatòria corresponent, i un cop tancada, es conservaran d’acord amb els terminis establerts a la normativa d’arxius aplicable. El 

Responsable, certifica haver implementat les mesures tècniques i organitzatives recollides al Reglament (UE) 2016/679, per tal de garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal incloses als fitxers i evitar la seva 

alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzats.

Drets. En qualsevol moment, vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament de les seves dades, o exercir el dret a la portabilitat de les mateixes. Tot això, mitjançant escrit, acompanyat de còpia 

de document oficial que l’identifiqui, adreçat a l’AGAUR o al Delegat de Protecció de Dades. En cas de disconformitat amb el tractament, també té el dret de presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Destinataris. Empresa i universitat/organisme de recerca impulsors del Projecte de Recerca per a la valoració de la candidatura, Departament de Recerca i Universitats (REU) i Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) amb la 

finalitat de participar i assessorar en la selecció de les entitats i candidats, coordinar i promocionar conjuntament el programa amb l’AGAUR. Igualment, les dades podran ser comunicades a l’empresa on desenvolupi les seves funcions i a la 

universitat amb la finalitat de seleccionar el candidat.

Procediment de soŀlicitud de participació:
Enviament electrònic d'una còpia  signada  a la bústia de correu del Pla de Doctorats Industrials: doctorats.industrials.reu@gencat.cat

