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PREÀMBUL 

La Fundació Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili, (en endavant, IISPV ), és una fundació 

pública constituïda el 3 de febrer del 2005 creada en el marc d’un conveni de col·laboració 

científic institucional entre el ICS Camp de Tarragona (Hospital Universitari de Tarragona Joan 

XXIII, Atenció Primària del Camp de Tarragona), ICS Terres de l’Ebre (Hospital de Tortosa Verge 

de la Cinta, Atenció Primària Terres de l’Ebre), l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Grup 

Pere Mata i la Universitat Rovira i Virgili per a coordinar la investigació sanitària i biomèdica i la 

formació en recerca a les comarques del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre. 

El Patronat compta amb la participació majoritària de la Generalitat de Catalunya, per mitjà del 

Departament de Salut i del Departament competent en matèria de recerca. 

Que l’IISPV és una fundació que té com a finalitat promoure, desenvolupar, transferir, gestionar 

i difondre la recerca, el coneixement científic i tecnològic, la docència i la formació en l’àmbit de 

les ciències de la vida i de la salut, principalment a l’entorn del Camp de Tarragona i Terres de 

l’Ebre. 

L’IISPV té la consideració de centre de recerca de Catalunya, identificat com a centre CERCA. 

Segons l’article 5 dels estatuts de l’IISPV, la Fundació té per finalitat promoure, desenvolupar, 

transferir, gestionar i difondre la recerca, el coneixement científic l tecnològic, la docència i la 

formació en l'àmbit de les ciències de la vida i de la salut, principalment en l'àmbit del Camp de 

Tarragona i les Terres de l'Ebre. Amb aquesta finalitat haurà de promoure i estrènyer les 

relacions i l'intercanvi de coneixements entre els investigadors i els grups de recerca que 

pertanyen als diversos centres i entitats de l'àmbit biomèdic, que actuen principalment en 

l'entorn de Tarragona; ha d'impulsar la col·laboració amb altres institucions i entitats, prioritzant 

la realització de projectes conjunts; ha de recaptar fons per finançar activitats de recerca 

d'interès dels esmentats centres i dispositius; i ha de gestionar els recursos ordenats a la 

investigació que les diverses institucions i entitats que en formin part li encomanin. 

L’IISPV ha esdevingut un important centre de recerca en l’àrea de la investigació biosanitària i 

les ciències de la salut, desenvolupant activitats de recerca i docents, ja sigui directament o a 

través d’entitats vinculades, amb la finalitat de generar coneixements i tecnologies d’alt valor 

afegit, que afavoreixin el conjunt de la societat. 

A més de les activitats de recerca pròpies, l’IISPV desenvolupa una intensa activitat en projectes 

de recerca col·laboratius. Així, actualment compta amb un conveni de col·laboració científica, 

propietat industrial i intel·lectual, visibilitat mútua i adscripció de l'activitat de recerca i docència 

entre la fundació i la Universitat Rovira i Virgili, l’Institut Català de la Salut, l'Hospital Universitari 

Sant Joan de Reus i l’Institut Pere Mata. L’IISPV està també obert a la col·laboració amb d’altres 

entitats públiques i/o privades per al desenvolupament de projectes específics de recerca. 

La recent reforma de la regulació de la investigació pública promoguda amb ocasió de 

l’aprovació de la nova Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, ha 

incidit en matèria de Propietat Intel·lectual i Industrial, establint el marc jurídic aplicable a 

aquesta matèria als centres públics de recerca. 

Així mateix, amb l’aprovació de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres que 

estableix el règim jurídic dels Centres de Recerca de Catalunya (CERCA) ha establert un marc 

jurídic aplicable a aquests centres que ha permès potenciar la recerca, el desenvolupament i la 
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innovació com elements clau del nou model de transformació i cohesió econòmica, amb la 

voluntat de consolidar Catalunya com a referent de l’avanç del coneixement i atorgar a aquests 

Centres facultats per aprovar la creació d’empreses. 

Per tant, amb l’objectiu d’avançar en el foment per part de l’IISPV de les activitats de recerca 

dins el seu camp, es considera necessari definir un marc jurídic adient per a la realització de les 

activitats de recerca de l’IISPV, tant en la seva fase de generació com en la d’explotació. 

Amb aquest text normatiu, i en relació al personal investigador dels Centres de Recerca que 

queda contemplat tant en el catàleg de deures com de drets previst en la citada Llei 14/2011, es 

pretén assolir un doble objectiu: d’una banda, impulsar l’activitat de recerca, tot procurant 

incrementar la seguretat jurídica necessària per a les parts implicades en el desenvolupament 

de les activitats de recerca; i de l’altra, involucrar el personal de l’IISPV en aquestes activitats, 

no només reconeixent la seva participació en el desenvolupament de nous coneixements i 

tecnologies, sinó també fent-los partícips dels beneficis que es puguin obtenir per l’explotació 

comercial dels resultats de la seva activitat de recerca. 

