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PREÀMBUL 
 

La Propietat Industrial i Intel·lectual està guanyant especial rellevància en el món universitari 
davant les noves realitats i reptes, i la conveniència de combinar la creació amb la transmissió de 
coneixements científics, tècnics, humanístics i artístics, la qual cosa requereix protegir de forma 
adequada  aquests coneixements per a una òptima difusió.  

La necessitat de regular la propietat industrial i intel·lectual dels Resultats que es generen en el 
desenvolupament de l’activitat de recerca i transferència de coneixement en el món universitari 
actual, com també la necessitat de determinar els titulars dels drets d’aquests Resultats i 
d’establir mecanismes per explotar aquestes activitats ha portat a l’elaboració d’aquesta 
Normativa sobre propietat intel·lectual i industrial dels Resultats de la recerca desenvolupada a 
la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (en endavant, la “UVic-UCC”). 
 
Aquesta normativa es formula d’acord amb el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 de febrer, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual i la Llei 11/1986, de 20 de març, de 
patents, per a invencions susceptibles de protecció per drets de propietat industrial. 
 
La Normativa sobre propietat intel·lectual i industrial dels Resultats de la recerca 
desenvolupada a la UVic-UCC s’adequa a la normativa pròpia de la UVic-UCC: els Estatuts de 
la Fundació Universitària Balmes, les Normes d’Organització i Funcionament de la UVic-UCC, 
el Codi de bones pràctiques en recerca, el Reglament de règim intern de l’Escola de Doctorat , 
com també a la legislació universitària estatal i l’autonòmica: la Llei orgànica 4/2007, de 12 
d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats i la 
Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya. 

Aquesta normativa respon a la voluntat per part de la UVic-UCC d'una banda, de fomentar les 
activitats de creació de coneixement dins de la comunitat universitària i la implicació activa del 
personal de la Universitat i, d’una altra, d’establir mecanismes per a l'explotació dels Resultats 
derivats d'aquestes activitats (reforçant la posició de la UVic-UCC com a entitat capdavantera 
en la generació de nous projectes empresarials, així com dels Resultats obtinguts en el marc de 
les col·laboracions de caràcter científic, tècnic, humanístic o artístic desenvolupades amb altres 
entitats públiques o privades). 

És objectiu d'aquesta normativa establir un marc jurídic adequat que doni la necessària 
seguretat jurídica tant a la UVic-UCC com als membres de la comunitat universitària i als 
tercers amb qui col·labori la UVic-UCC en el desenvolupament de projectes d'investigació i que, 
a més, faci partícip el personal investigador dels beneficis que es puguin obtenir de l'explotació 
comercial dels Resultats de la seva activitat a la UVic-UCC. 

 
 
 

3 
 



TÍTOL I.- OBJECTE I DEFINICIONS 
 
 

1. Objecte i àmbit d’aplicació 
 
1.1. Aquesta normativa té per objecte establir un marc jurídic que reguli els següents 

aspectes: 
 

a) La titularitat dels Resultats generats a partir de l’activitat de docència, de 
R+D+i i de gestió, desenvolupada a la UVic-UCC en el marc del 
desenvolupament d'una activitat pròpia de la UVic-UCC o en col·laboració 
amb terceres persones o entitats, així com determinar els processos de 
protecció dels referits Resultats.  

 
b) Els drets econòmics resultants de l’explotació dels referits Resultats. 

 
c) Els procediments a seguir per a la seva adient protecció i explotació. 

 
1.2. Aquesta normativa s’aplicarà tant als centres docents de la UVic-UCC, als 

departaments, a l’Escola de Doctorat, als grups de recerca, a les càtedres, als 
centres de recerca i transferència de coneixement i als ens que puguin crear-se a 
l’entorn de la UVic-UCC, com a totes les estructures i entitats de recerca 
vinculades, totes elles depenents o participades majoritàriament per la UVic-
UCC. 

