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Objecte
Una de les missions de la Universitat és col·laborar per al progrés a través 
de la valorització dels resultats de la recerca, entenent que la valorització 
significa creació de valor econòmic i social a partir de les capacitats i els 
coneixements científics, de manera que es contribueixi al desenvolupament 
en termes positius per a la salut, el benestar, l’ocupació i el medi ambient. 

El Premi UPC de Valorització de la Recerca, convocat pel Consell Social de 
la Universitat Politècnica de Catalunya, té com a finalitat reconèixer la tasca 
dels grups de recerca de la UPC en les diferents modalitats de valorització 
de la recerca. 

Per això s’han establert les tres modalitats següents del Premi: 

Modalitat 1: Premi al millor projecte de transferència 
de tecnologia per contracte dels grups de recerca de la UPC 
Els grups que aspiren al Premi han de ser grups de recerca operatius en el 
marc d’unitats bàsiques de la UPC. 

Modalitat 2: Premi a la millor invenció o obra per la seva 
aplicació al mercat 
Els grups que aspiren al Premi han de ser grups de recerca operatius en el 
marc d’unitats bàsiques de la UPC. 

Modalitat 3: Premi a la millor empresa de base tecnològica 
o spin-off
La spin-off que aspira al Premi ha d’estar vinculada a un grup de recerca 
operatiu en el marc d’unitats bàsiques de la UPC.

Presentació de candidatures
El lliurament de la documentació s’ha de fer a la Seu Electrònica de la UPC:

Modalitat 1: Premi al millor projecte de transferència de 
tecnologia per contracte dels grups de recerca de la UPC 
Es pot optar a aquesta modalitat per nominació del Servei de Suport a la 
Recerca i la Innovació o de la Fundació Centre d’Innovació i Tecnologia de la 
UPC (CIT UPC), o presentant una candidatura directament. 

Cal presentar un resum descriptiu del treball de transferència de tecnologia, 
d’una extensió màxima de dues pàgines DIN A4. El resum ha d’explicar l’origen 
de la recerca, l’interès de l’empresa o entitat client, el període i el finançament 
del desenvolupament tecnològic, i l’èxit en l’aplicació real dels resultats. 

Es valorarà positivament:
- que la transferència de la recerca hagi tingut com a resultat una innovació 

que tingui un especial interès social i/o que la ciutadania la pugui identificar 
i beneficiar-se’n; 

- que l’empresa aporti un escrit, que serà tractat confidencialment, que valori 
els resultats del projecte i el seu impacte en l’empresa.

Modalitat 2: Premi a la millor invenció o obra per la seva 
aplicació al mercat 
Es pot optar a aquesta modalitat per nominació del Servei de Gestió de la 
Innovació o presentant una candidatura directament.
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Cal presentar un resum descriptiu de la invenció (patent, disseny industrial, 
model d’utilitat) o de l’obra (programari, base de dades), d’una extensió 
màxima de dues pàgines DIN A4. En aquest resum cal descriure la 
tecnologia i els seus avantatges (estat de la qüestió), exposar quina 
necessitat o problema resol, les seves aplicacions principals (mercat 
objectiu), les llicències i/o acords de transferència a tercers existents, i l’im-
pacte social i econòmic obtingut i esperat. 

Modalitat 3: Premi a la millor empresa de base tecnològica 
o spin-off
Es pot optar a aquesta modalitat per nominació del Servei de Gestió de la 
Innovació o presentant una candidatura directament.

Cal presentar un resum executiu de l’empresa, d’una extensió màxima de 
dues pàgines DIN A4. Aquest resum ha d’incloure l’evolució de l’empresa en 
els darrers tres anys (resultats econòmics, nombre de llocs de treball d’alta 
qualificació creats, projecció internacional, inversions o finançament rebut, 
i premis, i la col·laboració existent amb la UPC) i el paper del grup de recerca 
en l’estratègia de la creació i el creixement de l’empresa.

Les candidatures poden anar acompanyades dels annexos que es consideri 
convenients.

El termini de presentació dels treballs finalitza el dia 30 d’abril de 2021.

El Premi
L’import del Premi és de 2.000 € i es dotarà a la partida del pressupost 
del capítol II de la unitat de la UPC que indiqui la persona guanyadora o el 
responsable de l’equip guanyador. Contra aquesta partida es pot imputar 
despesa fins al 31 de desembre de 2021, que caldrà executar seguint 
els processos de gestió i el marc normatiu vigent a la UPC per a aquesta 
tipologia de despeses. En els cas de les spin off el premi s’ingressarà al 
compte corrent que indiqui el responsable del projecte.

La dotació econòmica total és inalterable.

Es poden fer mencions especials honorífiques d’altres candidatures pre-
sentades, si el jurat ho considera convenient.

De l’import dels premis, se’n dedueix l’impost corresponent.

Composició del jurat 
El jurat, nomenat pel Consell Social, està format per: 

•	El	president	del	Consell	Social	o	la	persona	que	delegui,	que	actua	com	a	
president. 

•	El	vicerector	de	Transferència	de	Coneixement	i	Innovació.	
•	El	director	general	de	Recerca	del	Departament	d’Empresa	i	Coneixement	

de la Generalitat de Catalunya o la persona que delegui. 
•	El	 conseller	 delegat	 de	 l’Agència	 per	 la	 Competitivitat	 de	 l’Empresa,	

ACC1Ó, del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya, o la persona que delegui. 

•	Una	 persona	 de	 l’àmbit	 empresarial,	 amb	 experiència	 en	 la	 creació	
d’empreses. 

•	El	director	de	 l’Àrea	de	Recerca	 i	 Transferència	 /	CTT,	que	actua	com	a	
secretari, amb veu però sense vot. 

https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Premi_UPC_Valoritzacio_de_la_recerca_modalitat_3
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Veredicte del jurat 
Per emetre el veredicte, el jurat ha de tenir en compte els aspectes següents: 

a) La forma i el contingut de les candidatures presentades, que s’han d’ajus-
tar a les bases de la convocatòria. 

b) Els assessoraments que consideri adients. En particular, els informes que 
consideri oportuns sobre les candidatures presentades. 

El jurat pot decidir esmentar en el Premi el nom de les empreses o les 
institucions que hagin tingut un pes important en l’elaboració i el desenvo-
lupament del projecte. 

Els treballs premiats són propietat dels autors i autores a tots els efectes. 

El premi es pot declarar desert. 

El veredicte del jurat es farà públic durant el 2021. El veredicte serà 
inapel·lable. 

La participació en aquesta convocatòria suposa l’acceptació d’aquestes 
bases.

Barcelona, febrer de 2021



Informació
Consell Social de la UPC
Edifici Rectorat
Jordi Girona, 31
Campus Nord
08034 Barcelona
Tel. 93 401 63 43
consell.social@upc.edu
www.upc.edu/consellsocial/
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