NORMATIVA SOBRE DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL (PATENTS) I
ALTRES RESULTATS DE RECERCA A LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE
CATALUNYA
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CONFIDENCIALITAT, RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL I PROPIETAT INDUSTRIAL I
INTEL·LECTUAL A LA UNIVERSITAT
POLITÈCNICA DE CATALUNYA

Acord núm. 51/2000 de la Junta de Govern, pel qual s’aprova la confidencialitat,
responsabilitat patrimonial i propietat industrial i intel·lectual a la Universitat Politècnica de
Catalunya.
•

Document aprovat per la Comissió d’Investigació del dia 30/05/00

•

Document aprovat per la Junta de Govern del dia 15/06/00

DOCUMENT ANNEX JG 13/6 2000

Vicerectorat de Política Científica
Barcelona, juny del 2000
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NORMATIVA SOBRE DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL (PATENTS) I
ALTRES RESULTATS DE RECERCA A LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE
CATALUNYA

1.

Àmbit d’aplicació
Aquesta normativa s’aplica als resultats dels treballs d’investigació realitzats
pels professors i investigadors com a conseqüència de la seva funció
d’investigació a la Universitat, que puguin ser objecte de qualsevol classe de
propietat industrial.
Queden espressament exclosos d’aquesta normativa i es regiran per la
normativa específica que els sigui aplicable, els resultats dels treballs
realitzats pels estudiants de la Universitat Politècnica de Catalunya, per
l’aprenentatge i l’avaluació.

2.

Titularitat i gestió dels resultats de la investigació
Correspon a la Universitat Politècnica de Catalunya la titularitat i la gestió de
les invencions realitzades pels professors i investigadors com a conseqüència
de la seva funció d’investigació a la Universitat i que pertanyin a l’àmbit de les
seves activitats d’estudi, docent i investigadora, d’acord amb allò que
estableix l’article 20.2 de la llei 11/1986, de 20 de març de patents.
També li correspon la titularitat i la gestió d’altres resultats d’investigacions
(com ara: disseny industrial, programes d’ordinador “software”, topografia dels
productes semiconductors, obtencions vegetals, etc.) com a conseqüència de
les funciones de recerca de la Universitat realitzades pels professors i
investigadors.

3.

Drets d’explotació
Els beneficis nets obtinguts per la Universitat per l’explotació o cessió de la
patent, es distribuiran de la manera següent: 25% per a la universitat, 25%
per al departament/institut al qual pertanyin els professors o investigadors, i
50% per l’inventor o inventors.
La mateixa distribució s’aplicarà en el cas dels altres resultats d’investigació
assenyalats al segon paràgraf de l’apartat anterior.

4.

Cessió i abandonament de les patents
Si la universitat no està interessada en la invenció, cedirà la titularitat de la
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invenció als professors o investigadors autors de la mateixa, reservant-se, en
aquest cas, una llicència no exclusiva, intransferible i gratuïta d’explotació.
La UPC pot renunciar a l’extensió internacional de la patent i cedir-la als
professors o investigadors, reservant-se una llicència no exclusiva,
intransferible i gratuïta d'explotació, així com el dret de participar en els
beneficis que l'explotació o cessió de la invenció proporcionin als autors, en
la quantia que es fixi de comú acord entre autors i universitat en el moment de
la cessió.
Tota patent podrà ser abandonada, motivadament, en qualsevol moment per
la Universitat. En aquest cas, s’aplicarà l’establert als dos paràgrafs anteriors.
5.

Titularitat dels resultats d’investigació en convenis o contractes
En els contractes realitzats per professors o investigadors amb entitats
externes públiques o privades es determinarà, en la mesura del possible, la
propietat dels resultats d’investigació que puguin sorgir com a conseqüència
d’aquests.

6.

Gestió de les patents
Les sol·licituds de patent amb tota la documentació necessària, es
presentaran al CTT que, previ estudi, iniciarà la seva tramitació.
La UPC es farà càrrec de les despeses de tramitació i manteniments de les
patents a Espanya.
L’extensió internacional de la patent, abans de finalitzat el període de prioritat,
estarà condicionada a l’existència d’acords amb tercers que financin les
despeses que l’extensió originarà o a la viabilitat econòmica de la seva
explotació futura.

7.

Disposició final
La present normativa deroga qualsevol normativa anterior referent a aquesta
matèria, i entrarà en vigor l’endemà de la seva aprovació.
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NORMATIVA SOBRE ELS DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL DELS
TREBALLS DOCENTS, PER A L’APRENENTATGE I L’AVALUACIÓ DELS
ESTUDIANTS A LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
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NORMATIVA SOBRE ELS DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL DELS
TREBALLS DOCENTS, PER A L’APRENENTATGE I L’AVALUACIÓ DELS
ESTUDIANTS A LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

1. Àmbit d’aplicació
Aquesta normativa s’aplicarà, única i exclusivament, als treballs realitzats pels
estudiants de la UPC per l’aprenentatge i l’avaluació del seu rendiment acadèmic en el
marc dels seus estudis en aquesta entitat, tant si són només encarregats pels professors
de l’entitat, com si són dirigits i/o coordinats per aquests.
A títol purament enunciatiu, són objecte d’aquesta normativa els exàmens, projectes de
final de carrera, tesis doctorals, etc.
Queden expressament exclosos d’aquesta normativa, i es regiran per la normativa
específica que els sigui aplicable, els resultats de la participació dels estudiants en els
projectes de recerca i investigació de la UPC, encara que ho siguin en el marc de
projectes de final de carrera o tesis doctorals.
2. Autoria dels treballs
En el cas d’exàmens i altres treballs en què la participació del professorat de la UPC
s’hagi limitat al seu encàrrec i avaluació, l’autoria correspondrà exclusivament a
l’estudiant.
En el cas de treballs dirigits o coordinats pel professorat de la UPC, seran coautors
l’estudiant i el professor o professors que hagin intervingut en la direcció i/o
coordinació.
3. Drets d’explotació
En qualsevol cas, tant si l’autor és només l’estudiant com si aquest ho és juntament amb
algun professor o professors, la totalitat dels drets d’explotació de l’obra correspondran
a la UPC.
En cas d’explotació de l’obra per part de la UPC que li suposi un benefici econòmic,
l’autor o conjunt d’autors tindran dret a una participació del 50% dels beneficis nets
obtinguts.
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