En conseqüència, el Patronat de l’IISPV ha considerat oportú aprovar aquesta Normativa, que 

incorpora la regulació dels resultats de la recerca desenvolupada a l’IISPV, i les normes al 

respecte de llur explotació i la distribució dels beneficis que se’n derivin. 
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TÍTOL I. OBJECTE I DEFINICIONS 

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació  

1. Aquesta normativa té per objecte establir un marc jurídic que reguli els aspectes següents:  

a) La determinació de la titularitat dels resultats derivats de les activitats de recerca, 

desenvolupament, innovació i transferència (en endavant, R+D+i) realitzades pel personal 

investigador, bé en el marc del desenvolupament d’una activitat pròpia de l’IISPV o bé en 

col·laboració amb terceres persones o entitats, així com els procediments a seguir per a la 

protección dels referits resultats de la recerca de l’IISPV. 

b) La comunicació de la generació d’un nou resultat en les activitats de R+D+i de l’IISPV per 

iniciar els tràmits de protecció.  

c) La determinació dels drets econòmics resultants de l’explotació dels resultats esmentats.  

1.1. La present normativa s’aplica al personal investigador, personal col. laborador i becaris de 

projecte a l’IISPV, en el marc de les seves activitats de R+D+i  i/o docents.  

 

Article 2. Definicions  

A efectes de la present normativa s’entén per:  

a) Personal investigador de l’IISPV: Col·lectiu investigador de l’IISPV que desenvolupi 

activitats de R+D+i i/o docents a l’IISPV que obtingui resultats susceptibles de ser protegits a 

l’IISPV.  

b) Personal col·laborador: el personal extern a l’IISPV que participi en la realització d’activitats 

de R+D+i a l’IISPV, en el marc d’un acord d’adscripció, de col·laboració o de naturalesa similar.  

c) Becaris de Projecte de l’IISPV: les persones amb beca de projecte en l’IISPV i que no tinguin 

la consideració de personal investigador en formació, d’acord amb els criteris i condicions 

establerts a la normativa de beques de l’IISPV. 

d) Resultats: tota la tecnologia, coneixement o processos, entre altres, que hagin estat 

desenvolupats o obtinguts com a conseqüència de les activitats de R+D+i  i/o docents.  

e) Invenció: el resultat susceptible de protecció per un dret de propietat industrial, que 

inclou, de forma enunciativa però no limitativa, patents, models d’utilitat, topografies de 

semiconductors i dissenys industrials.  

f) Obra: el resultat susceptible de protecció per un dret de propietat intel·lectual, que inclou, 

de forma enunciativa però no limitativa, articles, llibres, explicacions de càtedra, 

conferències, obres multimèdia, bases de dades i programes d’ordinador (software).  

g) Cessió: la transmissió de la titularitat d’un resultat per part de l’IISPV a un tercer.  

h) Transferència: la transmissió a un tercer de drets sobre els resultats, mitjançant la seva 

cessió o mitjançant la concessió d’una llicència dels drets d’ús i d’explotació sobre aquests 

resultats.  
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TÍTOL II. TITULARITAT DELS DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL I DELS 

DRETS D’EXPLOTACIÓ SOBRE ELS RESULTATS 

Capítol I. Recerca pròpia de l’IISPV  

Article 3. Titularitat dels resultats  

L’IISPV ha de vetllar per preservar la titularitat dels resultats generats pel personal investigador, 

col. laborador, becaris de projecte de l’IISPV en el marc de les seves funcions, de R+D+i i/o 

docents, estiguin protegits o no per mitjà d’un dret de propietat industrial o intel· lectual o per 

secret industrial, ja que formen part del seu patrimoni, d’acord amb la normativa aplicable.  

 
 

Article 4. Titularitat dels drets de propietat industrial  

1. Personal investigador de l’IISPV  

Correspon a l’IISPV la titularitat així com els drets d’explotació de les invencions desenvolupades 

pel personal investigador de l’IISPV com a conseqüència de les seves funcions de R+D+i i/o 

docents a l’IISPV, d’acord amb el règim establert a la normativa vigent en matèria de propietat 

industrial.  

Tret que hi hagi cap prova en contra, les invencions per a les quals es presenti una sol·licitud de 

patent o d’un altre títol de protecció exclusiva dins de l’any següent a l’extinció de la relació amb 

l’IISPV, es presumeixen fetes durant la vigència d’aquesta relació.  

2. Becaris de projecte de l’IISPV  

Correspon als becaris de projecte de l’IISPV la titularitat i els drets d’explotació de les invencions 

que hagin realitzat en el marc d’una activitat a l’IISPV. En el cas de les invencions realitzades pels 

becaris de projecte conjuntament amb personal investigador de l’IISPV, correspon la titularitat, 

així com els drets d’explotació, tant als becaris de projecte com a l’IISPV en la proporció en la 

què hagin intervingut els becaris de projecte i el personal investigador de l’IISPV, 

respectivament, en la seva consecució.  

 
 

Article 5. Titularitat dels drets de propietat intel·lectual  

1. Personal investigador de l’IISPV  

Correspon al personal investigador de l’IISPV l’autoria de les obres creades com a conseqüència 

de les seves funcions de R+D+i i/o docents a l’IISPV.  

