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PREÀMBUL 

El Patronat de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili, (en endavant, IISPV), en 

sessió de patronat de data 10 de juliol de 2020 va aprovar la normativa sobre propietat industrial 

i intel·lectual de l’IISPV.  

La Comissió delegada de l’IISPV en sessió de 13 d’octubre de 2020 va aprovar una normativa en 

relació al co-finançament de l’IISPV en despeses vinculades a protecció de patents i altres 

registres en fases nacionals. Aquesta normativa s’incorpora a la normativa sobre propietat 

industrial i intel·lectual de l’IISPV que serà ratificada en el proper patronat.  

El seu article 23, descriu,  

Article 23. Co-finançament IISPV en despeses vinculades a protecció o manteniment de patents, 

registre de protecció intel.lectual, invencions, drets o autories i altres vinculades a la propietat 

intel.lectual en fases nacionals 

Atès que algunes de les patents del IISPV arriben a fases nacionals i els investigadors demanen 

la continuïtat en el manteniment de la patent, la implantació d’un model de finançament 

sostenible pot ser un mecanisme per a incentivar la innovació i la transferència dels 

investigadors.  

L’import màxim a co-finançar per part de l’IISPV no superaria en cap cas el 33% del total de les 

despeses de fases nacionals. No obstant, aquest percentatge es podria veure incrementat si a 

petició de la comissió de PPI i amb l’autorització de la comissió delegada es considerés oportú, 

per raons d’interès de l’institut, fet que quedarà sotmès a la existència de disponibilitat 

pressupostaria. 

Són requisits per al Co-finançament de l’IISPV que es compleixin els següents requisits, 

 Existència d’informes favorables, (avaluacions positives de convocatòries externes, 

consultors externs independents amb informe de valorització i/o diudiligence, altres 

vàlids per a la comissió de PPI de l’IISPV que mostrin una evidència de un possible interès 

de un tercer) 

 Existència de projectes d’innovació, basats en la patent i/o tecnologia de treball en els 

últims tres anys 

 Grup emergent o consolidat amb capacitat científica demostrada, (finançament 

continuat en els els 4 ultims anys en projectes competitius) 

 Demostrada capacitat econòmica suficient per afrontar el cost de les fases nacionals a 

càrrec del grup d’acord amb pressupost estimat. 

Correspon a la comissió delegada aprovar el co-finançament en fases nacionals a proposta de  la 

comissió de PPI ( Direcció/Gerència/Tècnic PPI).  

L’ import màxim anual de 25.000€  per totes les peticions. Aquesta xifra pot ser revisada d’acord 

amb les disponibilitats pressupostaries de l’institut i aquesta modificació serà aprovada per la 

comissió delegada. Aquest co-finançament serà revisable anualment i requerirà l’aprovació de 

la comissió delegada previ infome de la comissió de PPI. 

A continuació es detalla la fórmula de càlcul anual, si es compleixen els requisits exigits a la 

diapositiva anterior, 
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 Límit màxim cofinançament anual pel a totes les patent/tecnologia; 25.000€/any. 

 80% del finançament, (20.000€/any) 

o Primers 10.000€, sense cap restricció. 

o A partir de 10.000€ fins a 20.000, l’import es calcularà d’acord a la fórmula,  

 Cofinançament equivalent al  50% dels cànons retinguts a favor de 

l’institut en els últims dos anys vinculats a la patent objecte de 

cofinançament, amb el límit de 10.000€ 

 

 20% del fiançament, (5.000€), vinculat a l’existència d’un acord a un inversor, spin-off, 

o co-desenvolupament en referència als drets d’explotació de la patent. 

 Límit màxim cofinançament per patent, 50.000€ en tres anys 

 Límit màxim aportació sense restricció 20,000€ 

 Límit màxim aportació vinculada a cànons, (50% cànons), 20,000€ 

 Límit màxim cofinançament vinculat a l’existència d’un acord a un inversor, spin-off, en 

referència als drets d’explotació de la patent, 10,000€, (límit anual 5,000€ * 2 anys) 

 

D’acord amb l’article 23 de la Normativa de PPI de l’IISPV, la comissío de PPI de l’IISPV amb la 

informació facilitada pel sol.licitant, annex 1, procedirà a presentar, si s’escau, una proposta de 

co-finançament de despeses derivades de patents en fases nacionals.  
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Annex 1 

SOL·LICITUD COFINANÇAMENT DESPESES EN FASES NACIONALS 

Si us plau ompliu el quadres en color gris, els quadres en colorgroc els omplirà l’IISPV 

Persona de contacte durant la tramitació de la sol·licitud:  

Nom i cognoms:       

Investigador/a Principal:       

Grup de Recerca:                                 Grup Emergent                  Grup Consolidat          

Telèfon:            email:       

 

1.- TÍTOL DE LA PATENT / INVENCIÓ:       

2.- DADES DELS SOL·LICITANTS: 

IISPV: 

Cognoms i nom Grup de Recerca % Autoria 

1.                     

2.                      

3.                     

 Total % d’autoria de l’IISPV  

 

Altres Entitats: 

Cognoms i nom DNI Entitat % Autoria 

4.                            

5.                            

6.                            

 

Existeix conveni de copropietat entre les parts:  Si  No 
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Signatura de tots els sol.licitants    Data:  

1. 2. 3. 

4. 5. 6. 

 

3.-  DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA INVENCIÓ, RECERCA EN QUE ES BASA LA PATENT 

Descriure breument (màxim 300 paraules) l’objecte de la invenció, en què consisteix, quin 

problema tècnic resol i quines avantatges aporta respecte a l’estat de la tècnica actual. 
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4.- APLICACIONS DE LA INVENCIÓ 

Descriure breument les aplicacions industrials de la invenció i indiqueu clarament el problema 

que resol el dispositiu o procediment de dita invenció (màxim, 200 paraules). 

