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Acord de 21 de febrer de 2008 pel qual s’aprova la normativa de creació 
d’empreses derogant-se l’acord del Consell de Govern de 26 d’octubre de 
2005 pel qual s’aprovaren les bases per als convenis de la URV amb les seves 
empreses derivades (spin-off).
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PReàmbUl

L’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili (en endavant URV) incorpora, dins de les funcions que orienten 
la seva activitat, la generació, la transferència i la socialització del coneixement amb la finalitat d’ajudar al 
progrés sostingut i sostenible de la societat.

En els darrers anys, s’ha desenvolupat amb gran força el fenomen d’empreses sorgides del món universi-
tari i basades en l’explotació de nous coneixements desenvolupats en el si de la Universitat. En aquest sen-
tit, s’ha fomentat el caràcter emprenedor del personal docent i investigador, que ha comportat un augment 
del seu interès per la recerca aplicada, que s’ha afegit a la seva tasca tradicional de  docència i de recerca 
bàsica dins de l’entorn universitari.

En el Consell de Govern de 26 d’octubre de 2005 es van aprovar les “Bases per als Convenis de la 
URV amb les Empreses Derivades (spin-off)”. Posteriorment, la reforma legal introduïda a la normativa 
universitària, mitjançant la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, suposa un important reforç en el desenvo-
lupament d’aquestes empreses al món universitari, en tant que redueix determinades restriccions legals que 
dificultaven la seva proliferació. I finalment, en el Consell de Govern de 12 de juliol de 2007 es va definir 
la “Estructuració del Marc de Transferència de Coneixement”.

La URV ha considerat oportú establir una normativa específica per promoure la transferència del co-
neixement universitari al teixit productiu i social, mitjançant la creació d’empreses de base tecnològica, 
empreses de base no tecnològica i empreses innovadors promogudes per titulats de la URV, que potenciïn 
la introducció al mercat català de noves empreses en sectors econòmics d’un alt valor afegit, afavorint el 
creixement econòmic i social, i així afrontar els nous reptes existents a l’entorn productiu actual. Addicio-
nalment, es pretén afavorir el desenvolupament d’aquestes empreses de forma que permeti que els profes-
sors  universitaris puguin explotar comercialment els resultats de la seva activitat de recerca, en el marc de 
l’empresa, amb una major seguretat jurídica.

Per tot això, i d’acord amb l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili, es presenta el Reglament de creació 
d’empreses a l’entorn de la URV, on es determina el procediment a seguir per a la creació d’empreses de 
base tecnològica derivades d’innovacions desenvolupades a la URV, així com els requisits que permetin la 
participació del personal de la URV, amb l’objectiu d’assolir un marc segur que recolzi l’impuls als projec-
tes emprenedors sorgits a l’entorn de la URV. També es determina el procediment a seguir per la creació 
d’empreses de base no tecnològica i empreses innovadores promogudes per titulats de la URV.

TíTol I. InTRoDUCCIó.

Capítol I. objecte i àmbit d’aplicació.

Article 1. Objecte del Reglament.
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1.1 El present Reglament té per objecte la definició del procediment per a la creació d’empreses a 
l’entorn de la Universitat Rovira i Virgili.

1.2 Addicionalment, és objecte d’aquest Reglament establir els mecanismes de transferència del co-
neixement o la tecnologia titularitat de la URV a les empreses sorgides a l’entorn de la URV, així 
com, en el seu cas, les fórmules de participació de la URV en aquestes empreses i el marc de 
relació amb les mateixes.

1.2 Finalment, el present Reglament regula els termes en els que Personal de la URV podrà participar 
en aquestes empreses.

Article 2. Àmbit d’aplicació.

El present Reglament serà d’aplicació a:
a) Els projectes empresarials promoguts per la URV a sol·licitud del seu personal que tinguin com a 

objecte el desenvolupament i/o l’explotació comercial de tecnologia i/o coneixement de la URV.
b) Els projectes empresarials innovadors promoguts per titulats de la URV que sol·licitin el suport 

de la URV, tot i que no es basin en un coneixement o tecnologia de la URV.

Article 3. Definicions.

Als efectes del present Reglament, es tindran en consideració les següents definicions:
Personal de la URV: tots aquells membres de grups de recerca de la URV, pentanyents al col-- 
lectiu docent i investigador o al Personal d’Administració i Serveis, que estiguin vinculats laboral 
o estatutàriament amb la URV o amb centres adscrits, així com els investigadors en formació de 
la URV.
Coneixement de la URV: tot aquell coneixement que hagi estat generat pel Personal de la URV - 
com a resultat de les seves activitats de recerca o de transferència realitzades en el marc de la 
seva vinculació a la URV. 
Tecnologia de la URV: tota aquella tecnologia que hagi estat generada pel  Personal de la URV - 
com a resultat de les seves activitats de recerca o de transferència realitzades en el marc de la 
seva vinculació a la URV. Tindran la consideració de tecnologia a aquests efectes, les patents, 
secrets industrials, software o qualsevol altre resultat tecnològic.
Empresa de base tecnològica (EBT) de la URV: empresa promoguda per  Personal de la URV que - 
té com a objecte l’explotació comercial de Tecnologia de la URV.
Empresa de base no tecnològica (EBNT) de la URV: empresa promoguda per Personal de la URV - 
que té com a activitat l’explotació comercial de productes, processos o serveis que no requerei-
xin l’ús de Tecnologia específica desenvolupada a la URV però sí requereixen de Coneixement 
generat a la URV.
Start-up:-  empresa innovadora promoguda per titulats de la URV, que no es basa en Coneixement 
o Tecnologia desenvolupat en el marc de les activitats de recerca o transferència de la URV.

