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PREÀMBUL
L’Estatut de la Universitat de Barcelona estableix com un dels objectius d’aquesta
institució la realització d’una recerca del màxim nivell que contribueixi, com a factor de
qualitat, a l'avenç del coneixement, a la millora de la qualitat de vida, al foment de la
pau, a la desaparició de les desigualtats socials i econòmiques entre les persones i entre
els pobles, a l'augment de la innovació i de la competitivitat empresarial i, en general, al
progrés de la ciència i a la creació artística. En particular, es determina la voluntat de
què els beneficis derivats de la innovació científica, tècnica i artística derivats de la
recerca es transfereixin a la societat.
Arrel d’aquesta missió, la Universitat de Barcelona ha esdevingut una institució intensiva
en recerca en tots els àmbits de coneixement: ciències de la salut, ciències
experimentals, enginyeries, ciències socials, arts i humanitats. L’impacte internacional
de la seva producció científica i el compromís amb la innovació formen part dels seus
objectius. Pertany a la Lliga Europea d’Universitats intensives en Recerca (LERU), i té
l’acreditació HRS4R de la Comissió Europea, un segell de qualitat que reconeix el
respecte per la igualtat d’oportunitats i la capacitat d’atraure talent, en un entorn de
treball favorable. A més, la transferència i la innovació són un eix fonamental, amb
infraestructures punteres als Centres Científics i Tecnològics de la UB, el Parc Científic
de Barcelona i la Fundació Bosch i Gimpera.
El desenvolupament d’aquestes activitats comporta la necessitat per a la Universitat de
Barcelona de realitzar les actuacions necessàries per a la seva protecció, que permetin
la major seguretat jurídica tant per a la institució com per als seus investigadors a l’hora
de desenvolupar la seva recerca.
En aquest sentit, l’Estatut també preveu que la Universitat de Barcelona promourà una
política de protecció de la propietat dels resultats de la recerca realitzada pel seu
professorat, pel seu personal investigador i pel seu alumnat, d’acord amb la normativa
vigent, atribuint la competència per a la seva aprovació al Consell de Govern..
Als darrers anys, aquesta matèria ha estat regulada per la Normativa sobre Propietat
Industrial (Patents d’invenció i Models d’utilitat) i Propietat Intel·lectual (Programes
d’Ordinador i Bases
de Dades) de la Universitat de Barcelona, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de
maig de 2006, i que va ser objecte de modificació parcial per acord del Consell de
Govern d’11 de febrer de 2011.
Des de llavors s’han produït diverses modificacions legislatives que modifiquen aquesta
regulació; entre d’altres la Llei de la Ciència de 2011, la Llei d’Economia Sostenible i la
Llei de Patents de 2015.
Aquestes reformes recomanen revisar i posar al dia la regulació pròpia de la Universitat
de Barcelona en aquesta matèria, que permeti actualitzar les normes aplicables a la
seva comunitat universitària en relació a la seva participació en activitats de recerca i
transferència, desenvolupament i innovació de la Universitat de Barcelona, i els drets
reconeguts en cada cas.

És un objectiu d'aquesta normativa establir el marc jurídic adequat que doni la seguretat
jurídica necessària tant a la UB com als membres de la seva comunitat universitària i als
tercers amb qui col·labori la UB en el desenvolupament d’activitats acadèmiques,
docents i de recerca, i que, sense perjudici d’altres qüestions regulades específicament,
estableixi els mitjans per a permetre el compliment del dret del personal investigador de
la UB a participar dels rendiments econòmics que es puguin obtenir de l’explotació
comercial dels resultats de la seva activitat de recerca a la UB.
En la determinació d’aquest marc jurídic destaca el paper de la Fundació Bosch i
Gimpera en la gestió dels processos de comunicació i protecció dels resultats de la
recerca. La Fundació Bosch i Gimpera, de conformitat als termes que s’acorden en
l’encàrrec de gestió, és l’entitat del Grup UB encarregada de promoure la protecció dels
resultats de la recerca portada a terme al Grup UB, potenciar la transferència de
coneixement, tecnologia i innovació de la UB, i assessorar en el procés de valorització i
comercialització dels resultats, i la present normativa regula els mecanismes mitjançant
els quals desenvoluparà aquestes funcions.