No obstant això, els drets d’explotació sobre les obres corresponen a l’IISPV, en els termes i amb 

l’abast previst en la legislació vigent en matèria de propietat intel· lectual, sense perjudici dels 

règims específics previstos a l’apartat 3 de l’article 5 de la present normativa.  

2. Becaris de projecte de l’IISPV  

Correspon als becaris de projecte de l’IISPV l’autoria, així com la titularitat dels drets d’ex-

plotació, sobre els treballs docents que hagin estat objecte d’avaluació en el marc dels seus 

estudis, així com de qualsevol obra que es realitzi en el marc d’una activitat a l’IISPV.  

No obstant això, l’autoria de les obres realitzades pels becaris de projecte a l’IISPV sota la 

direcció o coordinació de personal investigador de l’IISPV correspon tant al becari de projecte 



8 / 34 
 

com al referit personal investigador de l’IISPV, i la titularitat dels drets d’explotació correspon a 

al becari de projecte i a l’IISPV en la proporció en què hagin intervingut el becari de projecte i el 

personal investigador de l’IISPV, respectivament, en la seva realització.  

S’aplica aquest règim a becaris de projecte a l’IISPV, d’acord amb la seva normativa interna. 

3. Titularitat dels drets de propietat intel·lectual en supòsits específics  

3.1. Programes d’ordinador i aplicacions informàtiques (software)  

a) En cas que l’obra creada per personal investigador de l’IISPV com en l’execució de les 

seves activitats de R+D+i i/o docents sigui un programa d’ordinador o una aplicació 

informàtica (software), la titularitat dels drets d’explotació correspon, exclusivament, a 

l’IISPV, d’acord amb la normativa de propietat intel·lectual vigent.  

b) En el cas del programa d’ordinador (software) desenvolupat de forma col·lectiva a 

iniciativa i sota la coordinació de l’IISPV, l’autoria, així com la titularitat dels drets d’ex-

plotació sobre la referida obra, correspondrà a l’IISPV en cas que aquest l’editi i divulgui sota 

el seu nom, excepte pacte en contrari. 
 

3.2. Obres col·lectives  

En el cas de les obres col·lectives, que són aquelles que s’hagin creat de forma col·lectiva a 
iniciativa i sota la coordinació de l’IIISPV, l’autoria, així com la titularitat dels drets 
d’explotació sobre la referida Obra, correspondrà a l’IISPV, en cas que aquesta entitat l’editi 
i divulgui sota el seu nom, excepte pacte en contrari. 

3.3. Bases de dades  

La titularitat dels drets d’explotació sobre les bases de dades que per la selecció o disposició 

dels continguts constitueixin creacions intel·lectuals, d’acord amb la normativa aplicable, i 

hagin estat creades per algun membre del personal investigador de l’IISPV, com a 

conseqüència de les seves funcions de R+D+i i docents a l’IISPV, correspon a l’IISPV, excepte 

que per la naturaleza de la mateixa, la llei de Propirtat Intelectual estableixi el contrari.  

 

Article 6. Reconeixement d’autoria i obligació de mencionar de l’IISPV  

1. L’IISPV ha de respectar el dret del personal investigador i dels becaris de projecte de l’IISPV 

de ser reconeguts com a inventors o autors, segons el cas, dels resultats que hagin creat, 

d’acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria de propietat industrial i 

intel·lectual.  

2. Tret que l’IISPV es manifesti expressament en contra, en tota obra o invenció en que participi 

el personal investigador de l’IISPV o els becaris de projecte de l’IISPV com a conseqüència 

directa o indirecta de les seves activitas de R+D+i i/o docents a l’IISPV, cal mencionar-ne la 

vinculació amb l’IISPV.  

3. El personal investigador de l’IISPV ha de mencionar, de forma visible, en qualsevol obra o 

difusió de resultats (articles, comunicacions, ponències, participacions en congressos, 

aparicions en mitjans de comunicació i, en general, en totes les manifestacions resultants 

de la seva activitat investigadora), la titularitat dels quals correspongui a l’IISPV, la seva 

vinculació amb l’IISPV amb de la manera següent: «©Institut d´Investigació Sanitària Pere i 

Virgili , any (…). Tots els drets reservats».   
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Article 7. Transferència de drets dels al becaris de projecte a favor de l’IISPV  

1. Els becaris de projecte de l’IISPV, poden acordar la transferència a favor de l’IISPV dels drets 

d’explotació dels resultats dels quals siguin titulars, amb la finalitat que l’IISPV n’assumeixi 

les tasques de protecció i explotació.  

2. La transferència s’ha de regular mitjançant un acord de cessió signat entre el becari de 

projecte de l’IISPV i l’IISPV, en el qual s’ha d’establir la compensació que correspon al becari 

de projecte.  