Capítol II. Programa d’ajuts

Article 4. Suport en el desenvolupament i seguiment del projecte.

4.1 Les EBT, EBNT i start-up de la URV podran comptar amb el suport tècnic, organitzatiu i de gestió 
de la URV per al desenvolupament inicial del seu projecte empresarial (etapa d’incubació).

4.2 Les actuacions de suport en el desenvolupament i seguiment del projecte seran coordinades per 
la Càtedra URV-Empresa sobre el Foment de l’Empreneduria i la Creació d’Empreses (en endavant, 
Càtedra de Creació d’Empreses). A més, es podrà comptar amb la participació d’altres òrgans i 
departaments de la URV, com ara els Serveis Jurídics de la URV, o de la Fundació URV per a deter-
minats aspectes específics. 

4.3 La URV promourà la col·laboració entre els emprenedors i personal amb experiència en el mon 
empresarial, per tal que assessorin a les EBT i EBNT, i en el seu cas a les start-up, de la URV en 
l’etapa d’incubació. 

Article 5. Ús d’instal·lacions de la URV i de la Fundació URV.

La URV promourà la creació i el manteniment de vivers o incubadores d’empreses, ja sigui de forma 
directa o per mitjà de la Fundació URV o d’altres entitats vinculades, que permetin a les EBT i EBNT de la 
URV, i en el seu cas a les start-up de la URV, accedir de forma preferencial a aquestes instal·lacions per tal 
que facilitar el seu creixement durant els primers estadis de la seva activitat.

Article 6. Programa d’ajuts i suport de la URV.
6.1 La URV podrà desenvolupar una política activa de promoció de l’emprenedoria en el seu si, inclo-

ent ajuts a EBT i EBNT, i en el seu cas a les start-up, amb la finalitat d’afavorir la creació de noves 
empreses que introdueixin al mercat el coneixement desenvolupat en el marc de les activitats de 
recerca i transferència de la URV.
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6.2 Així mateix, la URV promourà l’esperit emprenedor entre el seu personal i també el seu estudian-
tat, mitjançant programes de formació i de suport a la realització de projectes emprenedors.

6.3 La URV promourà programes i mesures que permetin estimular i afavorir la col·laboració de les 
EBT, EBNT, i en el seu cas a les start-up, amb el personal docent i investigador i l’estudiantat de la 
URV, d’acord amb els mitjans previstos a aquests efectes.

TíTol II. emPReses De bAse TeCnolòGICA De lA URV.

Capítol I. Procediment de creació.

Article 7. Règim d’autorització.

Per a la constitució d’una EBT de la URV, es requerirà l’aprovació prèvia per part de la URV de la seva 
creació, de conformitat amb el règim jurídic previst en el present capítol.

Article 8. Presentació del projecte empresarial.

8.1 El Personal de la URV que estigui interessat en iniciar un projecte empresarial basat en coneixe-
ment de la URV, haurà de presentar una sol·licitud d’aprovació del projecte davant del Vicerectorat 
competent en matèria d’innovació i transferència, als efectes d’iniciar el procediment d’autoritza-
ció per a la constitució de l’EBT.

8.2 La referida sol·licitud, d’acord amb el model que aprovi a aquests efectes la Comissió d’Investiga-
ció i Transferència, haurà de reflectir els principals aspectes del projecte.

8.3 A la referida sol·licitud haurà d’acompanyar-se una descripció de la tecnologia i coneixement en 
que es basa el projecte, i que inclogui els següents aspectes:
a) Memòria explicativa de la tecnologia i del coneixement que siguin necessaris per al desenvo-

lupament de l’activitat, i de la seva titularitat.
b) Informe al respecte de la possibilitat de la protecció de la tecnologia o del coneixement per 

un dret de propietat intel·lectual o industrial.

Per a la preparació d’aquesta documentació els emprenedors podran comptar amb l’assesso-
rament del Centre de Transferència de Tecnologia de la Fundació URV, que en farà la validació 
final.

8.4 A la referida sol·licitud haurà d’acompanyar-se un pla de negocis, que permeti avaluar la viabilitat 
del projecte empresarial i que incorpori els següents aspectes: 
a) Descripció del producte o servei objecte de l’activitat de la companyia, amb indicació dels 

mercats al qual es dirigeix, i els aspectes diferenciadors respecte els seus competidors.
b) Viabilitat tècnica del projecte.
c) Estudi de mercat
d) Pla de màrqueting i comercialització dels productes o serveis
e) Viabilitat econòmica, amb indicació de les vies de finançament del projecte i de la previsió 

d’ingressos als primers anys de la seva activitat.
Per a la preparació d’aquesta documentació els emprenedors podran comptar amb l’assesso-
rament de la Càtedra de Creació d’Empreses, que en farà la validació final.

8.5 A la referida sol·licitud haurà d’acompanyar-se una presentació de l’equip emprenedor, amb indica-
ció de la seva experiència professional i la seva vinculació a la URV, en els casos corresponents.