 
2. Definicions 
 
2.1 Als efectes d’aquesta normativa, es tindran en consideració les definicions 

següents: 
 

a) Personal de la UVic-UCC: personal docent investigador, personal 
investigador en formació, doctorands i el personal d’administració i serveis 
que desenvolupin activitats acadèmiques i de recerca (docents, d’R+D+i i de 
gestió) en el marc d’una relació laboral o contractat amb la UVic-UCC.  

 
b) Estudiant/s de la UVic-UCC: als efectes exclusius d’aquesta normativa, 

s’entendrà per estudiants els estudiants de graus i postgraus oficials o dels 
postgraus i màsters propis de la UVic-UCC i els doctorands d’estudis de 
doctorat de la UVic-UCC que no tinguin relació laboral o contractual amb 
la UVic-UCC.  

 
c) Resultat/s: tota aquella tecnologia, coneixement o processos que hagin estat 

generats en el marc de les activitats acadèmiques i de recerca (docents, 
d’R+D+i i de gestió) de la UVic-UCC pel Personal de la UVic-UCC, i pels 
Estudiants de la UVic-UCC. 

4 
 



d) Invenció/ons: els Resultats susceptibles de protecció per drets de Propietat 
Industrial, tot incloent de forma enunciativa però no limitativa: patents, 
models d’utilitat i dissenys industrials.  

 
e) Obra/es: els Resultats susceptibles de protecció per drets de Propietat 

intel·lectual, tot incloent de forma enunciativa però no limitativa: obres 
científiques i literàries, composicions musicals, obres teatrals, coreografies i 
pantomimes, obres cinematogràfiques i audiovisuals, escultures, pintures, 
dibuixos, gravats, litografies, historietes gràfiques, fotografies i obres 
plàstiques siguin o no aplicades, projectes, plànols, maquetes d’obres 
arquitectòniques o d’enginyeria, gràfics, mapes i dissenys relatius a la 
topografia, la geografia o la ciència, programes d’ordinador, bases de 
dades, pàgines web i obres multimèdia, actuacions d’artistes, intèrprets i 
executants, produccions fonogràfiques, audiovisuals i editorials. 

 
 

TÍTOL II.-  TITULARITAT DELS RESULTATS  
 
 

CAPÍTOL I - RESULTATS OBTINGUTS PER ACTIVITATS PRÒPIES DE LA UVIC-UCC 
 
 
3. Titularitat dels drets de propietat industrial 
 
3.1. Personal de la UVic-UCC 

 
Correspon a la UVic-UCC la titularitat, així com els drets d’explotació, de les 
invencions desenvolupades pel personal de la UVic-UCC com a conseqüència de 
les seves activitats docents, de R+D+i  o de gestió a la UVic-UCC.  

 
3.2. Estudiants de la UVic-UCC 

 
Correspon als Estudiants de la UVic-UCC la titularitat, així com els drets 
d’explotació, de les invencions que hagin desenvolupat en el marc d’una activitat 
acadèmica.  
 
En el cas d’invencions desenvolupades per Estudiants de la UVic-UCC 
conjuntament amb el Personal de la UVic-UCC, correspondrà tant als Estudiants 
de la UVic-UCC com a la UVic-UCC la titularitat així com els drets d’explotació 
de la invenció, en la proporció que correspongui atenent a la participació dels 
Estudiants i el Personal de la UVic-UCC en el seu desenvolupament.  
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4. Titularitat dels drets de propietat intel·lectual 
 
4.1. Personal de la UVic-UCC  

 
Correspon al Personal de la UVic-UCC l’autoria de les obres creades com a 
conseqüència de les seves activitats docents, de R+D+i o de gestió a la UVic-UCC. 
 
Els drets d’explotació sobre l’Obra que es realitzi en el marc de les esmentades 
activitats correspondran a la UVic-UCC, en els termes i amb l’abast previst en la 
legislació sobre propietat intel·lectual. Sense perjudici de l’anterior, la UVic-UCC 
podrà convenir amb el Personal UVic-UCC la cessió dels eventuals drets 
d’explotació sobre l’Obra generada a la UVic-UCC.  
 

4.2. Estudiants de la UVic-UCC.  
 
Correspon a l’Estudiant de la UVic-UCC l’autoria, així com la titularitat dels 
drets d’explotació, de les Obres que hagi desenvolupat en el marc d’una activitat 
acadèmica.  
 