 

Capítol II. Resultats derivats de projectes de R+D+i en col·laboració amb tercers 

 

Article 8. Resultats obtinguts en virtut de l’execució de contractes de R+D+i 

1. El règim de titularitat dels drets sobre els resultats que s’obtinguin en el marc de l’execució 

del contracte de R+D+i, així com la distribució dels corresponents drets d’explotació que se’n 

derivin, s’ha de preveure al contracte esmentat. En tot cas, al contracte s’han de respectar 

els drets que li puguin correspondre a l’IISPV i al personal investigador de l’IISPV en virtut de 

la present normativa.  

2. L’IISPV és la institució encarregada de formalitzar els contractes de R+D+i que realitzen el 

personal investigador de l’IISPV. En les activitats de recerca desenvolupades per personal 

investigador patrocinades per entitats privades, prevaldrà l’interés públic i de trasparència. 

En aquest sentit, s’acordaràn els pactes necessaris per tal de proteger la llibertat intel.lectual 

del personal investigador, evitar compromisos de confidencialitat desproporcionats o 

restriccions injustificades en la publicació dels resultats obtinguts. 

 
Article 9. Resultats obtinguts per personal col·laborador  

1. La titularitat dels drets sobre els resultats generats per personal col·laborador, així com la 

distribució dels corresponent drets d’explotació que se’n derivin, s’haurà de preveure al 

contracte, i/o acord o conveni d’adscripció o de col·laboració signat entre l’entitat d’origen 

i l’IISPV.  

2. En tot allò que no estigui expressament previst al contracte, acord o conveni d’adscripció o 

de col·laboració, s’aplicaran al personal col·laborador els drets i obligacions del personal 

investigador previstos en aquesta normativa que els puguin correspondre.  

TÍTOL III. COMUNICACIÓ I PROTECCIÓ DELS RESULTATS  

Article 11. Comunicació de l’obtenció de resultats  

1. Qualsevol membre del personal investigador de l’IISPV que desenvolupi o participi en 

l’obtenció d’un resultat susceptible de protecció per l’IISPV ha de notificar aquest fet a l’Àrea 

de Propietat Industrial i Intel·lectual de l’IISPV de forma immediata, directament o 

mitjançant el responsable del seu grup de recerca adjuntant tota aquella informació referent 

a la creació o invenció desenvolupada, que permeti a l’IISPV, en cas de considerar-ho oportú, 

iniciar els tràmits pertinents per a la seva protecció jurídica. 
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2. La comunicació s’ha d’efectuar necessàriament mitjançant el Formulari de notificació de 

l’obtenció del resultat aprovat per l’IISPV, Annex 1 o Annex 2, que prèviament el personal 

investigador de l’IISPV ha d’haver sol·licitat a l’IISPV, degudament emplenat i signat.  

3. El Formulari de notificació i la documentació adjunta s’han de presentar o bé de forma 

telemàtica, a través de l’enviament d’un correu electrònic a l’Àrea de Propietat Industrial i 

Intel·lectual de l’IISPV, o de forma presencial a les instal·lacions de l’IISPV.  

4. En cas que el Formulari de notificació presentat no contingui la informació i documentació 

necessàries per valorar adequadament el resultat o per iniciar els tràmits de protecció 

jurídica, l’IISPV pot requerir al personal investigador de l’IISPV que l’aporti, d’acord amb 

l’obligació de col·laborar establerta a l’article 15 de la present normativa.  

5. En relació amb els Resultats de la Recerca derivats de projectes de col·laboració amb altres 

entitats públiques i/o privades, la protecció es realitzarà conforme al que s’estableixi al 

respecte en els acords i/o convenis subscrits entre les entitats col·laboradores. 

 
Article 12. Comissió de Política Científica i Transferència de l’IISPV  

1. La Comissió de Política Científica i Transferència de l’IISPV, competent en matèria de política 

científica, investigació, transferència i innovació (en endavant, la Comissió), és un òrgan que 

té com a funcions:  

a) Avaluar els nous resultats desenvolupats que s’hagin comunicat a l’IISPV.  

b) Decidir si l’IISPV manté o no els drets sobre els resultats i la fórmula i estratègia de 

protecció.  

c) Resoldre qualsevol discrepància respecte a l’atribució de la titularitat d’un resultat, sens 

perjudici dels procediments establerts a la legislació de propietat industrial i intel·lectual 

vigent.  

d) La composición de la Comissió de Política Científica i Transferència de l’IISPV 

d.1) Direcció de l’IISPV 

d.2) Gerència de l’IISPV 

d.3) Persona vinculda a l’Àrea de Propietat Industrial i Intel·lectual de l’IISPV designada 

per la direcció 

2. En cas que l’objecte de les funcions de la Comissió afecti a una posible protecció i/o 

avaluació de drets d’explotació en col. laboració a altres entitats vinculades a l’IISPV, (ICS, 

Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Universitat Rovira i Virgili, Institut Pere Mata), 

s’incorporarà a la Comissió un representant designat pel director. 

3. En cas que algún membre de la Comissió manifestés un posible conflicte d’interés quedarà 

exclòs de la Comisió per aquella avaluació. 

 

Article 13. Avaluació dels resultats  

1. L’Àrea de Propietat Industrial i Intel·lectual de l’IISPV ha de valorar els resultats i elevar a la 

Comissió, una proposta sobre la conveniència de protegir els resultats a nom de l’IISPV, així 

com l’estratègia de protecció recomanada.  