Article 9. Procediment d’aprovació.

9.1 Un cop verificada la informació per les parts descrites als apartats anteriors, la sol·licitud juntament 
amb la documentació indicada, serà remesa al Vicerectorat competent en matèria d’innovació i 
transferència, a través de la Càtedra de Creació d’Empreses.

9.2 El Vicerectorat competent donarà trasllat de la sol·licitud a la Comissió d’Investigació i Transferèn-
cia, a fi de que pugui verificar, entre d’altres, els següents aspectes:
a) El caràcter innovador del projecte empresarial.
b) La vinculació del projecte amb el coneixement de la URV.
c) El compliment de la normativa vigent tant respecte el coneixement requerit com en relació a 

la participació del Personal de la URV.
d) Les necessitats financeres del projecte.

Per a la verificació d’aquests aspectes, la Comissió d’Investigació i Transferència es podrà re-
colzar en els experts que consideri oportuns, respectant la confidencialitat del projecte.

9.3 A partir de la documentació facilitada, així com d’aquella altra informació que pugui ser requerida 
als sol·licitants en el decurs del procediment, la Comissió d’Investigació i Transferència redactarà un 
acord motivat al respecte de la idoneïtat de l’autorització o no per a la creació de l’EBT, en els ter-
mes sol·licitats. En el supòsit de ser positiu, es determinaran, entre d’altres, els següents aspectes:
a) Determinació de la fórmula de participació de la Universitat a l’EBT.
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b) Determinació del percentatge de participació adient, així com de la fórmula de contrapresta-
ció (aportació dinerària o en espècie).

c) Definició de la possibilitat de participació de Personal de la URV en les activitats de l’EBT.
d) Certificació de la condició d’empresa de base tecnològica de l’EBT, i condicions per a la trans-

ferència del coneixement de la URV que sigui requerit per a l’activitat de l’EBT.
9.4 En cas de que l’informe emès per la Comissió d’Investigació i Transferència sigui negatiu, els sol-

licitants tindran un termini de 15 dies hàbils per a presentar les al·legacions que estimin adients 
davant del Rector/de la Rectora de la URV, que disposarà d’un termini de 15 dies per a emetre 
Resolució al respecte.

9.5 En cas que els emprenedors manifestin la seva conformitat amb les condicions establertes al dicta-
men de la Comissió d’Investigació i Transferència, aquest serà remès al Consell Social de la URV, 
a fi de que emeti un informe en el que valori el projecte empresarial presentat, la idoneïtat de la 
creació de l’empresa, i les condicions en les quals es planteja la seva constitució.

9.6 Finalment, el Consell de Govern, a la llum de l’informe del Consell Social, resoldrà al respecte de 
la sol·licitud de creació d’EBT plantejada pels sol·licitants.

9.7 En cas que el Consell de Govern concedeixi l’autorització per a la creació de l’EBT, es donarà 
trasllat de l’acord tant als sol·licitants com als Serveis Jurídics de la URV, que seran els encarregats 
per part de la URV de desenvolupar tots aquells aspectes formals que siguin necessaris per a la 
implementació de l’acord. 

9.8 En cas que no es concedeixi l’autorització per a la creació de l’EBT, però els sol·licitants decidissin 
constituir una societat per a la realització de l’activitat projectada, aquests hauran de justificar per 
escrit el compliment de la normativa vigent, en especial de la normativa aplicable en matèria de 
drets de propietat intel·lectual i industrial i en matèria d’incompatibilitats del personal al servei de 
l’Administració Pública. 

Capítol II. Participació de la URV

Article 10. Participació de la URV al capital social de l’EBT.

10.1 La concessió de l’autorització per a la creació de l’EBT comportarà en tot cas el dret de la URV a 
participar en el capital social de la nova companyia, en un percentatge mínim desitjable del deu 
per cent (10%).

10.2 La contraprestació per l’adquisició d’aquesta participació podrà ser dinerària i/o en espècie.
10.3 La participació al capital social serà generalment ostentada de forma directa per la URV, tot i que 

podrà també realitzar-se mitjançant una entitat promoguda per la URV, o en la que compti amb 
una participació majoritària en el seu capital social.

10.4 En cas de plantejar-se la possibilitat d’adquirir participacions de l’EBT, de nova creació o d’un 
tercer, o de sol·licitar-se noves aportacions a l’EBT, ja sigui en concepte d’ampliació de capital o 
per qualsevol altre concepte, la decisió al respecte serà adoptada pel Rector / per la Rectora de la 
URV, a proposta del Gerent, tret del cas de què es requereixi acord del Consell Social per raó de 
l’import, de conformitat amb el règim previst a l‘Estatut de la URV, i normativa vigent. 

10.5 La decisió al respecte de la transmissió, total o parcial, de la participació de la URV a l’EBT, o de 
l’establiment de càrregues o gravàmens sobre la mateixa, seguirà el mateix règim que es preveu 
a l’article 10.4 precedent. Aquest mateix procediment haurà de seguir-se per a la renúncia al dret 
d’adquisició o de subscripció preferent que pugui ostentar la URV a l’EBT.

Article 11. Contracte entre Socis.

11.1 De forma prèvia a la constitució de l’EBT, la totalitat dels seus socis hauran de subscriure un Con-
tracte entre Socis, en el qual es recullin les normes de gestió i administració de la companyia, i 
s’incorporin els mecanismes de protecció dels interessos fonamentals de la URV, d’acord amb les 
pautes previstes en el present Reglament.