En el cas d’Obres resultants de treballs desenvolupats per l’Estudiant de la UVic-
UCC conjuntament amb el Personal de la UVic-UCC on aquest n’hagi fet una 
aportació decisiva, l’autoria correspondrà tant a l’Estudiant com a la UVic-UCC.  
 
La titularitat dels drets d’explotació sobre aquesta Obra correspondrà, així 
mateix, a l’Estudiant de la UVic-UCC i a la UVic-UCC en la proporció en la què 
hagin intervingut l’Estudiant i el Personal de la UVic-UCC, respectivament, en el 
desenvolupament de l’Obra.  
 

5. Titularitat dels drets de Propietat intel·lectual en supòsits específics 
 

5.1. Programa informàtic  
 

En el cas que l’Obra desenvolupada pel Personal de la UVic-UCC sigui un 
programa informàtic, la titularitat dels drets d’explotació correspondran a la 
UVic-UCC. 
 
En el cas que el programa informàtic sigui desenvolupat de forma col·lectiva a 
iniciativa i sota la coordinació de la UVic-UCC, l’autoria, així com la titularitat 
dels drets d’explotació sobre la referida Obra, correspondrà a la UVic-UCC en cas 
que aquesta l’editi i divulgui sota el seu nom, tret que es pacti el contrari. 

 
5.2. Obres col·lectives 

 
En el cas que l’Obra s’hagi creat de forma col·lectiva a iniciativa i sota la 
coordinació de la UVic-UCC, l’autoria, així com la titularitat dels drets 
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d’explotació sobre l’obra referida correspondrà a la UVic-UCC, en cas de què 
aquesta entitat l’editi i la divulgui sota el seu nom, tret que es pacti el contrari. 
 

5.3. Bases de dades 
 
La titularitat dels drets d’explotació sobre bases de dades que per la seva selecció 
o per la disposició dels seus continguts constitueixin creacions intel·lectuals 
d’acord amb la normativa aplicable, i que siguin desenvolupades per algun 
membre del Personal de la UVic-UCC en l’execució de les seves activitats 
docents, de R+D+i o de gestió a la UVic-UCC, seran de titularitat de la UVic-
UCC, excepte que per la seva naturalesa, la Llei de Propietat Intel·lectual 
estableixi el contrari. Aquestes bases de dades respectaran la normativa aplicable 
en protecció de dades. 

 
6. Drets morals d’autoria  
 

En tot cas, la UVic-UCC respectarà el dret del Personal de la UVic-UCC i dels 
Estudiants de la UVic-UCC a ser reconeguts com a inventors o autors, segons el 
cas, de les Invencions i de les Obres que hagin desenvolupat, de conformitat amb 
les previsions de la normativa vigent en matèria de propietat industrial i 
intel·lectual.  
 

7. Obligació d’esment de la UVic-UCC 
 

7.1. En tot cas, i tret que la UVic-UCC es manifesti expressament en sentit contrari, 
qualsevol Obra en què participi el personal de la UVic-UCC realitzada com a 
conseqüència directa o indirecta de les seves funcions acadèmiques i de recerca 
(docents, d’R+D+i o de gestió) a la UVic-UCC, haurà de fer referència a la seva 
vinculació amb la UVic-UCC. 
 

7.2. En aquest sentit i sempre que el mitjà de publicació de l’Obra ho permeti, es farà 
constar de forma visible en totes les obres de la UVic-UCC la menció següent: «© 
Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, any (…). Tots els drets 
reservats».  

 
7.3. Així mateix, es donarà compliment a la normativa interna de la UVic-UCC per a 

la signatura de les publicacions científiques del professorat. 
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CAPÍTOL II - PROJECTES DE R+D+I DESENVOLUPATS CONJUNTAMENT  
AMB D’ALTRES ENTITATS 

 
 
8. Titularitat dels Resultats obtinguts en virtut de l’activitat d’R+D+i 

desenvolupada en col·laboració  amb d’altres entitats 
 
8.1. La realització de qualsevol encàrrec per a la realització d’una Obra o projecte 

d’R+D+i per part del Personal i dels Estudiants de la UVic-UCC, amb 
independència de la branca del coneixement a la qual es refereixi, requerirà la 
subscripció de forma prèvia del corresponent conveni o contracte d’R+D+i de 
col·laboració.  
 