TÍTOL I. OBJECTE I DEFINICIONS
1. Objecte i àmbit d’aplicació
1.1 Aquesta normativa té per objecte establir un marc jurídic que s’aplicarà als membres
de la comunitat universitària de la Universitat de Barcelona en el marc de la seva activitat
a la Universitat, i que regularà en particular els següents aspectes:
a) La titularitat, protecció i gestió dels resultats generats a partir d’activitats
acadèmiques, docents i de recerca desenvolupades a la UB, ja sigui en el marc
del desenvolupament d’activitats pròpies de la UB o en col·laboració o per
encàrrec de terceres persones o entitats;
b) Els drets econòmics resultants de l’explotació dels referits resultats; i
c) Els procediments a seguir per a la seva adient protecció i explotació.

2.Definicions
2.1. Als efectes exclusius d’aquesta normativa, es tindran en consideració les definicions
següents:
a) Alumne de la UB: persona matriculada en qualsevol dels ensenyaments, oficials
i propis, amb títol Universitat de Barcelona.
b) Autor: persona física que ha creat una Obra o un Resultat que no tingui la
consideració d’Invenció.
c) Beneficis: la diferència entre els ingressos bruts obtinguts per la UB per
l’explotació comercial dels Resultats i les eventuals despeses assumides per la
UB i per la FBG i imputables a la protecció, gestió, valorització i transferència
dels referits Resultats (incloent, a títol exemplificatiu i no limitatiu, les taxes, les
despeses per serveis d’intermediaris, advocats i agents de propietat industrial i
intel·lectual).
d) Col·laborador Extern: persona física o jurídica que col·labora amb la UB i que no
té la condició de Personal de la UB.
e) Comunitat Universitària: els Alumnes i el Personal de la UB.
f)

FBG: Fundació Bosch i Gimpera.

g) Invenció: Resultat susceptible de protecció per un dret de propietat industrial
(patents, models d’utilitat, certificats complementaris de protecció de
medicaments i de productes fitosanitaris).
h) Inventor: persona física que ha desenvolupat una Invenció.
i)

Normativa: la present normativa sobre Propietat Industrial i Propietat Intel·lectual
de la UB.

j)

Obra: Resultat susceptible de protecció per un dret de propietat intel·lectual.

k) Personal Acadèmic: professorat funcionari i professor contractat en règim laboral
de la UB, i col·lectiu d’investigadors i d’ajudants
l)

Personal Investigador: Personal de la UB que, tenint la titulació exigida en cada
cas, porta a terme una activitat investigadora, entesa com el treball creatiu
realitzat de manera sistemàtica per incrementar el volum de coneixements,
inclosos els relatius a l’ésser humà, la cultura i la societat, l’ús d’aquests
coneixements per crear noves aplicacions, la seva transferència i la seva
divulgació.

m) Personal Investigador Adscrit: Personal Investigador de la UB que desenvolupa
activitats de recerca en un altre centre, en el marc d’un conveni d’adscripció
aprovat per la UB.
n) Personal Investigador Vinculat: Personal d’un altre centre de recerca o d’altres
universitats que desenvolupa activitats de recerca a la UB, en el marc d’un
conveni subscrit per la UB per a la vinculació de personal investigador.
o) Personal d’Administració i Serveis (PAS): el personal comprès al Títol IX de
l’Estatut de la UB.
p) Personal de la FBG: personal contractat de forma directa per la Fundació Bosch
i Gimpera.
q) Personal de la UB: el Personal Acadèmic i el Personal d’Administració i Serveis
de la UB.
r) Resultat: tecnologia, coneixement, know-how, processos i creacions que hagin
estat generats en el marc de les activitats acadèmiques, docents i de recerca de
la UB.
s) Universitat / UB: la Universitat de Barcelona.