11.2 En aquest sentit, en el Contracte entre Socis es regularan, entre d’altres, els aspectes descrits a 
l’Annex I de la present normativa.

11.3 Correspondrà al Rector/a la Rectora, que podrà delegar en el Vicerectorat competent en matèria 
d’innovació i transferència, i amb el recolzament que consideri oportú, la negociació i subscripció 
del Contracte entre Socis, d’acord amb les pautes establertes en aquest Reglament i en l’acord del 
Consell de Govern per a l’aprovació de la creació de l’EBT.

Article 12. Dret de sortida de la URV.

12.1 En cas d’estimar-ho convenient la URV, es podrà reservar un dret de sortida de l’EBT, pel qual la 
resta de socis assumiran per escrit el compromís d’adquirir les participacions que siguin de titu-
laritat de la URV en el moment en què aquesta institució manifesti la seva voluntat d’abandonar 
la seva participació a la companyia, en base a un incompliment per part de l’EBT de les seves 
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obligacions contractuals amb la URV, a un abandonament de la seva activitat, o a què l’activitat 
desenvolupada per l’EBT sigui contrària als principis ètics establerts a l‘Estatut de la URV.
En cas d’incompliment per part de l’EBT de les obligacions assumides davant de la URV, el Con-
tracte entre Socis podrà regular, addicionalment al dret de sortida esmentat, l’aplicació de pena-
litzacions tals com la reversió de la tecnologia o coneixement transferits, l’obligació de cessar de 
forma immediata en l’ús de la denominació d’”EBT de la URV” així com de la imatge corporativa 
de la URV, descrits a la present normativa, etc.

12.2 Als efectes previstos a l’apartat anterior, el mecanisme per determinar el preu d’adquisició de les 
participacions de la URV serà establert al Contracte entre Socis.

Article 13. Presència de la URV a l’òrgan d’administració.

13.1 La participació de la URV a l’EBT podrà comportar la presència de representants al seu òrgan d’ad-
ministració, en cas de què el Consell de Govern consideri necessària o convenient la representació 
de la URV en aquest òrgan, atenent a les característiques específiques de l’EBT. 

13.2 La facultat per a la designació de representants a l’òrgan d’administració de l’EBT correspondrà al 
Rector/la Rectora de la URV, que tindrà també la facultat de decidir el seu cessament i la seva subs-
titució. Aquesta designació, a l’empara de l’establert a la normativa vigent, implicarà l’autorització 
de compatibilitat.

13.3 La persona representant de la URV a l’òrgan d’administració de l’EBT no podrà percebre remu-
neració alguna per aquest concepte, ni tan sols en concepte de dietes o d’indemnitzacions per 
assistència.

Article 14. Seguiment de l’activitat de la companyia.

14.1 L’EBT haurà de remetre, en un termini màxim de tres mesos des de la data de tancament de l’exer-
cici, els seus Comptes Anuals a la  Càtedra de Creació d’Empreses. Addicionalment, s’acompa-
nyarà als Comptes Anuals una memòria, en la qual s’informi al respecte de l’evolució financera, 
comercial i tecnològica de la companyia, i del compliment de les finalitats exposades en la sol-
licitud de creació de l’empresa.

14.2 A la memòria, s’inclourà expressament la relació dels projectes i activitats desenvolupats per l’EBT 
amb la participació de personal de la URV, així com d’altres persones de l’entorn de la URV (titu-
lats, estudiantat, etc.).

14.3 La documentació remesa per l’EBT a la  Càtedra de Creació d’Empreses serà remesa, per a la seva 
anàlisi, al Vicerectorat competent en matèria d’innovació i transferència. 

Capítol III. Participació del Personal de la URV a l’ebT.

Article 15. Participació al capital social i a l’òrgan d’administració.

15.1 Els professors i professores funcionaris del cos docent de la URV podran participar sense restric-
cions al capital social de l’EBT, i ser membres del seu òrgan d’administració, en cas de què la 
creació de l’EBT hagi estat aprovada d’acord amb el règim previst a l’article 9 d’aquest Reglament 
de conformitat amb l’establert a la Llei Orgànica d’Universitats. 

15.2 Per a la resta del Personal de la URV, seran aplicables els límits previstos a la normativa vigent, i en 
particular a la Llei 53/1984, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració Pública.

Article 16. Incorporació a l’activitat de l’EBT.

16.1 D’acord amb els termes previstos tant a les Lleis Orgàniques 6/2001, de 21 de desembre, d’Uni-
versitats, i 4/2007, de 12 d’abril, per la que es modifica la Llei Orgànica 6/2001, com a la Llei 
1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, i la seva normativa de desenvolupament, el 
Personal Docent i Investigador habilitat per aquestes normes podrà sol·licitar una excedència per 
a incorporar-se a l’EBT.

16.2 En un termini màxim d’un mes abans de la finalització del període d’excedència, s’haurà de co-
municar a la URV la voluntat del professorat de reincorporar-se a la URV o de continuar la seva 
activitat a l’EBT. En cas de no realitzar-se la comunicació en el termini indicat, es considerarà que 
el professorat opta per mantenir la seva activitat a l’EBT, el que suposarà la declaració d’ofici de 
situació d’excedència voluntària per interès particular.