11 / 34 
 

2. La Comissió, a partir de la proposta de l’Àrea de Propietat Industrial i Intel· lectual de l’IISPV, 

ha de decidir si es mantenen els drets sobre el resultat, d’acord amb la legislació de propietat 

industrial i intel·lectual vigent, o si es considera secret industrial i se’n reserva el dret d’ús 

en exclusiva.  

3. En cas que la Comissió no pugui reunir-se abans de dos mesos des de la comunicació del 

resultat, el director de l’IISPV està facultat a adoptar les decisions previstes a l’apartat 2 del 

present article 13 de la present normativa, amb la condició que, tan aviat com es reuneixi la 

Comissió, aquest òrgan sigui informat sobre aquestes decisions, que pot ratificar o revisar.  

 

Article 14. Gestió de la protecció dels resultats. 

1. En cas que s’acordi iniciar els tràmits per obtenir la protecció dels resultats en nom de l’IISPV, 

la gestió dels tràmits necessaris per obtenir-la serà assumida per l’IISPV, que podrà comptar 

amb la col·laboració de professionals externs per dur-la a terme. El cost de la protecció es 

distribuirà de la manera següent: 

1.1  70% del cost de la protecció a càrrec de l’IISPV 

1.2   30% del cost de la protecció a càrrec del grup de recerca/ip 

La gestió de la protecció dels resultats derivats de projectes de R+D+i desenvolupats en 

col·laboració amb tercers es realitzarà conforme al que s’estableixi al respecte en els 

convenis i/o contractes subscrits entre les entitats col·laboradores. 

2. En cas de que surgeixi la possibilitat o voluntat per part de l’IISPV de protecció de resultats 

en altres païssos, fases nacionals i/o regionals, será la Comissió Delegada de l’IISPV la que 

determinarà a proposta de la Comissió si acudeix o no a la protección en aquestes fases i en 

quin percentatge a càrrec de l’IISPV i quin percentatge a càrrec del grup de recerca i/o 

investigador/a.  

 

Article 15. Col·laboració dels autors i inventors  

1. Els investigadors de l’IISPV que hagin participat en l’obtenció d’un resultat tenen l’obligació 

de col·laborar amb l’IISPV en tot allò que sigui necessari per tal que l’IISPV pugui obtenir 

l’adequada protecció del resultat i, eventualment, la seva transferència.  

2. L’obligació de col·laboració inclou l’obligació de subscriure els documents públics o privats 

que resultin necessaris davant qualsevol oficina nacional, estatal i estrangera competent en 

matèria de propietat industrial i intel·lectual (de forma enunciativa, però no limitativa, 

oficines de patents i marques, registres de la propietat intel·lectual, etc.) per tal que l’IISPV, 

així com els mateixos autors o inventors, constin o esdevinguin, segons el cas, titulars dels 

drets de propietat industrial i intel·lectual que els corresponguin sobre el resultat i puguin 

exercir els drets inherents a aquesta condició.  

3. Els becaris de projecte de l’IISPV que hagin acordat amb l’IISPV la transferència a favor de 

l’IISPV dels drets d’explotació sobre un resultat amb la finalitat que aquesta se n’encarregui 

de la protecció i explotació, segons l’article 7, queden sotmesos a la mateixa obligació de 

col·laboració que es preveu en aquest article.  
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Article 16. Confidencialitat i divulgació dels resultats  

1. El personal investigador de l’IISPV, així com qualsevol altra persona que participi en activitats 

de R+D+i i/o docents a l’IISPV, han de tractar la informació relativa a qualsevol recerca 

desenvolupada a l’entorn de l’IISPV de manera confidencial i garantir aquesta 

confidencialitat, per tal de preservar els drets de l’IISPV o dels tercers que col·laborin en 

aquestes activitats.  

2. Una vegada definit el procediment que cal seguir per preservar els resultats susceptibles de 

ser protegits per l’IISPV, els investigadors de l’IISPV i, si escau, les entitats o persones físiques 

que col·laborin amb l’IISPV han de respectar els terminis establerts per la l’IISPV per divulgar 

els resultats i s’han de comprometre a no realitzar cap acte de divulgació, sense autorització 

prèvia de l’IISPV, per no perjudicar la seva protecció jurídica.  

3. La difusió, la divulgació o la informació públiques o a tercers d’un resultat susceptible de ser 

protegit per qualsevol mitjà que facin investigadors i/o entitats o persones físiques que 

col·laborin amb l’IISPV s’ha de comunicar prèviament a l’IISPV. L’IISPV pot denegar-ne la 

difusió, la divulgació o la informació de forma justificada.  

4. En els actes de difusió o divulgació públiques a càrrec de personal investigador de l’IISPV 

s’ha de mencionar de forma expressa la seva vinculació a l’IISPV, d’acord amb l’apartat 2 de 

l’article 6 d’aquesta normativa, així com, si escau, els drets que li puguin correspondre sobre 

els resultats objecte de difusió i divulgació.  