TÍTOL II. TITULARITAT DELS RESULTATS

3.Autoria dels Resultats generats per Personal de la UB
3.1. Correspon al Personal de la UB l’autoria dels Resultats creats com a conseqüència
de les seves activitats a la UB, tret dels supòsits específics previstos a l’article 9 següent.
3.2. La UB respectarà el dret dels membres de la Comunitat Universitària de la UB a ser
reconeguts com a Autors o Inventors, segons el cas, de les Obres i de les Invencions
que hagin desenvolupat, de conformitat amb les previsions de la normativa vigent en
matèria de propietat intel·lectual i industrial.
4.Titularitat dels Resultats generats per Personal de la UB
4.1. Correspon a la UB la titularitat, així com els drets d’explotació, dels Resultats
desenvolupats per tot el Personal de la UB com a conseqüència de les seves activitats
a la UB, sens perjudici del que es disposa als paràgrafs següents en relació a les Obres
i Invencions.
4.2. Correspon a la UB la titularitat, així com els drets d’explotació, de les Invencions
derivades dels Resultats desenvolupats pel Personal de la UB com a conseqüència de
les seves activitats a la UB, en els termes previstos a la normativa vigent en matèria de
propietat industrial.
4.3. Corresponen a la UB els drets d’explotació de les Obres que generi el Personal de
la UB en el marc de la seva activitat a la Universitat, amb caràcter exclusiu i en els
termes i amb l’abast previst en la legislació sobre propietat intel·lectual.
4.4. Respecte els Resultats generats pel personal investigador en formació, s’estarà al
que disposi la convocatòria corresponent, en el marc de la normativa aplicable. En cas
de no disposar-se res a la convocatòria, s’aplicarà supletòriament el règim del Personal
Acadèmic de la UB.
5.Titularitat dels Resultats generats per Alumnes de la UB
5.1. Correspon als Alumnes de la UB la titularitat, així com els drets d’explotació, dels
Resultats que hagin desenvolupat en el marc de les activitats acadèmiques a la UB.
5.2. En el cas de Resultats que hagin estat desenvolupats per un Alumne de la UB
conjuntament amb Personal de la UB, la titularitat i els drets d’explotació sobre el
Resultat correspondran conjuntament a l’Alumne de la UB i a la Universitat, en la
proporció que correspongui en funció de la participació de cada Autor o Inventor en el
seu desenvolupament.

5.3. Sens perjudici de l’anterior, l’Alumne de la UB i la Universitat podran acordar la
cessió de drets sobre els Resultats de l’Alumne a favor de la UB, amb la finalitat de què
la Universitat s’encarregui de la seva protecció i explotació. En aquest cas, l’Alumne de
la UB i la Universitat signaran un acord de cessió en el que establiran la compensació
que correspon a l’Alumne de la UB.
6.Titularitat dels Resultats generats per Personal Adscrit, vinculat i Col·laboradors
externs
6.1. En el cas de Resultats desenvolupats per Personal Investigador Adscrit de la UB al
centre de destí, o per Personal Investigador Vinculat d’altres institucions a la UB, la UB
i l’entitat d’origen o de destí, segons correspongui, acordaran al conveni d’adscripció o
vinculació les normes d’atribució dels drets sobre els Resultats, així com el règim de
protecció i explotació, i la distribució dels ingressos que es puguin derivar de la seva
explotació.
6.2. El règim de titularitat sobre els Resultats obtinguts pels Col·laboradors Externs, així
com els drets d’explotació sobre aquests Resultats, es determinarà en base al que s’hagi
acordat en cada cas en el contracte subscrit a tal efecte pel Col·laborador Extern i la UB
o FBG.
7.Titularitat dels Resultats generats pel Personal de la FBG
7.1. En relació als Resultats del Personal de la FBG, serà d’aplicació el mateix règim
previst per al Personal de la UB als articles 3 i 4.
7.2. En aquest sentit, serà la UB, i no la FBG, la institució que assumirà de forma directa
els drets que se li reconeixen a aquest article 4, en base als acords existents entre
ambdues entitats.
8.Titularitat dels Resultats obtinguts en virtut de l’activitat de recerca
desenvolupada en col·laboració o per encàrrec d’altres entitats
8.1. El desenvolupament d’un projecte de recerca per part del Personal de la UB, en
col·laboració o per encàrrec de tercers requerirà la subscripció de forma prèvia del
corresponent contracte o conveni, segons escaigui, en els termes previstos per la
normativa interna de la UB d’aplicació.
8.2. El règim de titularitat dels drets sobre els Resultats que s’obtinguin en el marc de
l’execució del conveni corresponent, així com la distribució dels drets d’explotació que
se’n derivin, es preveuran en el contracte o conveni, sense perjudici es pugui posposar
a un moment posterior la determinació de la seva distribució.