16.3 Per a la resta del Personal de la URV, seran aplicables els límits previstos a la normativa vigent, i en 
particular a la Llei 53/1984, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració Pública.

Article 17. Convenis de col·laboració.

17.1 La URV i l’EBT hauran de subscriure convenis de col·laboració per al desenvolupament d’activitats 
de recerca i desenvolupament per part de Personal URV en el si de l’EBT, a l’empara de l’article 
83 de la Llei Orgànica d’Universitats. S’establiran els mecanismes oportuns als efectes d’evitar 
potenciar els conflictes d’interès.
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17.2 D’acord amb allò previst a l’article 37 de l‘Estatut de la URV, la Fundació URV serà l’entitat encar-
regada de gestionar els referits contractes.

Capítol IV. Transferència i protecció del coneixement

Article 18. Cessió dels drets d’ús i explotació sobre el coneixement de la URV.
18.1 L’autorització per part del Consell de Govern per a la creació d’una empresa de base tecnològica 

comportarà també l’autorització per a la cessió dels drets d’ús i explotació comercial del coneixe-
ment de la URV que sigui requerit per a l’activitat de l’EBT, d’acord amb la sol·licitud realitzada.

18.2 En aquest sentit, el Rector/la Rectora de la URV subscriurà un contracte de transferència del conei-
xement, on es regularan els termes en els que es produirà la referida transferència, amb subjecció 
en tot cas a allò disposat en el present document i en l’acord del Consell de Govern.

18.3 La cessió del coneixement podrà executar-se mitjançant la transmissió de la seva titularitat o mit-
jançant la concessió d’una llicència, exclusiva o no, sobre el mateix, segons s’estableixi a l’acord 
del Consell de Govern. 

18.4 Els drets sobre el coneixement podran ser objecte d’aportació no dinerària en el moment de la 
constitució de l’EBT, com a contraprestació a l’adquisició de participacions de la companyia per 
part de la URV. La valoració d’aquesta aportació podrà ser per acord entre les parts o bé realitzada 
per experts independents.

Article 19. Contraprestació.

En el contracte de transferència del coneixement, es determinaran les contraprestacions adequades a 
que tindrà dret la URV per la transferència del coneixement. En aquest sentit, en cas que el valor de l’apor-
tació de la URV al capital social de l’EBT excedeixi al valor de la participació rebuda en contraprestació, 
s’establiran els mecanismes correctors econòmics que corresponguin.

Article 20. Protecció i defensa del coneixement.

20.1 A partir del moment de concessió dels drets d’ús i explotació comercial, l’EBT serà l’encarregada, 
tret de pacte en contrari, de promoure les actuacions necessàries, o prosseguir-les en cas de què 
la URV les hagués iniciat, per a obtenir la protecció del coneixement objecte de transferència 
mitjançant els drets de propietat intel·lectual i/o industrial requerits, en el seu cas, que permetin la 
necessària seguretat jurídica en la seva explotació comercial. Per a la realització de les mateixes, 
podrà comptar amb el suport del Centre de Transferència de Tecnologia de la Fundació URV.

20.2 L’EBT serà la responsable, tret de pacte en contrari, de la defensa del coneixement en cas de què 
aquesta o la URV considerin que existeix una situació de risc envers el mateix, havent de realitzar 
totes aquelles actuacions que siguin necessàries per a la protecció dels interessos tant de l’EBT 
com de la URV.

20.3 Les despeses derivades de la protecció i la defensa del coneixement seran assumides, a partir de la 
signatura del contracte de transferència, per l’EBT, tret de pacte en contrari entre les parts. 

20.4 En cas d’inacció de l’EBT en la protecció o en la defensa del coneixement, la URV podrà assumir 
en qualsevol moment la direcció del procés. Les despeses que s’originin per la protecció o defensa 
del coneixement seran igualment assumides per l’EBT, tret de pacte en contrari entre les parts.

Article 21. Facultats de la URV.

21.1 La URV podrà reservar-se al contracte de transferència del coneixement un dret de reversió sobre el 
mateix, que asseguri la recuperació total per part de la URV dels drets cedits sobre el coneixement 
en cas d’abandonament de l’activitat, de desús total o parcial, o d’utilització del coneixement per 
a activitats contràries als principis ètics establerts a l’Estatut de la URV.

21.2 D’altra banda, la URV es reservarà en tot cas una llicència gratuïta per a poder disposar d’un dret 
d’ús del coneixement per a les seves activitats de recerca.

Article 22. Participació en els beneficis.

22.1 La participació del Personal de la URV al capital social de l’EBT que explota comercialment el 
coneixement suposa, de forma directa, una participació en els beneficis econòmics de la seva 
explotació, als efectes previstos a l’article 20 de la Llei 11/1986, de 20 de març, de Patents.

22.2 En aquest sentit, no serà aplicable per als inventors o autors d’una  invenció o obra que participin 
en l’EBT que l’exploti la clàusula de participació en els beneficis obtinguts per la URV prevista en 
la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual i industrial la URV.  