8.2. El règim de titularitat dels drets sobre els Resultats que s’obtinguin en el marc de 
l’execució del conveni o contracte d’R+D+i, així com la distribució dels 
corresponents drets d’explotació que se’n derivin, es preveuran en el conveni o 
contracte esmentat, sense perjudici que aquest pugui posposar la determinació de 
la distribució dels mateixos.  
 

8.3. En tot cas, hauran de respectar-se els drets que puguin correspondre a la UVic-
UCC en virtut del present Reglament. 
 

8.4. En les Obres o projectes d’R+D+i de la UVic-UCC patrocinats per entitats 
privades, s’acordaran els pactes necessaris per tal de protegir la llibertat 
intel·lectual del Personal de la UVic-UCC, evitar compromisos de confidencialitat 
desproporcionats o restriccions injustificables en la publicació dels Resultats 
obtinguts. 

 
 

CAPÍTOL III - ASPECTES COMUNS 
 
 
9. Comunicació i gestió de l’obtenció de Resultats 
 
9.1. Qualsevol membre del Personal de la UVic-UCC que desenvolupi o participi en 

el desenvolupament d’un Resultat, susceptible o no de protecció, haurà de donar 
trasllat de forma immediata a l’Oficina Tècnica de Recerca i Transferència de 
Coneixement (en endavant “OTRI”) de la UVic-UCC, de forma directa o 
mitjançant el seu departament, grup de recerca, centre de recerca i transferència 
de coneixement, càtedra o centre que correspongui, de l’obtenció d’aquest 
Resultat, adjuntant tota aquella informació referent a l’obra o invenció 
desenvolupada, que permeti a la UVic-UCC, en cas de considerar-ho oportú, 
iniciar els tràmits pertinents per a la protecció jurídica del Resultat. 
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9.2. L’OTRI de la UVic-UCC, donarà trasllat de la informació rebuda al Vicerectorat 
de Recerca i Professorat, que serà l’òrgan competent per decidir respecte a 
l’assumpció per part de la UVic-UCC de la titularitat dels drets sobre el Resultat i 
a l’inici dels tràmits per a la seva protecció, si escau, sotmès en aquest darrer cas a 
l’aprovació del Consell de Govern de la UVic-UCC.  

 
9.3. En relació als Resultats derivats de projectes de col·laboració amb altres entitats 

públiques i/o privades, la protecció es realitzarà conforme el que s’estableixi al 
respecte en els convenis subscrits entre les entitats col·laboradores. 

 
10. Cessió de drets sobre els Resultats 

 
10.1. En cas de que la UVic-UCC no estigui interessada en la titularitat o explotació 

d’algun títol o extensió internacional d’un dret de propietat industrial o 
intel·lectual i decideixi renunciar a la sol·licitud o al manteniment del mateix, ho 
comunicarà als inventors o autors. En cas que aquests hi estiguin interessats, la 
UVic-UCC els podrà transferir els referits drets, d’acord amb les condicions que 
s’acordin entre la UVic-UCC i els inventors o autors, i respectant en tot cas les 
limitacions i procediments que, si escau, estableixi la normativa aplicable. 

 
10.2. No obstant això, en el cas que la UVic-UCC hagi subscrit un contracte amb un 

tercer tot preveient en favor d’aquest tercer un dret preferent a assumir la 
titularitat dels Resultats referits en cas de renúncia o abandonament per part de 
la UVic-UCC, serà d’aplicació el previst en el contracte.  

 
10.3. La UVic-UCC es reservarà el dret a participar dels beneficis obtinguts en 

l’explotació dels Resultats transferits als inventors o autors, 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, la UVic-UCC 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 acadèmiques i de recerca (docents, d’R+D+i o de gestió), que s’haurà 
d’establir contractualment.  

 
10.4. La UVic-UCC podrà establir els mecanismes que estimi adients per recuperar les 

despeses ocasionades per la cerca, redacció, tramitació i manteniment del títol 
referit de propietat industrial i intel·lectual. 