8.3. En la realització d’aquestes activitats i la negociació dels contractes i convenis
hauran de respectar-se els drets que puguin correspondre a la UB en virtut de la present
Normativa.
9.Titularitat dels Resultats en supòsits específics
9.1. Programes informàtics (software)
En el cas que l’Obra desenvolupada pel Personal de la UB en execució de les
seves funcions a la UB sigui un programa informàtic, la titularitat dels drets d’explotació correspondrà exclusivament a la UB.
9.2. Obres col·lectives
En el cas que l’Obra s’hagi creat de forma col·lectiva a iniciativa i sota la coordinació de la UB, l’autoria, així com la titularitat dels drets d’explotació sobre l’Obra
referida correspondrà a la UB, en cas de què aquesta entitat l’editi i la divulgui sota
el seu nom, tret de pacte en altre sentit.
9.3. 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 hagin estat desenvolupades per algun
membre del Personal de la UB en l’execució de les seves activitats , correspondrà
a la UB (sens perjudici, si escau, dels drets que puguin subsistir sobre aquests
continguts), excepte que per la seva naturalesa, la Llei de Propietat Intel·lectual
estableixi el contrari. Aquestes bases de dades hauran de respectar en tot cas la
normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals.
Sense perjudici de la titularitat de la UB sobre les bases de dades, l’autor i/o creador de les referides bases s’encarregarà del compliment de la normativa de protecció de dades personals.
9.4. Tesis doctorals
L’autoria d’una tesi doctoral correspon per se al doctorand o doctoranda. D’acord
amb la normativa vigent, la tesi doctoral, una vegada aprovada, serà publicada per
la UB en format electrònic obert en un repositori institucional, sense que el seu
autor pugui oposar-s’hi llevat de circumstàncies excepcionals previstes a la
normativa aplicable.

Si en la realització de la tesi doctoral s’ha desenvolupat un nou Resultat, els drets
d’explotació sobre el mateix correspondran al doctorand o doctoranda, tret que en
la seva generació hagués contribuït el Personal de la UB; en aquest darrer cas, la
UB tindrà dret a participar en la titularitat i els drets d’explotació del Resultat en la
proporció que correspongui.

Tanmateix, en el cas que el Doctorand o Doctoranda desenvolupi aquestes
activitats en el marc d’una relació laboral amb la UB, el règim aplicable a aquests
Resultats serà el previst per als Resultats generats pel Personal de la UB (articles
3 i 4).
9.5. Doctorats industrials
El conveni que la UB subscrigui amb una empresa o entitat col·laboradora i el
doctorand o doctoranda per al desenvolupament d’un projecte de doctorat
industrial a l’empresa o entitat col·laboradora haurà de preveure expressament el
règim d’atribució dels Resultats que es puguin generar.
9.6. Materials docents
Els drets d’explotació sobre els materials elaborats pel Personal de la UB amb
finalitats docents, es regularan pel règim previst a l’article 4.3, i respectant en tot
moment els drets morals dels seus autors.
10.Obligació d’esment de la UB
10.1. En tot cas, i tret que la UB es manifesti expressament en sentit contrari, en
qualsevol acte de difusió o comunicació pública en què participi el Personal de la UB en
relació a un Resultat realitzat com a conseqüència directa o indirecta de les seves
funcions a la UB, haurà de fer referència a la seva vinculació amb la UB.
10.2. En aquest sentit, respecte les Obres protegides per un dret de propietat
intel·lectual, i sempre que el mitjà de publicació de l’Obra ho permeti, es farà constar de
forma visible en totes les Obres titularitat de la UB la menció següent: «© Universitat de
Barcelona (UB), any (…). Tots els drets reservats».
10.3. No obstant l’anterior, en cas que s’atorgui una llicència d’accés obert a les Obres
titularitat de la UB, s’hi farà constar de forma visible la menció següent: «By Universitat
de Barcelona (UB), any (…)».
10.4. Tot l’anterior s’entendrà sense perjudici del compliment de les normes
d’identificació de l’autoria i la filiació institucional en les publicacions científiques que
hagi aprovat la UB.