22.3 En sentit contrari, els inventors o autors de la URV que no participin en el capital social d’una em-
presa de base tecnològica que exploti comercialment la seva invenció o obra tindran dret a obtenir 
la participació que proporcionalment els hi corresponguin en els beneficis econòmics obtinguts 
per la URV, en els termes establerts a la seva normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual 
i industrial.
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Al respecte de la participació que correspondria als inventors o autors de la URV que sí participin 
a l’empresa, els beneficis quedaran a disposició de tots els inventors o autors que, d’acord amb 
els grups de recerca,  en determinaran l’ús però que mai podrà ser remuneració addicional. Els 
inventors o autors informaran la Comissió d’Investigació i Transferència de la destinació d’aquests 
beneficis.

22.4 En el cas que la invenció o obra explotada comercialment per l’EBT sigui de titularitat dels seus 
inventors o autors per renúncia de la URV a la mateixa, la participació de la URV al seu capital 
social es considerarà com a participació en els beneficis de l’explotació de la invenció, als efectes 
previstos a l’article 20.6 de la Llei 11/1986, de 20 de març, de Patents.

Article 23. Evolucions i millores sobre el coneixement objecte de transferència a l’EBT.

23.1 L’EBT mantindrà permanentment informada la URV al respecte de les evolucions i millores que es 
vagin produint sobre el coneixement objecte de transferència amb ocasió de la seva activitat de 
recerca i desenvolupament.

23.2 El contracte de transferència de tecnologia regularà expressament els drets econòmics i d’ús per 
part de la URV sobre aquelles millores i evolucions del coneixement objecte de transferència a 
l’EBT.

Capítol V. Destinació dels beneficis obtinguts per l’ebT

Article 24. Destinació dels beneficis.

En atenció a la seva naturalesa i origen, l’EBT procurarà revertir una part dels beneficis obtinguts amb 
ocasió de l’explotació del coneixement o la tecnologia de la URV en el finançament d’activitats d’R+D+i, 
en col·laboració amb la URV.

TíTol III. emPReses De bAse no TeCnolòGICA De lA URV.

Article 25. Règim d’autorització.

25.1 La creació d’una EBNT per part de Personal de la URV estarà subjecta a l’aprovació prèvia per part 
de la URV, mitjançant l’aprovació del Consell de Govern, i addicionalment, en els supòsits que la 
normativa així ho requereixi, l’aprovació del Consell Social. En qualsevol cas, no es requerirà en 
aquest procediment l’emissió d’informe previ per part del Consell Social.

25.2 A aquests efectes, el procediment per a l’aprovació de la creació de l’EBNT serà el previst al Ca-
pítol I del Títol II del present Reglament, amb exclusió de les previsions contraries establertes al 
present Títol, així com d’aquells elements referits a la Tecnologia de la URV.

Article 26. Participació de la URV.

26.1 La concessió de l’autorització per a la creació de l’EBNT podrà comportar la possibilitat per part de 
la URV de participar, de forma directa o mitjançant una entitat promoguda o participada majorità-
riament per la URV, en el capital social de la nova companyia, en el percentatge que s’estableixi a 
l’acord del Consell de Govern. 

26.2 La participació de la URV en el capital social de l’EBNT podrà comportar la presència de repre-
sentants de la URV a l’òrgan d’administració de l’EBNT, essent aplicable en aquest cas la regulació 
prevista a l’article 13.

26.3 Així mateix, la participació de la URV a l’EBNT comportarà de forma necessària la subscripció 
d’un Contracte entre Socis, seguint a aquests efectes la regulació prevista a l’article 11.

26.4 Serà d’aplicació a les EBNT el règim jurídic previst per a les EBT al Títol II, amb exclusió d’aquells 
aspectes referits a l’ús i explotació de tecnologia de la URV, o disposicions contràries contingudes 
en aquest Títol.

Article 27. Participació del Personal de la URV a l’EBNT.

La participació del Personal de la URV en les activitats de l’EBNT, així com la seva presència al capital 
social i a l’òrgan d’administració de la mateixa, se subjectarà a la normativa aplicable, i en particular 
a la regulació prevista a la Llei 53/1984, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració 
Pública.

TíTol IV. emPReses sTART-UP PRomoGUDes PeR esTUDIAnTAT TITUlAT A lA URV.

Article 28. Declaració d’empreses start-up.

28.1 En el cas que estudiantat titulat a la URV desitgin promoure la creació d’empreses start-up que no 
es basin en coneixement o tecnologia desenvolupat en el marc de les activitats de recerca de la 
URV, podran sol·licitar acollir-se al Programa d’ajuts de la URV, mitjançant sol·licitud dirigida al 
Vicerectorat competent en matèria d’innovació i transferència.
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28.2 Els emprenedors hauran d’acompanyar la referida sol·licitud de la documentació requerida als 
apartats 8.3 i 8.4 de la present normativa, que sigui d’aplicació.
Per a la preparació d’aquesta documentació els emprenedors podran comptar amb l’assessorament 
de la Càtedra de Creació d’Empreses, que en farà la validació final.

28.3 La resolució al respecte de la concessió de la declaració d’empresa start-up serà competència del 
Consell de Govern de la URV.

28.4 Addicionalment, les start-up remetran amb caràcter anual la documentació financera que sigui 
requerida per la URV a efectes de seguiment.

TíTol V. DIsPosICIons ComUnes.

Article 29. Ús de la denominació “EBT/EBNT/start-up de la URV”.

