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INDUSTRIALS

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’EMPRESA

→ NOM DE L’EMPRESA →  CIF 

→ REPRESENTANT LEGAL DE L’EMPRESA

→ RESPONSABLE DEL PROJECTE A L’EMPRESA

→ ADREÇA ELECTRÒNICA → TELÈFON

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

→ CODI POSTAL → POBLACIÓ → PÀGINA WEB

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

→ SECTOR 2  (OPCIONAL) 

→ SECTOR 1
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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
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 dóna 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 desig-
nada per l’empresa.
→ 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 

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

→ NOMBRE DE CRÈDITS I NOTA MITJANA 
DE L’EXPEDIENT ACADÈMIC DE GRAU O 
EQUIVALENT (ESCALA 1 a 10)

→ NOMBRE DE CRÈDITS I NOTA MITJANA 
DE L’EXPEDIENT ACADÈMIC 
DE MÀSTER (ESCALA 1 A 10)

→ 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

→
→
→
→
→
→
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→  NIF 
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A EMPLENAR PEL CANDIDAT
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.

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

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

Les dades facilitades per les persones sol·licitants seran tractades per l’AGAUR en els termes següents:

Responsable. AGAUR – CIF Q0801117C – Passeig Lluís Companys 23, 08010, Barcelona –lopd.agaur@gencat.cat.

Delegat Protecció Dades. Microlab Hard - c/ Santiago Rusiñol 8, 08750 Molins de Rei – agaur@dpo.microlabhard.es

Finalitat. Remetre la seva candidatura a l’empresa i Universitat impulsores del Projecte de Recerca al qual s’hagi inscrit per, si s’escau, gestionar l’ajut per a la seva contractació dintre del període establert en 

la convocatòria de Doctorats Industrials, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu relatiu a la protecció de dades de caràcter personal i la LO 3/2018, de 5 de desembre, de 

Protecció de Dades personals i garantia dels drets digitals.

Legitimació. El compliment d’una obligació legal i l’exercici de poders públics conferits al Responsable.

Conservació de les dades. Les seves dades es conservaran d’acord amb els terminis establerts al marc normatiu regulador dels serveis de gestió d’ajuts de l’AGAUR i en la normativa d’arxius aplicable. 

Drets. En qualsevol moment, pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació o portabilitat 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 impulsores del Projecte de Recerca per a la valoració de la seva candidatura, Departament d’Empresa i Coneixement al qual es troba adscrit l’AGAUR amb l’objectiu de 

exercir les funcions de control, avaluació i direcció al respecte de la gestió de l’AGAUR. Entitats de l’àmbit públic o privat en cas que resulti totalment necessari i estigui previst a la convocatòria per a la 

correcta resolució de la mateixa. Sempre que existeixi obligació legal. 

A EMPLENAR PEL 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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	TEST_2014_CAT_100414


	01: 
	1: Ús de tècniques d’Aprenentatge Automàtic/Intel·ligència artificial per a la caracterització, anàlisi, modelització i optimització del cicle integral de l’aigua.
	2: 1 març 2022
	3: [- Physical Sciences & Engineering]
	4: [PE8 Products and Processes Engineering]
	17: Si
	18: Off
	19: Empresa Municipal d'Aigües de Tarragona, SA (EMATSA)
	5: 
	6: Daniel Milan Cabré
	8: Daniel Colilla Villa/Salvador Fa Vallverdú 
	10: 
	11: 
	12: Muntanyeta S.Pere i S.Pau, s/n
	13: 43007
	14: Tarragona
	15: https://www.ematsa.cat/
	16: L’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona (EMATSA) és una companyia mercantil de l’Ajuntament de Tarragona i de la Sociedad Regional de Aguas (SOREA) del Grup AGBAR que gestiona, des de fa més de 35 anys, el cicle integral de l’aigua a Tarragona. EMATSA ha anat ampliat la seva activitat i presta també serveis d’enginyeria de projectes, execució d’obra hidràulica, gestió de vials públics, i serveis de laboratori.En la seva trajectòria, s’ha convertit en una empresa pionera de serveis vinculats al cicle integral de l’aigua a les comarques de Tarragona, on destaca com a referent en la gestió de serveis bàsics mediambientals.Actualment presta serveis a una població aproximada de 145.000 habitants, i manté entre els seus principals reptes, seguir treballant per a la consolidació de l’excel·lència en la gestió del cicle urbà de l’aigua.