TÍTOL II. PROCEDIMENT DE COMUNICACIÓ I PROTECCIÓ DELS RESULTATS
11.Comunicació i gestió de l’obtenció de Resultat
11.1. Qualsevol membre del Personal de la UB o del Personal de la FBG que
desenvolupi o participi en el desenvolupament d’un Resultat haurà de notificar a la FBG
l’obtenció d’aquest Resultat, en el termini màxim de tres (3) mesos des de la seva
obtenció.
11.2. La comunicació a FBG es podrà realitzar de forma personal o mitjançant el seu
departament, grup de recerca, càtedra, estructures de recerca i transferència, o centre
que correspongui, i inclourà tota aquella documentació i informació referent al Resultat,
que permeti a la FBG, en cas de considerar-ho oportú, iniciar els tràmits pertinents per
a la protecció jurídica del Resultat.
11.3. La comunicació es realitzarà de forma necessària per part del Personal de la UB
per mitjà de la web de la FBG que desenvoluparà un formulari per a la presentació de
la notificació d’obtenció del Resultat, que permetrà la inclusió de la informació i
documentació necessària per a iniciar els tràmits de protecció jurídica. Aquest formulari
haurà de ser utilitzat obligatòriament pel Personal de la UB per al compliment de
l’obligació de comunicació establerta a l’article 11.1.
11.4. En el cas de què la informació o documentació aportada pel Personal de la UB o
pel Personal de la FBG no sigui suficient per a valorar adequadament el Resultat, o per
a iniciar els tràmits de protecció jurídica, FBG podrà requerir al Personal l’aportació de
la informació o documentació necessària per a completar la notificació.
11.5. La FBG serà l’òrgan competent per a decidir respecte a l’assumpció per part de la
UB de la titularitat dels drets sobre el Resultat i a l’inici dels tràmits per a la seva
protecció.
11.6. La FBG comunicarà per escrit al Personal de la UB o al Personal de la FBG, en un
termini de tres mesos des què s’hagi rebut la notificació i la informació i documentació
requerida d’acord amb l’article 11.4, la voluntat o no de mantenir els drets sobre el
Resultat, d’acord amb la legislació de propietat intel·lectual o industrial aplicable, o de
considerar-la com a secret empresarial, reservant-se el dret d’ús en exclusiva.
11.7. La manca de comunicació per part del Personal de la UB o del Personal de la FBG
de l’obtenció d’un resultat susceptible de protecció per un dret de propietat industrial en
el termini establert a l’article 11.1 comportarà la pèrdua dels drets reconeguts en la
legislació general de propietat industrial.
11.8 .En el cas del Personal Investigador Adscrit o Personal Investigador Vinculat i dels
Col·laboradors Externs, serà d’aplicació el règim previst al conveni o contracte regulador
de la seva activitat. Tanmateix, el Personal Investigador Adscrit haurà de complir amb
el règim propi del Personal de la UB, tret de pacte exprés en altre sentit al conveni amb
l’entitat de destí.

11.9. La protecció dels Resultats derivats de projectes de col·laboració amb altres
entitats públiques o privades es realitzarà d’acord amb al que s’estableixi al respecte en
els convenis subscrits entre les entitats col·laboradores.
12.Cessió de drets sobre els Resultats
12.1. En cas de que la UB no estigui interessada en la titularitat o explotació d’algun títol
o extensió internacional d’un dret de propietat industrial o intel·lectual sobre un Resultat,
i decideixi renunciar a la sol·licitud o al seu manteniment, ho comunicarà als Inventors o
Autors.
12.2. En cas que els Inventors o Autors hi estiguin interessats, la UB els podrà transferir
els referits drets, d’acord amb les condicions que s’acordin entre la UB i els Inventors o
Autors, i respectant en tot cas les limitacions i procediments que, si escau, estableixi la
normativa aplicable.
12.3. La UB es reservarà una regalia del vint per cent (20%) sobre els beneficis obtinguts
pels Autors o Inventors en l’explotació dels Resultats transferits, tant en cas de ser
explotada per ells mateixos com en cas de cessió o llicència a tercers. A més, la UB es
reservarà en tot cas el dret a utilitzar els Resultats amb finalitats no comercials
mitjançant una llicència no exclusiva, intransferible i gratuïta d’ús per a activitats docents,
sanitàries i de recerca, que s’haurà d’establir contractualment.
12.4. La UB podrà establir els mecanismes que consideri necessaris per a recuperar les
despeses ocasionades per la cerca, redacció, tramitació i manteniment del títol referit
de propietat industrial i intel·lectual.
12.5. En el cas que la UB hagi subscrit un contracte o conveni 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 UB, serà d’aplicació preferent el
previst en aquest contracte o conveni.
13.Col·laboració dels Autors i Inventors
13.1. Els Personal de la UB, el Personal de la FBG i el Personal Investigador Vinculat
que siguin Autors o Inventors dels Resultats de titularitat de la UB hauran de col·laborar
amb la UB i la FBG en tot allò que sigui necessari per tal que aquesta Universitat pugui
obtenir l’adequada protecció dels Resultats i en el seu cas, la seva transferència.