29.1 Les empreses autoritzades d’acord amb el previst en el present programa hauran de fer ús de la 
denominació “EBT/EBNT/start-up de la URV”, i de la imatge corporativa que a aquests efectes 
s’estableixi, de forma associada a la seva pròpia imatge corporativa.

29.2 Per causa degudament justificada, la URV podrà requerir l’EBT, EBNT o start-up a què cessi en l’ús 
de la denominació i de la imatge corporativa indicada a l’apartat anterior. En aquest cas, l’empresa 
haurà de deixar d’usar, amb caràcter immediat, aquests elements en la seva activitat.

Article 30. Contractació preferent d’estudiantat de la URV.

30.1 Les EBT, EBNT i start-up de la URV es comprometran a què, en el curs de la seva activitat, contrac-
taran de manera preferent estudiantat que hagi cursat els seus estudis a la URV, facilitant d’aquesta 
forma la seva inserció al mercat laboral.

30.2 Per aquest motiu, les EBT, EBNT i start-up de la URV recorreran, de forma preferent, a la borsa de 
treball de la URV per a la recerca dels professionals que requereixin per a la seva activitat.

Article 31. Actuació conforme a l‘Estatut de la URV.

Les EBT, EBNT i start-up de la URV,  actuaran en tot cas de conformitat als principis generals previstos 
en l’Estatut de la Universitat.

Article 32. Registre d’EBTs, EBNTs i start-ups.

32.1 La URV portarà un Registre d’EBTs, EBNTs i start-ups, en el qual es faran constar els següents aspec-
tes referents a aquestes empreses d’acord amb els procediments previstos en aquest Reglament:
a) La participació directa o indirecta de la URV al seu capital social;
b) El coneixement de la URV del qual disposen de drets;
c) El seu domicili social, i en el seu cas les instal·lacions de la URV o d’entitats adscrites de les 

quals disposi.
32.2 D’altra banda, al Registre s’incorporaran també totes aquelles sol·licituds de creació d’EBT, EBNT 

i start-up que finalment no hagin estat aprovades.
32.3 Les EBT i EBNT hauran d’informar la URV de qualsevol modificació que es produeixi en relació als 

aspectes reflectits al Registre.
32.4 L’obligació d’inscripció i d’informació de les EBT i EBNT al Registre es mantindrà mentre la URV, 

directament o a través d’una entitat vinculada, mantingui participació a la referida companyia.

Article 33. Posició de la Fundació URV, la Càtedra de Creació d’Empreses i la Comissió 
d’Investigació i Transferència.

En cas que la Fundació URV (o el seu Centre de Transferència de Tecnologia), la Càtedra de Creació 
d’Empreses o la Comissió d’Investigació i Transferència, per qualsevol motiu, deixin d’ostentar qualsevol de 
les responsabilitats o atribucions previstes en la present normativa, la seva posició dins d’aquest Reglament 
serà assumida per l’entitat que sigui designada per la URV per a la realització d’aquestes finalitats.

DIsPosICIons ADDICIonAls

Primera. entrada en vigor.

El present Reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva aprovació.

segona. Interpretació de la present normativa.

Correspondrà a la Comissió d’Investigació i Transferència la resolució de qualsevol dubte o conflicte 
interpretatiu que pugui generar la present normativa.
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Disposició Transitòria

extensió del règim a ebT/ebnT/start-up de la URV anteriors a la aprovació del Reglament.

Les empreses basades en Coneixement o Tecnologia de la URV constituïdes amb caràcter previ a la 
entrada en vigor de la present normativa, podran sol·licitar la seva incorporació a la mateixa. Aquesta sol-
licitud serà remesa al Vicerectorat competent en matèria de Innovació i Transferència, qui ho traslladarà a 
la Comissió d’Investigació i Transferència que valorarà al respecte de la possibilitat de l’esmentada incor-
poració, previ estudi dels aspectes legals i materials d’aplicació, així com del procediment oportú per fer-se 
efectiva. 

Disposició Final
Queda derogat l’acord del Consell de Govern de 26 d’octubre de 2005 pel qual s’aprovaren les bases 

per als convenis de la URV amb les seves empreses derivades (spin-off).

Documentació addicional:

ANNEX 1: Contingut del contracte de socis a subscriure per la totalitat dels socis de l’ EBT o EBNT.

Aquest contracte podrà incloure als efectes de protegir la posició de la Universitat, ens següents aspectes:

Règim d’adopció d’acords en els òrgans socials, i dret de vet per a determinats supòsits (p. ex., • 
canvi en l’objecte social).
Establiment de les majories requerides per a l’adopció d’acords en Junta General i Consell d’admi-
nistració en el seu cas, així com la regulació d’un dret de vet per part de la URV d’aquells acords 
adoptats per la Junta General que es consideri convenient per la naturalesa de l’acord.

Règim de transmissió de participacions i dret de subscripció preferent.• 

Regulació dels termes i condicions en els que els socis podran transmetre les participacions de la 
companyia, regulant un dret d’adquisició preferent per part dels socis davant una oferta d’adqui-
sició de participacions per part d’un tercer, i valorant així mateix la possibilitat d’incloure limita-
cions a la transmissió de participacions a entitats competidores de la companyia.

