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Acord de 12 juliol de 2007 pel qual s’aprova l’estructuració del marc de 
tranferència de coneixement.

PREÀMBUL

El procés actual de transferència de coneixement a la URV és: 

Les normatives que regulen el procés actual de transferència de coneixement a la URV són:

NORMATIVA DE PATENTS DE LA URV (CdG 18-02-2004, FOU 38)

NORMATIVA DE CÀNONS (CdG 10-07-2003, FOU 36)

NORMATIVA DE BONES PRÀCTIQUES EN LA REALITZACIÓ DE TREBALLS DE TRANSFERÈNCIA 
I PRESTACIÓ DE SERVEIS A LA URV (CdG 10-07-2003, FOU 36)

Hi ha aspectes d’aquestes normatives que han quedat obsolets o bé han estat subjectes a modificacions 
legals i d’altres que no estan regulats. Per exemple, el fet que no existeixi una normativa de creació 
d’empreses i el fet de les modificacions legals que introdueix la Modificació de la LOU.

Es planteja per tant la necessitat de repensar el procés actual de transferència de coneixement, en dues 
etapes:

- Primer: definir el nou marc que doni una visió de conjunt i defineixi els aspectes bàsics del 
procés.

- Segon: redactar les Normatives de Patents, Creació d’Empreses i Cànons d’acord en el punt 
anterior.

PROPOSTA

1. Objectius

- Fomentar i incentivar que el coneixement generat dins la URV arribi a la societat

- Defensa de l’interès públic

2. Itinerari

Identificar que el procés de transferència s’inicia per establir de forma clara i inequívoca en quins casos 
la titularitat del coneixement correspon a la URV i en quins casos la URV té els drets d’explotació del 
coneixement. 
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3. Diagrama

PATENTS

- Protecció, en sentit més ampli que només patents (incloure software, llibres i altres). Incloure un pla 
d’explotació de la patent o almenys de viabilitat per la comercialització.

- Abandó: preveure que si l’investigador/tercers arriben a explotar la patent el retorn per la URV hauria de ser 
equivalent a si es fa l’explotació directa des de la URV (excepte que la titularitat de la patent i les despeses 
assumides).

TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA

- Establir un procediment específic per “temàtiques sensibles”. Valorar la possibilitat d’establir un preu/hora 
mínim.

CREACIÓ D’EMPRESES

- Empresa de base tecnològica (EBT, spin-off): establir una normativa d’acord amb el procediment actual i 
que a més permeti:

o La participació del personal adscrit a grup de recerca (PDI/PAS/Alumnat) implicats en la generació del 
nou coneixement.

o Establir un procés transparent fent especial èmfasi de l’ajut de la URV en cada etapa.

o Valorar la cessió de patent o coneixement com una capitalització en espècies, tipus crèdit convertible 
però sense aportació econòmica. Altres ajuts de la URV a l’EBT també es podrien incloure en aquesta 
consideració.

o Assegurar un retorn per la URV a llarg termini, mentre el coneixement/patent cedit estigui vigent. El 
retorn hauria d’anar lligat sempre a l’èxit de l’empresa (carència).

o Amb l’objectiu de potenciar al màxim les sinèrgies entre les spin-offs i la URV, es podria pensar en un 
sistema de regalies variable en funció de les relacions amb investigadors URV, contractació d’alumnes, 
etc.

o Contemplar la clàusula Addicional 24 (LOU) que elimina el principi d’incompatibilitat (participació 
accionarial del PDI superior al 10% i en el Consell d’Administració) en determinades circumstàncies 
(p. ex., participació accionarial de la URV i regalies).
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- Empresa de base no tecnològica (EBNT, start-up): preveure aquesta possibilitat. Establir quines són les diferències amb 
les de base tecnològica. P. ex.: lligada només a PDI, no vulnerar el principi de competència deslleial, etc.

- LOU 83.3: el PDI pot demanar excedència per un màxim de 5 anys per treballar en una empresa de base tecnològica 
i que hagi rebut finançament públic, assegurant el retorn a la URV. 

ALUMNAT EMPRENEDOR

Preveure que pot haver-hi participació (marginal) de la URV en el cas que creïn empreses a partir de coneixement no 
URV però lligat a les titulacions.

CÀNONS

- Considerar la viabilitat d’un règim variable o trams en funció de les quantitats i tipologies (transferència, formació 
continuada). 


