
——
CAFÈ DE LA INNOVACIÓ XISCAT
Innovacions en Col·laboració publicoprivada

Doctorats industrials

Judit López - Coordinació Unitat d´Innovació (Parc Sanitari Sant Joan de Déu)

Xavier Llauradó - Director/CEO (NVISION)

11 de maig de 2022



1. Què es el doctorat industrial? 2



32. Com es financien els doctorats industrials?

• Ajuts a Doctorats industrials (DI)

Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca – AGAUR (Generalitat de
Catalunya)

- https://doctoratsindustrials.gencat.cat/
- Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
- Bases reguladores de la convocatòria DI 2022
- Convocatòria DI 2022

• Ayudas para contratos para la formación de investigadores en empresas
(Doctorados Industriales)

Ministerio de Ciencia e Innovación (Gobierno de España)

- https://www.ciencia.gob.es/Convocatorias/2021/Ayudas-para-contratos-para-la-formacion-de-investigadores-
en-empresas--Doctorados-Industriales--2021.html

• European Industrial Doctorates (EID)

Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA-ITN entre d’altres (Comissió Europea).

- https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/actions/doctoral-networks

https://doctoratsindustrials.gencat.cat/
https://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Ajuts-a-Doctorats-industrials-DI
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=918539
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=921300
https://www.ciencia.gob.es/Convocatorias/2021/Ayudas-para-contratos-para-la-formacion-de-investigadores-en-empresas--Doctorados-Industriales--2021.html
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/actions/doctoral-networks


3. Ajuts a Doctorats industrials (DI) d’AGAUR

Organismes de recerca

Universitats públiques i 

privades del sistema 

universitari de 

Catalunya

Centres 

de 

recerca

Centres 

tecnològics

Fundacions

/ Centres 

hospitalaris

A qui va dirigit i quins són els requisits d’un projecte de DI?

4

• Designar un/a responsable empresarial del

projecte (tutor).

• Contractació laboral del doctorand/a els 3

anys.

• Retribució bruta mínima anual del doctorand/a

de 22.000 euros (en mitjana).

Empreses o institucions

• El director/a tesi ha de ser membre d’un grup

SGR vigent, invetigador/a ICREA o beneficiari

d’un ajut de l’European Research Council

(ERC).

• Perfil adient per desenvolupar

el projecte.

• Nota expedient acadèmic

estudis superiors accés al

doctorat ≥ 6.50.

• Obert a totes les nacionalitats.



53. Ajuts a Doctorats industrials (DI) d’AGAUR

Quines són les dos modalitats i les seves condicions?



63. Ajuts a Doctorats industrials (DI) d’AGAUR

Quin és el procediment i terminis per presentar un projecte de DI?

Proposta de projecte: FORMULARI

Publicació web proposta DI mínim 5 dies hàbils

Sol·licitut d’ajut tràmits: conveni de col·laboració, acta de 
selecció, admissió al doctorat o matrícula, i certifcats acadèmics

Resolució de l’ajut: 4 períodes/any

Acceptació de l’ajut: 60 dies posteriors a l’atorgament

1. CONSULTA: Per part del/la candidat/a de les ofertes disponibles al web.

2. REQUISITS

3. DESCARREGA L'OFERTA

4. OMPLE EL FORMULARI

5. PRESENTA LA CANDIDATURA: Enviar a l’adreça electrònica

doctorats.industrials.recerca@gencat.cat

Terminis 2022:
• 14 d’abril
• 9 de juny
• 6 d’octubre
• 9 de desembre

mailto:doctorats.industrials.recerca@gencat.cat


74. Doctorat industrial NVISION – PSSJD

“Efectes de l'exposició quotidiana a contaminants 
atmosfèrics en pacients de COVID-19 i d'altres 

malalties respiratòries d'alt risc”

Doctorand – Sergio Escalona
Responsable del projecte - Dr. Zouhair Haddi (NVISION)
Directors de tesi - Dra. Rosana Hernando Salvador (PSSJD)

Dr. Luís Lores Obradors (PSSJD)



84. Doctorat industrial NVISION – PSSJD

IoT and AI technologies

1 - Smart Energy

2 – Digital Health

3 - Other IoT-related projects

IoT Software Platform: Real-time Monitoring, Optimised 

Control, Smart Functionalities, Multi-protocol 

Communications, Interoperability, Improved User 

Experience

Technologies: IoT Sensors, Gas Sensing, Wireless 

Communications, Signal Processing, Cloud Computing, 

Big Data, Artificial Intelligence, Machine/Deep Learning,

Predictive/Prescriptive Modelling, Digital Twins,

Data Security & Privacy

Smart Homes, Energy Storage, Smart Grid & 

Microgrids, Energy Services, Energy Trading,  

Supply & Demand Management

Remote Health Monitoring, Early Disease 

Detection, Activities of Daily Living, Home 

Care, Smart Environment for Wellbeing, 

Unobtrusive Sensing Technologies

Air Quality Monitoring, Food Status Assessment, 

Next Generation IoT Sensors and Architectures,

Animals’ Health Monitoring

Què fem?