 
10.5. Per a la cessió de qualsevol títol o dret de propietat intel·lectual o industrial, es 

requerirà una resolució expressa del rector, previ informe del Consell de Govern 
de la UVic-UCC. 
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11. Col·laboració del Personal i Estudiants de la UVic-UCC 
 

11.1. En tot cas, els inventors o creadors del Resultat hauran de col·laborar amb la 
UVic-UCC en tot allò que sigui necessari per tal que aquesta entitat pugui obtenir 
l’adequada protecció dels drets de propietat intel·lectual i industrial i 
eventualment, la seva transferència. 
 

11.2. L’obligació de col·laboració inclourà, entre d’altres, l’obligació de subscriure els 
documents públics o privats que resultin necessaris davant qualsevol Oficina 
nacional i estrangera competent en matèria de propietat intel·lectual i industrial 
(de forma enunciativa, però no limitativa, Oficines de Patents i Marques, 
Registres de la Propietat Intel·lectual, etc.) per tal que la UVic-UCC consti o 
esdevingui, segons el cas, titular dels drets de propietat intel·lectual o industrial 
sobre el Resultat, i pugui exercitar els drets que li corresponguin en virtut de la 
seva condició de titular a plens efectes. 

 
12. Gestió administrativa dels Resultats 
 
12.1. En cas que s’acordi iniciar els tràmits per a obtenir la protecció dels Resultats, les 

tasques de protecció descrites en aquesta normativa relatives als Resultats 
derivats de projectes propis de la UVic-UCC, seran desenvolupades per l’OTRI 
de la UVic-UCC, que podrà comptar amb la col·laboració de professionals 
externs per a la realització de les seves tasques. L’assumpció dels costos i 
despeses que s’originin derivats de la protecció dels drets de propietat 
intel·lectual i industrial s’analitzarà en cada cas. 

 
12.2. En relació  als Resultats derivats de projectes de col·laboració amb altres entitats 

públiques i/o privades, la gestió de la protecció es realitzarà conforme al que 
s’estableixi al respecte en el Contracte de Transferència entre les entitats 
col·laboradores. 

 
12.3. Els inventors/autors dels Resultats hauran de col·laborar amb l’OTRI, o amb 

l’entitat que en el seu cas tingui delegades les corresponents funcions, en tot allò 
que sigui necessari per a l’obtenció de l’adequada protecció dels drets de 
propietat intel·lectual i industrial i eventualment, la seva transferència. 

 
12.4. En particular, l’obligació de col·laboració podrà estendre’s a la subscripció dels 

documents públics o privats que resultin adequats, en particular, davant 
qualsevol Oficina competent en matèria de propietat intel·lectual o industrial, per 
a què la UVic-UCC consti o esdevingui, segons el cas, titular dels drets de 
propietat intel·lectual i industrial sobre els Resultats, i que pugui exercitar els 
drets d’explotació que li corresponguin en virtut de la seva condició de titular a 
plens efectes. 
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12.5. L’OTRI o l’entitat que en el seu cas tingui delegades les corresponents funcions 
portarà un registre en què s’inscriuran totes les sol·licituds, cessions o renúncies 
de qualsevol Resultat o de qualsevol títol de propietat intel·lectual i/o industrial 
sobre aquests. En el cas que la UVic-UCC no ostentés la seva titularitat pels 
motius exposats a l‘Article 10 d’aquesta Normativa, els autors o inventors, segons 
el títol sobre el Resultat que efectuï la sol·licitud de protecció o registre, hauran 
de remetre una còpia de la mateixa a l’ OTRI i la mantindran informada de l’estat 
de la tramitació i eventual concessió del dret o inscripció del registre. 
 

13. Confidencialitat dels Resultats 
 

13.1. El Personal i Estudiants de la UVic-UCC, així com qualsevol altra persona que 
participi en les activitats acadèmiques i de recerca (docents, de R+D+i o de gestió) 
a la UVic-UCC, haurà de tractar la informació relativa a qualsevol recerca 
desenvolupada a l’entorn de la UVic-UCC de manera confidencial, i garantir 
aquesta confidencialitat, per tal de preservar els drets de la UVic-UCC o dels 
tercers que col·laborin en aquestes activitats. 