Dret d’arrossegament (Drag Along).• 

Dret dels socis a forçar a la resta de socis a la venda d’un percentatge determinat de la companyia 
(normalment el 100%) davant una oferta per un percentatge de la companyia superior a una 
quantitat prefixada en el Pacte de Socis. L’objectiu d’aquest dret és que en cas que hi hagi una 
oferta condicionada a l’obtenció d’un determinat percentatge de participacions de la companyia 
(p.ex. el 100%), un soci minoritari no pugui impedir la venta de la companyia.

Dret d’acompanyament (Tag along).• 

Dret de participació dels socis d’una venta de participacions a realitzar per part d’un altre soci. 
En el cas que qualsevol dels socis rebi una oferta, la resta de socis podran participar de la venta 
i transmetre una part de les seves participacions en els termes oferts, en proporció a la seva par-
ticipació en el capital social de la companyia. La finalitat d’aquest dret és que els socis es puguin 
beneficiar d’ofertes realitzades per part d’un tercer a un soci en concret.

Dret de major fortuna. • 

Dret dels socis a participar d’una eventual plusvàlua obtinguda per un soci per la venta de les 
participacions adquirides amb caràcter previ als anteriors. Aquest dret de major fortuna ha d’estar 
limitat temporalment.

Dret de preferència en la liquidació. • 

En cas que el projecte empresarial de la companyia no prosperi econòmicament, és útil de preveu-
re quines seran les normes que regiran la seva liquidació. Podran establir-se drets de preferència 
en la distribució de la quota liquidativa (habitual en casos d’aportacions amb valoracions asimè-
triques), així com un compromís de millors esforços perquè la URV recuperi la llicència atorgada 
sobre la tecnologia en el cas de concurs.

Dret antidilució.• 

Dret de la URV a no diluir la seva participació accionarial a la Companyia com a conseqüència 
d’ampliacions de capital que valorin la Companyia per sota un índex prefixat. Aquest dret té per 
objectiu evitar dilucions injustes de la participació de la companyia.

Mecanismes de sortida de la URV del capital social de la EBT/EBNT en determinats suposats de fet. • 

Dret de la URV sortir del capital social de la companyia i obligar a la resta de socis a adquirir la 
seva participació accionarial de la mateixa, sempre que concorrin elements que així ho justifiquin, 
tals com incompliment de les obligacions assumides per part de la Companyia, ús inadequat de 
la tecnologia transferida, etc.

Dret d’informació, pel qual la EBT/EBNT haurà de remetre informació relativa a la seva evolució • 
financera, comercial i tecnològica. 
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Dret d’auditoria per part de la URV de la situació financera, comercial i tecnològica, en el seu • 
cas, de la EBT/EBNT.

ANNEX 2: Contingut del contracte de transferència de tecnologia o coneixement.

Aquest contracte podrà incloure als efectes de protegir la posició de la Universitat, ens següents aspectes:

Termes i condicions de transferència de la tecnologia.• 

Determinació de la forma de transferència de la tecnologia, projectada inicialment com una llicèn-
cia, així com els termes en els que s’atorga la llicència (àmbit temporal i material, subllicenciabili-
tat, transmissibilitat i exclusivitat).

Clàusules de protecció i defensa de la tecnologia. • 

Distribució dels drets i obligacions de les parts en relació a la protecció de la tecnologia (deter-
minació de quina part ha de ser la encarregada de sol·licitar els drets de propietat intel·lectual i/o 
industrial sobre la tecnologia llicenciada) així com en relació a la seva defensa, en cas d’infracció 
per part de tercers o procediment d’oposició a la mateixa.

Mecanismes de retribució.• 

Determinació dels mecanismes de retribució per part de la companyia a la URV per la transferèn-
cia de tecnologia. Aquesta retribució pot configurar-se de diferents formes, tals com pagaments 
inicials, cànons, royalties, pagaments per assoliment de fites, etc.

Dret de reversió sobre la tecnologia en cas d’abandó de l’activitat, de desús total o parcial o • 
d’utilització per a activitats contràries als principis ètics de la URV. 

Dret d’ús de la tecnologia per a activitats d’investigació de la URV. • 

Dret de la URV pel qual s’assegura, que tot i concedir una llicència en exclusiva per l’explotació 
de la tecnologia, la institució podrà continuar la explotació científica i no comercial de la mateixa, 
assegurant així tant l’activitat de recerca com l’evolució de la referida tecnologia.

Regulació del dret de cessió de drets sobre la tecnologia de la URV per part d’una EBT a un • 
tercer. 
Dret de la URV a limitar la cessió de la pel qual s’assegura, que tot i concedir una llicència en 
exclusiva per l’explotació de la tecnologia, la institució podrà continuar la explotació científica i 
no comercial de la mateixa, assegurant així tant l’activitat de recerca com l’evolució de la referida 
tecnologia.

Drets sobre les evolucions i millores de la tecnologia objecte de transferència a la EBT.• 

Regulació de la relació entre la EBT i la URV, en relació a les millores i evolucions sobre la tecno-
logia, que pugui desenvolupar la URV en el marc de la seva activitat de recerca, podent incloure 
drets de preferència per la EBT, o llicències d’ús a la UR, en cas que les millores hagin estat desen-
volupades per la URV.

Supòsits de responsabilitat i indemnitat. • 

Limitació dels supòsits de responsabilitat de la URV davant reclamacions per part de tercers en 
relació a la titularitat de la tecnologia, o dels problemes que se’n puguin derivar de la seva explo-
tació, o de la impossibilitat d’explotar-la.