      

      

      

      

 

La invenció es considera nova perquè: 

  No s’ha trobat res igual en bancs de dades de patents.   

  No s’ha trobat res igual en la bibliografia científica consultada. 

  No s’ha trobat res igual en un informe de cerca complet. 

 

5.- EXPLOTACIÓ I COMERCIALITZACIÓ  

Es considera que seria un producte (procediment) amb possible èxit comercial: 

   elevat   mitjà   baix 

S’ha contactat amb alguna empresa per la seva possible explotació? 

   SI   NO 

 En cas afirmatiu, amb quina?       

 En cas negatiu, o si procedís, respongui la següent qüestió 
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Coneix alguna empresa que pugui estar interessada? 

   SI   NO 

 Podria indicar quina o quines?        

El mercat de la patent és: 

  Exclusivament nacional. 

  Internacional (senyalar): 

   EE.UU.   Europa Japó   Amèrica del Nord 

   Àfrica   Altres 

6.- SECTORS ALS QUE VA DIRIGIT (SENYALAR TANT EL SECTOR QUE EL PODRIA PRODUIR COM 

EL QUE L’UTILITZARIA): 

SECTOR Producció Utilització 

0. Agricultura................................................................   

1. Indústries d’extracció i del petroli................................   

2. Alimentació, begudes, tabac........................................   

3. Tèxtil, confecció, cuiro i calçat.....................................   

4. Fusta i suro..............................................................   

5. Paper, edició, arts gràfiques i reproducció.....................   

6. Química i farmàcia.....................................................   

7. Cautxú i materials plàstics..........................................   

8. Productes minerals no metàl·lics diversos.....................   

9. Metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics.............   

10. Maquinària i equips mecànics....................................   

11. Material i equip elèctric, electrònic i òptic....................   

12. Material de transport................................................   

13. Indústries manufactureres diverses. Reciclatge............   

14. Energia i aigua........................................................   

15. Biomedicina.............................................................   

16. Comerç i hostaleria.................................................   
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17. Transportes y comunicacions big data.............................   

18. Immobiliàries, lloguers i serveis a empreses................   

19. Serveis públics, socials i col·lectius.......................   

 

Si us plau, enumeri els productes alternatius a la seva invenció que ja existeixin en el mercat 

actualment: 

      

7.- GRAU DE DESENVOLUPAMENT DE LA INVENCIÓ 

Escollir, entre aquestes opcions, la o les que més s’aproximin al grau de desenvolupament de 

la invenció: 

 S’ha realitzat en laboratori, exclusivament, (estudi nomes fet a nivell experimental) 

 S’ha realitzat assaig en planta pilot, (estudi ampliat: diseny de propotipus; estudis en 

humans, etc) 

  Existeix prototipus preparat pel seu desenvolupament i comercialització. 

  S’hauria de realitzar una sèrie de desenvolupaments per la seva comercialització 

o implementació industrial. 

En el cas de que sigui necessari realitzar el seu desenvolupament per l’explotació comercial, 

aquest tindria: 

 Dificultat tècnica, 

   elevada   normal   baixa 

 Cost econòmic, 

   elevat   mitjà    baix 

8.- GRAU DE DIFUSIÓ DE LA INVENCIÓ 

S’ha difós prèviament l’objecte de la invenció? 

    SI   NO 

En cas afirmatiu, indicar medi de difusió, data i contingut (Tesis, publicacions, congressos,…) 
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Les dades que es sol·liciten a continuació són necessàries per a l’IISPV per a poder presentar una 

proposta de cofinançament a la comissió delegada. Tracti de respondre als apartats que pugui i 

deixi en blanc els que no sàpiga respondre para emplenar-los juntament amb el/la promotor/a 

de la propietat industrial i intel·lectual de l’IISPV. 

 

Acompliment dels requisits per a Co-finançament de l’IISPV en fases nacionals  

Respongui SÍ o NO  

1- Existència d’informes favorables, (avaluacions positives de convocatòries externes, consultors 

externs independents amb informe de valorització i/o diudiligence, altres vàlids per a la 

comissió de PPI de l’IISPV que mostrin una evidència de un possible interès de un tercer) 

      

Si ha respòs SÍ, descrigui quins són els informes favorables, 

                    

                

2- Existència de projectes d’innovació, basats en la patent i/o tecnologia de treball en els últims 

tres anys Principal:       

Si ha respòs SÍ, detalli quins són els projectes d’innovació, Títol, codi IISPV, Finançador 

                     

                      

                     

                     

                     

                     

                     

3- Grup emergent o consolidat amb capacitat científica demostrada, (finançament continuat en 

els els 4 ultims anys en projectes competitius),       

Si ha respòs SÍ, detalli quins són els projectes d’innovació, Títol, codi IISPV, Finançador 
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4- Demostrada capacitat econòmica suficient per afrontar el cost de les fases nacionals a càrrec 

del grup d’acord amb pressupost estimat. 

Import recursos disponibles del grup,           

Altres recursos del grup,               

Capacitat Econòmica          SÍ                     NO                      

 

Pressupost Estimat objecte de Co-finançament 

País                          Any 1            Any 2            Any 3                    

                                                                 

                                                                 

                                                                 

                                                                 

                                                                 

                                                                 

                                                                 

                                                                 

                                                                 

                                                                 

                                                                 

                                                                 

                                                                 

 

TOTAL                                                          

 

 

Tarragona,       d’ / de       de       

 

Nom i Cognom      Nom i Cognom 

                                                                                                    

 

 

Signatura Investigador     Signatura IISPV 

 