 
13.2. Definit el procediment a seguir per a la protecció dels Resultats, el Personal i 

Estudiants de la UVic-UCC respectaran els terminis establerts per la UVic-UCC 
relatius a la divulgació dels Resultats, i es comprometran a no realitzar cap acte 
de divulgació fins la data que s’estableixi per no perjudicar la seva protecció 
jurídica i se’ls podrà sol·licitar la signatura d’un compromís de confidencialitat 
entre les parts. 

 
13.3. En el cas de desenvolupament conjunt d’activitats acadèmiques (docents, de 

R+D+i o de gestió) amb altres entitats, la UVic-UCC procurarà incloure en els 
respectius convenis i contractes reguladors les polítiques de la UVic-UCC 
relatives a la confidencialitat dels resultats desenvolupats. 
 

 
14. Difusió i divulgació dels Resultats 
 
14.1. La difusió o divulgació a tercers d’un Resultat susceptible de ser protegit o 

d’informació sobre el mateix per qualsevol mitjà, per part del Personal i 
Estudiants de la UVic-UCC haurà de ser comunicada per aquests a la UVic-UCC. 
La UVic-UCC podrà establir un procediment d’autorització prèvia per a la 
divulgació referida.  
 

14.2. En tot cas, i tret que la UVic-UCC es manifesti expressament en sentit contrari, 
qualsevol acte o treball de divulgació científica o difusió en què participi el 
Personal o Estudiants de la UVic-UCC realitzat com a conseqüència directa o 
indirecta de les seves activitats acadèmiques a la UVic-UCC, haurà de fer 
referència a la seva afiliació a la UVic-UCC. 
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15. Cessió de drets per part del Personal de la UVic-UCC  
 

15.1. La UVic-UCC podrà requerir al Personal de la UVic-UCC que participi en 
activitats acadèmiques, docents, d’R+D+i o de gestió de la UVic-UCC, que signi, 
de forma prèvia a l’inici de la 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/o industrial que es desenvolupin amb ocasió de 
la seva activitat acadèmica, docent, d’R+D+i o de gestió a la UVic-UCC, o que 
emprin mitjans, infraestructures o recursos de la UVic-UCC.  

 
15.2. La no signatura d’aquest document previ no suposarà, en cap cas, que la UVic-

UCC renunciï als seus drets, ni que els membres del Personal de la UVic-UCC 
ostentin la titularitat d’aquests drets que hagin estat obtinguts fruit de la seva 
activitat docent, d’R+D+i o de gestió a la UVic-UCC, essent aplicable en tot cas el 
disposat en aquesta normativa.  

 
 

TÍTOL III.- EXPLOTACIÓ DELS RESULTATS  
 
 
16. Fórmules d’explotació dels Resultats 

 
16.1. La UVic-UCC podrà explotar comercialment els drets d’explotació dels Resultats 

de la forma que estimi més adient per al compliment de les seves finalitats, i amb 
l’objectiu de garantir el major accés possible de la societat a nous coneixements i 
tecnologies desenvolupades en el marc de la UVic-UCC. 

 
16.2. Per a la cessió dels drets, se seguirà el procediment previst a la normativa 

aplicable a la disposició i alienació de béns i drets per part de la Fundació 
Universitària Balmes. En tot cas, la competència per a la determinació de la 
fórmula d’explotació d’un Resultat, així com per a la previsió de la 
contraprestació que sigui aplicable, correspondrà al Consell de Govern de la 
UVic-UCC, qui podrà delegar aquesta competència. 

 
16.3. En el cas que la UVic-UCC decideixi explotar un determinat Resultat mitjançant 

la creació d’una empresa, s’haurà d’especificar la titularitat dels Resultats en el 
corresponent contracte de transferència de tecnologia o coneixement, tot 
respectant la condició d’inventors o autors dels membres del personal de la UVic-
UCC. 

 
16.4. Serà aplicable per a la transferència dels referits drets, el procediment que 

s’estableixi a la normativa que, si escau, reguli la UVic-UCC per a la creació 
d’empreses de la UVic-UCC. 
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17. Distribució dels beneficis de l’explotació comercial 
 

17.1. Els beneficis obtinguts per la UVic-UCC per l’explotació comercial dels Resultats 
que s’hagin originat en activitats pròpies de la UVic-UCC, es distribuiran, en 
caràcter general, d’acord amb la proporció següent: 

(i) 50% per a la UVic-UCC. 
(ii) 25% per als inventors o autors del Resultat.  
(iii) 25% per al CERT o en el seu defecte per al departament al qual 

pertanyin els inventors o autors del Resultat. 
 