5. En el cas dels projectes de R+D+i desenvolupats en col·laboració amb tercers, l’IISPV ha 

d’incloure en els contractes i/o convenis corresponents les normes de l’IISPV relatives a la 

confidencialitat i difusió dels resultats.  

Article 17. Cessió dels drets sobre els resultats a autors o inventors  

1. L’IISPV podrà requerir al seu personal que participi en activitats de recerca que signi, de 
forma prèvia a l’inici de la seva prestació de les seves activitats, un contracte o document 
anàleg en el qual s’estableixi la cessió dels drets d’explotació sobre els drets de propietat 
intel·lectual i industrial que es desenvolupin amb ocasió de la seva prestació de serveis a 
l’entorn de l’IISPV, o que emprin mitjans, infraestructures o recursos del mateix. 

2. Tot i que no se signi cap document previ, això no suposarà, en cap cas, que l’IISPV renunciï 
als seus drets que li corresponguin previstos en aquesta normativa, i per tant serà 
íntegrament aplicable el previst en la mateixa. Per tant, tot i que no se signi cap document, 
el personal de l’IISPV no tindrà la titularitat d’aquests drets que hagin estat obtinguts fruit 
de la relació laboral o contractual, essent aplicable en tot cas el disposat a la present 
normativa.  

3. En el referit document, es procurarà acordar que aquesta cessió es realitzarà sense 
restriccions temporals, territorials ni materials, segons el disposat al present Títol II. 

4. Addicionalment, en cas que l’IISPV no estigui interessat en la titularitat d’algun títol o 
extensió internacional d’un dret de Propietat Industrial o decideixi renunciar a la sol·licitud 
o al manteniment del mateix, ho comunicarà als seus inventors. En cas de que aquests 
estiguin interessats, l’IISPV els hi podrà transferir els referits drets, sempre que la normativa 
aplicable ho permeti. 

5. En el supòsit que l’IISPV hagi abandonat o renunciat als seus drets en favor de l’inventor/a, 
aquest podrà explotar comercialment els Resultats de la Recerca sempre que l’activitat 
comercial no sigui contrària als principis rectors de l’IISPV. 

6. No obstant el previst en el punt 4 d’aquest article, en cas que l’IISPV hagi subscrit un 
contracte amb un tercer que atorgui a aquest un dret preferent a assumir la titularitat dels 
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referits Resultats de la Recerca en cas de renúncia o abandonament per part de l’IISPV, se 
seguirà el règim previst en el contracte. 

7. Per a la renúncia o abandonament de qualsevol títol de Propietat Industrial i Intel·lectual, es 
requerirà d’una resolució expressa de la Comissió Delegada de l’IISPV a petició del Director.  

8. L’IISPV es reservarà un dret a participar econòmicament de l’explotació  dels Resultats de la 
Recerca transferits als inventors, segons els termes previstos en el Títol III de la present 
normativa, tant en cas de ser explotada per ells mateixos, com en cas de ser transferida a 
tercers. A més, l’IISPV es reservarà en tot cas el dret a utilitzar els Resultats de la Recerca 
amb finalitats no comercials mitjançant una llicència no exclusiva, intransferible i gratuïta 
d’ús per a activitats de Recerca o en el seu cas, per activitats assistencials per part de les 
entitats vinculades a l’IISPV.  

9. En cas de renúncia a favor del Personal Investigador, l’IISPV podrà establir els mecanismes 
que estimi oportuns per a recuperar les despeses ocasionades per la gestió, redacció, 
tramitació o manteniment del corresponent títol de Propietat Industrial.  

 
Article 18. Seguiment dels resultats  

1. L’IISPV ha de portar un registre actualitzat dels resultats de titularitat de l’IISPV que hagin 

estat comunicats d’acord amb el procediment previst en aquesta normativa.  

2. En aquest registre, cal fer el seguiment dels aspectes següents:  

a) Notificacions d’obtenció de resultats presentades pel personal investigador de l’IISPV, 

i les comunicacions i requeriments derivats del procediment de notificació d’obtenció 

del resultat.  

b) Determinació dels autors o inventors i dels titulars dels drets sobre els resultats.  

c) Sol·licituds de protecció dels resultats.  

d) Títols de protecció concedits, amb determinació del termini i abast geogràfic i 

material.  

e) Negocis de transferència, amb determinació de la persona o entitat adquirent i les 

condicions de la transferència.  

TÍTOL IV. EXPLOTACIÓ DELS RESULTATS  

Capítol I. Determinació de la fórmula d’explotació  

Article 19. Fórmules d’explotació dels resultats  

L’IISPV pot explotar comercialment els resultats de la manera que consideri més adient per 

complir les seves finalitats, procurant en tot cas el major accés possible de la societat als nous 

coneixements i tecnologies. 