13.2. L’obligació de col·laboració inclourà 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 UB consti o esdevingui, segons el cas, titular dels drets de propietat
intel·lectual o industrial que li corresponguin sobre el Resultat, i pugui exercitar els drets
inherents a aquesta condició.
13.3. Els Alumnes de la UB i els Col·laboradors Externs que acordin amb la Universitat
la cessió dels drets d’explotació sobre un Resultat a favor de la UB, segons els article 5
i 6.3 anteriors, respectivament, quedaran sotmesos a la mateixa obligació de
col·laboració que es preveu en aquest article a l’acord que subscriguin amb la UB.
14.Gestió administrativa dels Resultats
14.1. En cas que la UB acordi iniciar els tràmits per a obtenir la protecció dels Resultats,
les tasques de protecció requerides seran desenvolupades per la FBG, que podrà
comptar amb la col·laboració de professionals externs per a la realització de les seves
tasques.
14.2. La gestió de la protecció dels Resultats derivats de projectes de col·laboració amb
altres entitats públiques o privades, així com per l’activitat del Personal Investigador
Adscrit o Personal Investigador Vinculat, es realitzarà conforme al que s’estableixi al
respecte en el contracte o conveni entre les entitats implicades.
14.3. La FBG portarà un registre en què s’inscriuran totes les sol·licituds, cessions o
renúncies de qualsevol títol de propietat intel·lectual o industrial sobre el Resultat. En el
cas que la UB no ostentés la seva titularitat pels motius exposats a l‘article 12 d’aquesta
Normativa, els Autors o Inventors, segons el títol sobre el Resultat que efectuï la
sol·licitud de protecció o registre (i que siguin, en tot cas, membres de la Comunitat
Universitària), hauran de remetre una còpia a FBG, i la mantindran informada de l’estat
de la tramitació i eventual concessió del dret o inscripció del registre.
15.Confidencialitat i divulgació dels Resultats
15.1. Els membres de la Comunitat Universitària, el Personal de la FBG, el Personal
Investigador Vinculat i els Col·laboradors Externs, així com qualsevol altra persona que
participi en les activitats de la UB, haurà de tractar la informació relativa a qualsevol
recerca desenvolupada a l’entorn de la UB de manera confidencial, i garantir aquesta
confidencialitat, per tal de preservar els drets de la UB o dels tercers que col·laborin en
aquestes activitats.

15.2. Una vegada definit el procediment a seguir per a la protecció dels Resultats, els
membres de la Comunitat Universitària de la UB, el Personal de la FBG, el Personal
Investigador Vinculat i, en el seu cas, els Col·laboradors Externs respectaran els terminis
establerts per FBG per a la divulgació dels Resultats, i es comprometran a no realitzar
cap acte de divulgació fins la data que estableixi la FBG, per no perjudicar la seva
protecció jurídica. A aquests efectes, la FBG podrà sol·licitar, si ho entén escaient, un
compromís de confidencialitat per part de les persones implicades.
15.3. La difusió o divulgació pública o a tercers (incloent de forma expressa la publicació
d’articles o la realització de conferències) d’un Resultat susceptible de ser protegit o
d’informació sobre el mateix per membres de la Comunitat Universitària, Personal de la
FBG, Personal Investigador Vinculat o Col·laboradors Externs, abans de l’execució de
les actuacions de protecció requerides, haurà de ser comunicada prèviament a la FBG.
Només en cas d’autorització expressa per aquesta entitat es podrà procedir a la
realització de l’acte de difusió o divulgació.
15.4. En cas d’acordar-se la protecció del Resultat mitjançant el secret empresarial, la
FBG determinarà quina serà l’estratègia i les mesures de protecció a implementar. Totes
les parts implicades estaran obligades a complir amb l’estratègia de protecció
dissenyada per FBG.
15.5. En el cas de desenvolupament conjunt de projectes de recerca amb altres entitats,
la UB procurarà incloure en els respectius convenis i contractes reguladors les polítiques
de la UB relatives a la confidencialitat i difusió dels Resultats desenvolupats.