17.2. No obstant l’anterior, en el cas específic de l’explotació comercial de drets de 
propietat intel·lectual, (a excepció del cas del programa informàtic, on s’aplicarà 
el règim general anterior), els beneficis que se’n derivin, es distribuiran d’acord 
amb la proporció següent : 

 
(i) Fins a 2.000,00 Euros, correspondrà en exclusiva al Personal o Estudiants 

de la UVic-UCC, segons correspongui. 
 

(ii) Per a  quanties que excedeixin de forma acumulada els 2.000,00 Euros, a 
partir d’aquesta quantitat, s’aplicarà el repartiment establert en l’article 
anterior per als drets de propietat industrial. 

 
17.3. En cas d’existir més d’un autor o inventor, la UVic-UCC abonarà l’import 

corresponent als beneficis al Personal o Estudiants de la UVic-UCC segons el 
document escrit per tots els interessats que estableixi els percentatges de 
contribució de cada inventor o autor, o bé resolució judicial o arbitral, on es 
determini la participació de cadascun d’ells. 

 
17.4. En el cas que alguns dels autors o inventors participin de forma directa en 

l’explotació comercial dels Resultats (per exemple, mitjançant la seva participació 
en el capital social o en l’activitat de l’empresa a la qual la UVic-UCC hagi 
transferit els drets d’explotació del Resultat de la recerca), aquests creadors o 
inventors no tindran dret a la participació establerta a l’Article 17.1 precedent, 
atès que ja participen de forma directa en els beneficis de l’explotació comercial 
dels Resultats. 

 
En aquest cas, la participació que correspondria a aquests creadors o inventors 
acreixerà en favor de la UVic-UCC.  
 

17.5. Als efectes d’aquesta normativa, s’entendrà per “beneficis” la diferència entre els 
ingressos bruts obtinguts per la UVic-UCC per l’explotació comercial dels 
Resultats, menys les eventuals despeses acumulades assumides per la UVic-UCC 
imputables a la protecció, gestió, valorització, i transferència dels referits 
Resultats (incloent a títol exemplificatiu, que no limitatiu, les despeses per serveis 
inermediaris, advocats, agents de propietat industrial i intel·lectual, etc). 
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17.6. Aquests drets econòmics no podran ser cedits a tercers no participants i tampoc a 
persones jurídiques, excepte els casos que la legislació o una resolució judicial o 
administrativa ho imposi.  La distribució dels beneficis obtinguts per l’explotació 
comercial dels Resultats de la recerca desenvolupats en el marc de convenis de 
col·laboració regulats per l’article 8, o amb investigadors externs a títol personal, 
es determinarà contractualment de forma prèvia a l’inici de la col·laboració entre 
les parts implicades en el projecte. La UVic-UCC distribuirà la seva participació 
en els beneficis d’acord amb les normes establertes als apartats precedents. 

 
 

 
 

Disposició Transitòria 
 

Els drets i deures reconeguts en aquesta normativa seran d’aplicació a partir de la 
seva entrada en vigor a tots aquells Resultats obtinguts tant abans com després 
de la seva entrada en vigor, sense perjudici de que la regulació de la distribució 
dels beneficis de l’explotació dels Resultats només s’aplicarà a aquells ingressos 
obtinguts amb caràcter posterior a l’entrada en vigor de la present normativa. 

 
La UVic-UCC procurarà, en el menor termini possible, adequar la totalitat dels 
contractes vigents subscrits en el marc de les seves activitats, com ara els 
contractes amb el seu personal i els convenis vigents amb d’altres entitats 
públiques i/o privades, a les disposicions establertes en aquesta Normativa. 
 

 
Disposició final.  
 

Aquesta normativa entrarà en vigor a l’endemà de la seva aprovació per part del  
Patronat de la Fundació Universitària Balmes i es revisarà, si escau, el Títol III 
d’explotació de resultats transcorregut un any de la seva entrada en vigor. 

14 
 