	02: 
	1: Off
	13: Off
	14: Si
	5: 2017SGR1234
	6: ECoMMFiT
	7: Alexandre Fabregat Tomàs, Anton Vernet Peña 
	9: 
	10: 
	11: 
	12: Av. Països Catalans, 26
	15: 43007
	2: Tarragona
	3: http://ecommfit.urv.es/
	4: Universitat Rovira i Virgili
	16: Les tècniques d'Aprenentatge Automàtic (Machine Learning o ML en anglès) i Intel·ligència Artificial (Artificial Intelligence o AI en anglès), han experimentat una penetració extraordinària en infinitat de camps, disciplines i aplicacions que inclouen des del diagnosi clínic a través de la imatge, l’optimització de processos industrials, la racionalització de sistemes de transport públic i la predicció de la qualitat de l’aire en zones urbanes per mencionar uns exemples. L’adopció d’aquestes tecnologies rau en gran mesura en la disponibilitat de grans volums de dades en infinitat d'àmbits i aplicacions. Així, la recollida sistemàtica, exhaustiva i sostinguda de tota classe de dades i el seu processat i gestió ha permès l’ús d’aquestes metodologies per elucidar les sovint complexes relacions existents entre un conjunt de variables independents (els predictors) i una variable d’interés (la resposta) que hom pretén predir. La distribució d’aigües urbanes i la gestió del clavegueram no en són excepcions. L’Empresa Mixta d’Aigües de Tarragona S.A (EMATSA) porta ja fa anys desplegant diferents tipus de sensors i mesuradors capaços de proporcionar dades de qualitat i amb gran resolució temporal de l’estat de la xarxa de distribució d’aigua. EMATSA gestiona el cicle integral de l’aigua en els municipis de Tarragona i la Canonja donant servei també a altres municipis de l’entorn com Els Pallaresos, El Catllar o la Pobla de Mafumet. La companyia abasteix i gestiona les aigües residuals d’un total de 150.000 habitants.L’esmentat cicle de l’aigua inclou la captació, emmagatzematge, distribució i els corresponents controls de qualitat, així com la recollida i gestió de les aigües residuals, el seu tractament a fi de ser retornades al medi garantint la seva qualitat. Els sistemes de control d’EMATSA, a través de diferents canals com el centre de control (SCADA) o el Departament de Clients i Qualitat, recullen i gestionen gran volums de dades sobre cabals distribuïts, valors de paràmetres qualitatius de les aigües, nivells de dipòsits, pressions de xarxa, consums...Totes aquestes dades, emmagatzemades i processades en continu pels tècnics d’EMATSA, són emprades per informar als responsables de l’estat de la xarxa de distribució i per prendre decisions que permetin optimitzar la gestió de l’aigua, garantir el millor servei al consumidor i minimitzar l’impacte sobre l’entorn.En concret, la llista no exhaustiva de dades disponibles inclou:● Potència consumida en tot el cicle (captació, distribució, recollida i retorn al medi).● Nivells d’emmagatzematge d’aigua en continu.● Cabals i pressions principals i sectorials de les xarxes de distribució.● Paràmetres de qualitat sanitària de l’aigua.● Cabals de recollida d’aigües residuals.● Indicadors de les aigües residuals i paràmetres sanitaris: concentració d’estupefaents o càrregues víriques.● Indicadors de qualitat de l’aigua prèvies al tractament i retorn al medi.● Consum dels usuaris finals tant domèstics com industrials.Amb aquest objectiu, EMATSA i la Universitat Rovira i Virgili proposen la creació d’una plaça de Doctorat Industrial que permeti tirar endavant un projecte d’R+D+I d’alt valor afegit alhora que permet la contractació per una empresa compromesa amb la innovació i la recerca. Aquesta oportunitat permet contribuir al desenvolupament del territori incrementant la capacitat innovadora del seu teixit socioeconòmic i facilita la formació a personal investigador que ha d’enfrontar-se a reptes altament complexos, sovint interdisciplinaris i amb uns requeriments de viabilitat i qualitat exigents. Alhora permet a EMATSA incorporar personal investigador d’alt nivell científic i a l’avantguarda del coneixemen;t i atraure talent amb gran potencial per millorar la seva eficiència i eficacia en la prestación del seus serveis, creant al mateix temps ponts de col·laboració amb entitats del sector del coneixment que poden ser aliats estratègics de futur.OBJECTIUSPer tal de millorar la seva capacitat de gestió, EMATSA proposa explotar els grans volums històrics de dades mitjançant tècniques de ML/AI per afinar processos i millorar el servei així com anticipar-se a possibles incidècnies, reforçant així la robustesa operativa d’avant de reptes com episodis de sequera, situacions climatològiques adverses, contaminacions, pandèmies...Així, una parametrització de la xarxa de distribució permetria modular el posicionament de les vàlvules reguladores de pressió en funció dels cabals i pressions de consigna en diferents punts de les xarxes en continu per tal de garantir el servei davant d’una incidècnia. També permetria la identificació i localització de fuites d’aigua accidentals o degudes a usos fraudulents emprant els rendiments hidràulics calculats.Una altra aplicació consistiria en modular en continu el funcionament dels motors de bombament en funció de les demandes i de les tarificacions horàries així com els preus actualitzats de l’energia en cada instant.
	17: Nanociència, materials i enginyeria química
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	1: Llicenciat i màster en matemàtiques, estadística, informàtica, enginyeria o similar.
	2: Anglès nivell mig (recomanat B-1)
	3: 
	4: Experiència en Ciència de Dades, Aprenentatge Automàtic o Intel·ligència Artificial.Experiència en Python o R i llibreries rellevants (scikit-learn, mlr, keras, pandas...)
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	Sector: [Sector públic]
	Sector2: [Medi ambient i energia]