TÍTOL III. EXPLOTACIÓ DELS RESULTATS
16.Fórmules d’explotació dels Resultats
16.1. La UB podrà explotar comercialment els drets d’explotació dels Resultats de la
forma que consideri més adient per al compliment de les seves finalitats, i amb l’objectiu
de garantir el major accés possible a la societat als nous coneixements i tecnologies
desenvolupades a l’entorn de la UB.
16.2. 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 Rector o
persona en qui delegui aquesta competència, a partir de les propostes que, a aquests
efectes, faci la FBG.
16.3. En cas que la UB decideixi explotar un determinat Resultat mitjançant la creació
d’una empresa de base tecnològica, s’haurà d’acordar el corresponent contracte de
transferència de tecnologia o coneixement, tot respectant la condició d’Autors o
Inventors del Personal de la UB. En aquest cas, s’haurà de seguir el procediment de
transferència establert a la normativa pròpia de la UB en aquesta matèria.

17.Distribució dels Beneficis
17.1. Els Beneficis derivats de l’explotació comercial dels Resultats de titularitat de la
UB desenvolupades per Personal Investigador de la UB es distribuiran segons la
proporció següent:
a) Cinquanta per cent (50%) per al Personal de la UB que sigui Autor o Inventor;
b) Quinze per cent (15%) per al Grup de recerca que decideixi l’Autor o Inventor;
c) Trenta--cinc per cent (35%) per a la UB, que destinarà una part d’aquests
ingressos a polítiques de promoció de la recerca, la transferència i la valorització.
17.2. No tindran la consideració de Beneficis els ingressos que obtingui la UB o
qualsevol entitat del seu entorn derivada de la seva participació en el capital social d’una
empresa de base tecnològica creada per a l’explotació dels Resultats, ja sigui en
concepte de dividends o de plusvàlues per la transmissió de la seva participació.
17.3. En cas d’existir més d’un Autor o Inventor, la UB distribuirà l’import corresponent
als Beneficis al Personal Investigador de la UB en proporció als percentatges de
contribució de cada Autor o Inventor que hagin acordat i signat en un document
específic, o bé acordada per resolució judicial o arbitral.
17.4. Els Beneficis corresponents al Personal Investigador de la UB s’abonaran per mitjà
de la seva nòmina. En tots els casos, es practicaran les retencions que corresponguin
segons la normativa tributària vigent.
17.5. La distribució dels Beneficis derivats dels Resultats desenvolupats en el marc de
convenis de col·laboració regulats per l’article 7, o amb Col·laboradors Externs, es
determinarà contractualment de forma prèvia a l’inici de la col·laboració entre les parts
implicades en el projecte. La UB distribuirà la seva participació en els Beneficis d’acord
amb les normes establertes en aquest article.
17.6. Serà d’aplicació al Personal Investigador de la FBG el règim de distribució de
Beneficis previst a aquest article. En el seu cas, s’abonarà per mitjà de la seva nòmina
de la FBG.
17.7. Respecte el Personal Investigador Adscrit o Personal Investigador Vinculat,
s’aplicarà el règim previst als acords amb l’entitat d’origen o de destí.

17.8. En tots els casos, en cas de què el Personal Investigador de la UB finalitzi la seva
vinculació amb la UB, estarà obligat a mantenir informada la UB o la FBG al respecte de
les seves dades de contacte per tal de poder realitzar l’abonament de les quanties que
els corresponguin d’acord amb aquest article. En cas de no complir amb aquesta
obligació d’informació, la UB quedaran exemptes de la responsabilitat de realitzar
aquests pagaments.

TÍTOL IV. DISPOSICIONS FINALS

Primera. Disposició derogatòria
Queda derogada, amb efectes des de l’entrada en vigor de la present Normativa, la
Normativa sobre Propietat Industrial (Patents d’invenció i Models d’utilitat) i Propietat
Intel·lectual (Programes d’Ordinador i Bases de Dades), de data 2 de maig de 2006.

Segona. Disposició transitòria
Els drets i deures reconeguts en aquesta Normativa seran d’aplicació a tots aquells Resultats obtinguts tant abans com després de la seva entrada en vigor, amb excepció de
l’article 17, que només s’aplicarà als Beneficis meritats per acords de transferència de
resultats de la recerca que se subscriguin amb caràcter posterior a l’entrada en vigor
d’aquesta Normativa.
Els contractes i convenis vigents amb d’altres persones o entitats s’adaptaran, quan
sigui necessari, a les disposicions establertes en aquesta Normativa.

Tercera. Entrada en vigor
Aquesta Normativa entrarà en vigor a l’endemà de la seva publicació en la seu electrònica, un cop aprovat pel Consell Social de la Universitat de Barcelona, a proposta del
Consell de Govern.

