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CREACIÓ DE LA UNITAT DE VALORITAZCIÓ DE LA 
RECERCA DE LA UPC 

 

 

MISSIÓ 

La missió d’aquesta unitat és constituir un  instrument 
facilitador de serveis professionals i de qualitat, que 
incentivi i faciliti la protecció, la valorització i la 
transferència dels resultats de recerca de la UPC, i, a la 
vegada,  ser un referent amb en tot el que envolta a la 
cultura de la innovació i l’esperit emprenedor. 

 

Els eixos fonamentals de la Unitat seran: 

1. La cultura de la protecció dels resultats de la 
recerca i foment de l’esperit emprenedor.  

Millorar els serveis orientats bàsicament al personal docent 
investigador (PDI) de la UPC per garantir i augmentar la 
protecció de resultats de la recerca, facilitar i incrementar 
les activitats d’explotació i transferència de tecnologia, així 
com incentivar la cultura de la innovació i l'esperit 
emprenedor.  

   

2. Societat i Territori.   

Enfortir la imbricació social de la UPC en el territori 
contribuint al desenvolupament socioeconòmic del nostre 
entorn.  

 

 



OBJECTIUS GENERALS 

  

1.- Fomentar la cultura de protecció i explotació de la PI a 
la UPC.  

2.- Garantir i millorar els serveis d’acompanyament i de 
suport a la gestió administrativa de la protecció de la 
propietat industrial i intel·lectual dels resultats de la 
recerca.  

3.- Impuls a la cultura de la innovació i l'esperit 
emprenedor en tota la comunitat universitària, afavorint la 
creació de noves empreses i els instruments de valorització 
fruit del coneixement.  

4.- Millorar i coordinar els recursos existents a la UPC en 
l’àmbit de la propietat intel·lectual i la transferència de 
resultats a la UPC per tal d’incrementar la qualitat del 
servei al PDI.  

5.- Valoritzar i transferir tecnologia i coneixement a 
empreses i institucions, incentivant la recerca col·laborativa 
i la transferència de resultats.  

6.- La creació de noves empreses i els instruments de 
valorització fruit del coneixement.  

7.- Difondre les potencialitats de recerca i innovació 
tecnològica que ofereix la UPC per tal de identificar-la com 
a referència pel desenvolupament de projectes de R+D+i.  

8.- Consolidar el concepte i el valor de les diferents unitats 
de l’àrea de recerca en els diversos entorns de relació com 
a referents en el sector.  

9.- Reforçar la imatge i la potencialitat de la UPC.  

 



 

ESTRUCTURA DE LA UNITAT 

La Unitat es crea a partir de tres oficines ja existents a la 
nostra Universitat: la Oficina IPR, l’Oficina de Patents i 
Llicències i el Programa Innova. Aquesta nova unitat es 
coordinarà amb la voluntat d’unir esforços entre les tres per 
tal d’aconseguir el millor servei. Aquesta Unitat estarà 
oberta a peticions externes encara que la seva prioritat 
sigui pel coneixement generat a la nostra Universitat. 

 

LA OFICINA IPR té com a finalitat fomentar la cultura de 
protecció i explotació de la PI a la UPC, donant suport als 
investigadors en aquesta matèria, assessorant legalment 
els investigadors abans, durant i desprès de la signatura de 
qualsevol tipus  d’acord amb tercers. 

Una altra missió d’aquesta oficina és la detecció de 
projectes i convenis amb una clara potencialitat per a ser 
valoritzats. 

 

L’Oficina de Patents i Llicències  assessora al PDI sobre 
la transferència dels seus resultats  de recerca mitjançant 
patents o llicències. Tindrà la responsabilitat de la 
tramitació de les patents i copyrights i establirà estratègies 
pel que fa a la protecció dels resultats de la recerca cas a 
cas. Impulsar la valorització dels resultats protegits per 
facilitar la transferència així com establir sinèrgies amb 
l’entorn privat.   

 

El Programa Innova de la UPC té com a finalitat, amb 
caràcter general, la contribució a la valorització de la 
recerca desenvolupada a la Universitat Politècnica de 



Catalunya, l'impuls a la cultura de la innovació i l'esperit 
emprenedor en tota la comunitat universitària, tot afavorint 
la creació de noves empreses i els instruments de 
valorització fruit del coneixement. 

 

COORDINACIÓ DE LA UNITAT 

Les tres oficines treballaran en el seu àmbit propi amb un 
esperit de total col·laboració i seran tutoritzades 
acadèmicament pel Parc UPC. 

Aquesta Unitat tindrà un Consell de Direcció presidit pel 
Vicerector de Política Científica, el vicerector de Política 
Universitària i el delegat del rector per al Parc UPC.  

 