Bring R&D to the market providing innovative real-time 

monitoring and management solutions 



94. Doctorat industrial NVISION – PSSJD

Assaig clínic

Plataforma tecnològica

Anàlisi de dadesEquip mèdic

Model de coneixement

Intel·ligència Artificial

Machine Learning

Alertes, Avisos, Recomanacions



104. Doctorat industrial NVISION – PSSJD

Focus en NO2 i PM2.5Focus en COVID-19 i post-COVID-19

Sensor portable de qualitat d’aire Sensor portable de dades fisiològiques



114. Doctorat industrial NVISION – PSSJD

Dades fisiológiques

Qualitat de l’aire

3G/4G/WiFi

Base de Dades
al núvol

Plataforma IoMT
al núvol

comunicacions securitzades
via Internet Aplicació via web

per equip mèdic

BLE comm.

App mòbil
per pacients

anonimització



124. Doctorat industrial NVISION – PSSJD

Assaig clínic i protocol

Subject exclusion criteria

• Patients with risk factors for a worse prognosis for COVID-19 infection 
that may act as confusing factors in the results:

⁻ Arterial Hypertension (HBP)
⁻ Diabetes Mellitus (DM)
⁻ Obesity
⁻ Previous cardiovascular disease
⁻ Previous stroke
⁻ Known primary/secondary or pharmacological immunosuppression
⁻ Liver cirrhosis
⁻ Active neoplastic pathology
⁻ Previous lung disease.or pregnancy
⁻ Active and passive smokers
⁻ Patients who meet hospital admission criteria at the time of diagnosis

• They have difficulty using the material required for the study.

• They must have a Smart Phone (Android or iOS)

Subject inclusion criteria

• Men and women between the ages of 18 and 85

• They must have tested positive for COVID-19 infection; with symptoms 
+ PCR or TAR (rapid antigen test) less than 5 days ago

• They must have read, accepted and signed the informed consent

• Classificació I requeriments
• Consideracions ètiques
• Protecció de dades, etc.
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1. Formació en un entorn dual: empresarial i acadèmic, generant alt valor afegit al seu currículum

2. Creació de xarxa de contactes professionals i acadèmics i desenvolupament d’una recerca propera a mercat.

3. Gaudeixen d’experiències internacionals: congressos, seminaris, estades, etc. i formació complementària.

4. Contracte laboral a l'empresa de 3 anys, retribució bruta mínima de 22.000€ anuals i matrícula de doctorat

subvencionada per la Generalitat de Catalunya*.

1. Consolida la relació amb l’entorn empresarial, creant coneixement i apropant-lo al mercat.

2. Valor acadèmic dels projectes RDI (direcció de tesis, publicacions, patents,…).

3. Incrementa l’atractiu del grup de recerca.

4. Contribuir al desenvolupament del país incrementant la capacitat innovadora del seu teixit socioeconòmic.

1. Captació i formació de talent, per millorar la competitivitat i la internacionalització de l’empresa.

2. Accés a coneixement i infraestructures acadèmiques, i impacte directe en l’activitat de l’empresa.

3. Crea ponts de col·laboració amb científics/ques, personal acadèmic i professionals que poden ser aliats estratègics de

futur.

4. Pot aplicar deduccions fiscals en l’impost sobre societats i bonificacions en les cotitzacions a la Seguretat Social.

* Projectes de tipus "a", cofinançats per la Generalitat de Catalunya.

5. Quins són els avantatges del DIs?



Gràcies

Judit López judit.lopez@sjd.es

Xavier Llauradó xavier.llaurado@nvision.es

Seu central 

Carrer del Doctor Antoni Pujadas, 42

08830 Sant Boi de Llobregat

T. 936 615 208

pssjd@pssjd.org

www.pssjd.org

Seu central 

Av. Barcelona, 105, D23 – Ed. IG-NOVA

08700 Igualada

T. 93 804 15 35

info@nvision.es

www.nvision.es

mailto:judit.lopez@sjd.es
mailto:xavier.llaurado@nvision.es