Capítol II. Distribució dels beneficis de l’explotació dels resultats  

Article 20. Participació en els beneficis de l’explotació dels resultats per part del personal 

investigador 

1. Els beneficis obtinguts per l’IISPV derivats de l’explotació comercial dels Resultats de la 

Recerca, es distribuiran d’acord amb la següent proporció:  
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a) Un 33,3% per al Personal Investigador que tingui la consideració d’autor o inventor; 
 

b) Un 33,3% per l’IISPV;  
 

c) Un 33% destinat a la promoció i foment d’activitats de R+D+i dels Grups de recerca 
al que pertanyi el Personal Investigador. 

2. No obstant l’anterior, per al supòsit específic de publicacions i articles, els beneficis 

obtinguts per la seva explotació comercial correspondrà íntegrament als seus autors, 

sempre i quan aquests no superin la quantia de dos mil euros (2.000 €), quantia a partir de 

la qual s’aplicarà la distribució establerta en els paràgrafs anteriors. 

3. En cas d’existir més d’un autor o inventor, l’IISPV abonarà l’import corresponent als 

beneficis a cada investigador, segons document escrit per tots els interessats que estableixi 

els percentatges de contribució de cada inventor, o bé resolució judicial o arbitral, on es 

determini la participació de cadascun d’ells. 

4. Els ingressos retinguts en favor de l’IISPV tenen la consideració de cànon a favor de l’institut. 

Els ingresos retinguts a favor del Personal Investigador i/o el grup restaran en un projecte a 

la seva disposición en l’IISPV per a la gestió de la recerca. 

5. Als efectes previstos en el present article, s'entendrà per “beneficis” el resultant entre els 

conceptes següents:  

 Els ingressos bruts obtinguts per l’IISPV en l'explotació dels Resultats de la Recerca, 

incloent els pagaments rebuts de l'empresa que els exploti i els ingressos derivats d'una 

eventual renúncia per part dels cotitulars dels Resultats de la Recerca;  

 Menys una retribució equivalent al cinc per cent (5%) dels ingressos bruts que es reserva 

l’IISPV en concepte de retribució per les seves activitats de gestió;  

 I menys les despeses directament imputables a la protecció, valoració i 

desenvolupament dels Resultats de la Recerca i els costos de gestió (incloent, a títol 

exemplificatiu que no limitatiu, les despeses per serveis intermediaris, advocats, agents 

de patents, etc.).  

En tot cas, la distribució dels beneficis prevists en aquest article, haurà de respectar les eventuals 

limitacions que s’estableixin a la normativa general aplicable a l’IISPV i al seu personal. 

 

Article 21. Ingressos obtinguts en projectes de R+D+i en col·laboració amb tercers  

1. La distribució dels beneficis obtinguts per l’explotació comercial dels Resultats de la Recerca 

desenvolupats en projectes realitzats conjuntament amb d’altres entitats públiques i/o 

privades o amb investigadors externs a títol personal, es determinarà contractualment entre 

les entitats implicades en el projecte, i en defecte d’això, s’estarà al que acordin les parts, 

respectant en tot cas la contribució de les parts en l’obtenció i protecció dels Resultats de la 

Recerca. 

2. Els beneficis que obtingui l’IISPV per l’explotació dels resultats derivats d’aquests projectes 

s’han de distribuir d’acord amb l’article 20 de la present normativa.  
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Article 22. 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 

Davant qualsevol sol.licitud de consulta, protecció per part d’un investigador abans d’entrar en 

fases nacionals, l’IISPV col.laborarà en les despeses vinculades d’acord amb la taula adjunta, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
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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, 

 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). 

Caldrà omplir el formulari de sol·licitud de co-finançament de despeses en fases nacionals, 

Annex 3. 

 

TÍTOL V. DISPOSICIONS FINALS  

Primera. Entrada en vigor  

1. Aquesta normativa entrarà en vigor al dia següent de ser aprovada pel Patronat de Fundació 

Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili. 

 

Segona. Disposició transitòria  

1. Els drets i deures continguts en aquesta normativa seran d’aplicació a partir de l’entrada en 

vigor de la normativa a totes aquelles activitats de Recerca realitzades per l’IISPV, tant abans 

com després de la seva entrada en vigor, sense perjudici de que la regulació de la distribució 

dels beneficis derivats de l’explotació dels Resultats de la Recerca, només s’aplicarà a aquells 

ingressos obtinguts amb caràcter posterior a l’entrada en vigor de la present normativa.  
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NORMATIVA SOBRE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL DE L’INSTITUT D´INVESTIGACIÓ 

SANITÀRIA PERE I VIRGILI 

Patronat IISPV 21 de Desembre de 2020 
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Annex 1 

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL 

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

Nom i cognoms:       

Departament/Centre/Grup de Recerca:       

Telèfon:      email:       

 

1.- TÍTOL DE L’OBRA       

 

2.- DADES DELS AUTORS 

Autors de l’IISPV: 

Cognoms i nom 
Categoria 

acadèmica 
Departament/Centre/Grup % Autoria 

1.                         

2.                         

3.                         

 Total % d’autoria de l’IISPV       

 

Col·laboradors pertanyents a 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 autors           Data:  

1. 2. 3. 

4. 5. 6. 