http://doctoratsindustrials.gencat.cat/ca
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	16: GEM és un grup de companyies especialitzades en l’estudi del mar, tant en Oceanografia, Dinàmica Litoral, Geofísica, Geotècnia i Medi Ambient amb una experiència de més de 25 anys. La companyia ofereix una àmplia gamma de tècniques d’estudi d’investigació marina, utilitzant tecnologia d’última generació per a facilitar l’estudi del medi marí des de la perspectiva de diferents sectors.L’empresa opera a nivell global, principalment a Europa, Oest d’Àfrica i Sud-Amèrica, intervenint en els sectors on el coneixement de la columna d’aigua, sòl i subsòl marí és indispensable pel correcte desenvolupament de projectes de diferents característiques com ara el cablejat submarí tant elèctric com de comunicacions, implantació d’energies renovables en el medi marí, Oil & Gas, mineria, construcció d’infraestructures i dragatge, entre d’altres.L’adquisició de dades amb tecnologia d’última generació i alta qualitat, així com la seva interpretació, anàlisi i presentació constitueixen el nucli de diferenciació de la empresa. El ferm creixement i lideratge de l’empresa en el seu nínxol específic en els últims anys és la clara conseqüència del manteniment i ús de les avantatges competitius: capacitat de gestió, qualitat de la feina, constant desenvolupament i innovació tecnològica, capacitats i motivació del personal directiu i tècnic i, de forma especial, el compromís de servei cap als seus clients.Una gran part de les tecnologies, equips d’investigació i software d’adquisició i interpretació de dades han estat desenvolupats en el propi departament de I+D+i, el qual constitueix una clara avantatge competitiva de l’empresa. Aquesta font de diferenciació ha estat una de les claus en l’evolució de la companyia i li ha permès posicionar-se com un partner eficient i fiable a nivell internacional.
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	1: Off
	13: Off
	14: Si
	5: 2017 SGR 315
	6: Geociències Marines
	7: Miquel Canals Artigas i Enric Ballesteros Sagarra
	9: Facultat de Ciències de la Terra i Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CSIC)
	10: 
	11: 
	12: Departament de Dinàmica de la Terra i de l'Oceà, Fac. Ciències de la Terra, Martí i Franquès s/n, Campus de Pedralbes
	15: 08028
	2: Barcelona
	3: Ver *, al final de pàgina
	4: Universitat de Barcelona
	16: PORQUÉ ES RELEVANTE EL TEMA PROPUESTO. La necesidad de interconexiones eléctricas entre diferentes regiones y países, incluyendo territorios insulares, así como la proliferación de parques eólicos marinos en muchos lugares del mundo, han acarreado la instalación de miles de kilómetros de cables eléctricos submarinos (CES) en los últimos años. Además, el gran número de proyectos de eólica marina pendientes de ejecución y el hecho de que cada vez más países apuesten por esta fuente de energía hacen prever un notable incremento de la necesidad de instalación de CES en los próximos años. Sin embargo, hay indicios de que estas infraestructuras podrían no ser inocuas para el ecosistema marino, aspecto altamente relevante que preocupa a gobiernos, empresas y a parte de la sociedad, y que es necesario abordar de manera decidida y urgente. Esta es la motivación de fondo del proyecto que aquí se propone.¿QUÉ SABEMOS SOBRE LA CUESTIÓN? El impacto ambiental de la instalación de CES y, en concreto, la afectación que puedan tener en los macroorganismos bentónicos y la meiofauna, y sobre la fauna marina en general, están aún muy poco estudiados. El ya citado número creciente de proyectos de instalación de CES, a menudo cruzando Áreas Marinas Protegidas, hace aún más imprescindible aumentar los conocimientos sobre estas cuestiones, así como la creación de un protocolo de trabajo que permita integrarlas plenamente en las futuras campañas de investigación para el tendido de CES. Parte de la energía eléctrica que transporta un CES se pierde en forma de calor por el efecto Joule, provocando así un incremento de temperatura (T) en el recubrimiento del cable y en el ambiente circundante. En el caso de los CES enterrados, esta radiación térmica puede calentar apreciablemente el sedimento próximo. El calentamiento, de algunos grados centígrados, disminuye a medida que aumenta la distancia al CES. Los efectos potenciales del aumento de T incluyen la modificación de las propiedades físicas y químicas del sustrato, y del desarrollo de comunidades de microorganismos (meiofauna). También se apunta a cambios fisiológicos en organismos bentónicos y en la estructura de las comunidades bentónicas con exclusión de especies criofílicas (las “perdedoras”) en beneficio de otras más termofílicas (las “ganadoras”). Los campos electromagnéticos (CEM) se generan por el paso de la corriente eléctrica por los cables y sus características dependen del tipo de cable, de la potencia y del tipo de corriente (alterna vs. continua). Obviamente, la exposición es mayor cuando el cable no está enterrado, pero los CEM no se eliminan del todo ni siquiera en el caso de cables enterrados. La intensidad de los CEM aumenta con el flujo de energía que pasa por el cable, y disminuye rápidamente a medida que aumenta la distancia al mismo. Los CEM puede alterar el comportamiento y afectar la fisiología y el desarrollo de especies marinas. Si bien hay algunos estudios sobre efectos de los CEM en escasas especies de vertebrados, en el caso de de los invertebrados que forman el bentos y la meiofauna marinos el desconocimiento es notabilísimo, limitándose a algunas especies de crustáceos y peces.¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS? El presente proyecto se centra en :• Determinar los incrementos de temperatura ambiental que se producen alrededor de cables eléctricos submarinos (CES), y establecer el papel de las características propias de los cables y de las variables ambientales en dichos incrementos.• Evaluar los CEM generados por CES, y analizar el papel de las características propias de los cables y de las variables ambientales potencialmente interactuantes.• Estudiar las afectaciones de los incrementos térmicos y los CEM generados por CES sobre las comunidades bentónicas, incluyendo la meiofauna, y sobre la fauna marina en general.• Definir un protocolo de trabajo para integrar la estimación de los grados de afectación durante campañas de investigación futuras para la instalación de nuevos CES.La investigación se centrará en el nuevo CES entre Ibiza y Formentera, cuyos trabajos de instalación están en curso (lo que constituye un valiosísimo elemento de oportunidad), y en otros CES instalados en Baleares,  concretamente los cables Mallorca-Ibiza y Mallorca-Menorca. La tesis se nutrirá de dos fuentes principales de datos originales; (i) nuevos datos obtenidos in situ durante la tesis en el entorno del nuevo CES Ibiza-Formentera, y (ii) datos históricos aportados por la empresa Red Eléctrica de España (REE).PARTICIPANTES. Por el sector académico participan la Universitat de Barcelona, a través del GRC Geociències Marines, con experiencia acreditada en el estudio multidisciplinar del lecho marino, y el Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC), con gran experiencia en estudios del bentos y del ambiente marino. Por el sector empresarial participa la empresa Geociencias y Exploraciones Marítimas (GEM) (www.gemigeo.com), con amplia experiencia en técnicas de estudio de investigación marina, y se cuenta con el pleno apoyo de la empresa Red Eléctrica de España (REE) (www.ree.es/es). *: www.ub.edu/portal/web/dp-dinamica-terra-ocea/
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