 

 

3.- GRAU DE DIFUSIÓ DE L’OBRA 

Ha estat divulgada l’obra? Si No 

En cas afirmatiu, indicar: Data i lloc de la divulgació       

4.- CLASSE D’OBRA 

És un programa d’ordinador ? Si  No 

5.- EL PROGRAMA D’ORDINADOR ÉS RESULTAT DE: 

  Un projecte d’investigació. 

  Un contracte d’investigació (citar nom de l’empresa). 

  Un projecte d’investigació amb participació empresarial (citar codi de projecte, entitat 

financera i empresa).  

  Altres.       

6.- DADES DE L’OBRA 

Llenguatge en què s’ha realitzat i entorn: 

      

Títol de tots els programes que conté: 
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Resum de l’aplicació 

 

           

           

      

      

      

      

 

 Diagrama de l’aplicació 
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Cal aportar amb aquest formulari el codi font del programa. Pot presentar-se imprès en suport 

paper i enquadernat, o bé, en suport CD. En aquest cas el codi ha de ser obert, és a dir, ni 

codificat, ni comprimit, ni encriptat etc., que es posi el CD, i es llegeixi directament com si fos en 

paper. 

També s’ha de portar un executable de l’obra. Aquest executable, hauria de ser autoexecutable, 

és a dir, que no calgui instal·lar-lo al nostre disc dur, ni requereixi cap programa especial per 

visionar-lo. Que es posi el CD a la disquetera, i automàticament s'arrenqui. Si això no fos 

tècnicament possible, es pot substituir per un manual d'ús, on s'indiqui clarament i amb detall, 

com funciona l'aplicació, que fa, com s'utilitza etc., adjuntant-hi impressions de les pantalles, 

que permetin visualitzar el programa. Aquest manual ha de venir enquadernat.  

 

7.- EXPLOTACIÓ I COMERCIALITZACIÓ DEL PROGRAMA D’ORDINADOR 

Es considera que seria un programa d’ordinador 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 

Coneix alguna empresa que pugui estar interessada? 

   SI   NO 

 Podria indicar quina o quines?        

El mercat del programa d’ordinador és: 

  Exclusivament nacional. 

  Internacional (senyalar): 

   EE.UU.   Europa Japó   Amèrica del Nord 

   Àfrica   Austràlia  Altres:       

 

 

 

  



22 / 34 
 

Annex 2 

SOL·LICITUD DE PROTECCIÓ DE RESULTATS DE RECERCA, INNOVACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE 

TECNOLOGIA 

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

Nom i cognoms:       

Departament/Centre/Grup de Recerca:       

Telèfon:                                                                email:       

 

1.- TÍTOL DE LA INVENCIÓ:       

2.- DADES DELS SOL·LICITANTS: 

Inventors de l’IISPV: 

Cognoms i nom Grup de Recerca % Autoria 

1.                     

2.                      

3.                     

 Total % d’autoria de l’IISPV  

 

Col·laboradors pertanyents a altres entitats: 

Cognoms i nom DNI Entitat % Autoria 

4.                            

5.                            

6.                            

 

Existeix conveni de copropietat entre les parts:  Si  No 

 

 

Signatura de tots els inventors    Data:  
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1. 2. 3. 

 

 

4. 5. 6. 

 

AVALUACIÓ DE LA PATENTABILITAT  

 

Les dades que es sol·liciten a continuació són merament orientatives per l’IISPV sobre la 

patentabilitat de la invenció i possibiliten l’agilització dels tràmits. Tracti de respondre als 

apartats que pugui i deixi en blanc els que no sàpiga respondre para emplenar-los juntament 

amb la promotor/a de la propietat industrial i intel·lectual de l’IISPV. 

 

3.- OBJECTE DE LA INVENCIÓ 

Defineixi (si us plau), el seu resultat (escolleixi una o varies opcions): 

  Un nou producte (considerar ‘producte’ en sentit general). 

  Un nou procediment d’invenció. 

  Millora d’un producte existent. 

  Millora d’un procés existent. 

  Una idea. 

  Un servei nou o millorat. 

4.- ORIGEN DE LA INVENCIÓ 

La invenció és resultat de: 

  Un projecte d’investigació. 

  Un contracte d’investigació (citar nom de l’empresa). 

 Un projecte d’investigació amb participació empresarial (citar codi de projecte, 
entitat finançadora i empresa)       

  Altres (especificar)       
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5.- DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA INVENCIÓ 

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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Paraules Clau per efectuar cerques en bases de dades  (en espanyol i anglès): 

Espanyol:       

Anglès:       

 

6.- 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). 

      

      

      

      

 

 

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

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

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

15. Construcció.............................................................   

16. Comerç i hostaleria.................................................   

17. Transportes y comunicacions.....................................   

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: 

      

Indiqui quines avantatges tècniques té la invenció respecte als citats productes (màxim 100 

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. 

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. 

 S’ha realitzat assaig en planta pilot. 

  Existeix prototipus preparat pel seu desenvolupament i comercialització. 
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  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,…) 

      

9.- EXPLOTACIÓ I COMERCIALITZACIÓ DE LA PATENT 

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 

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 
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Annex 3 

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 


