
 

INSTRUCCIÓ 4, DE 24 DE MARÇ, DE LA FUNDACIÓ URV SOBRE ACTIVITATS DE RECERCA, 
TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA I INNOVACIÓ, PROTECCIÓ DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL I 

INTEL·LECTUAL, EMPRENEDORIA I FORMACIÓ PERMANENT 

  
Amb data 15 de març de 2020, i posterior modificació de 17 de març de 2020, la Rectora de la 
URV ha dictat Instrucció relativa a l’afectació del funcionament habitual de la Fundació URV 
causada per l’actual emergència sanitària. 
  
La clàusula setena d’aquesta estableix la necessitat de desenvolupar-la a través d’instruccions. 
Per tal de donar compliment a aquest encàrrec, es publica aquesta quarta instrucció adreçada 
al personal docent i investigador i al personal d’administració i serveis que realitzen activitats en 
l’àmbit de la transferència de tecnologia i coneixement, la protecció de la propietat industrial i 
intel·lectual, l’emprenedoria i la formació permanent, a través de la Fundació URV.  

 
ESTABLEIX 
  
1.- El tancament actual d’edificis de la URV impedeix les activitats presencials en R+D+I, de 
formació contínua i de gestió administrativa. No obstant això, el teletreball també en l’àmbit d’ 
R+D+I, la formació contínua i la gestió,representa una oportunitat. És voluntat de la FURV, com 
també de la URV, que durant aquest període difícil i sempre que sigui possible, les activitats de 
transferència de tecnologia i coneixement, propietat industrial i intel·lectual, emprenedoria, així 
com les de formació permanent continuïn avançant.  
  
2.- L’activitat de contractació de projectes i serveis a tercers (empreses i entitats) continua 
realitzant-se de forma telemàtica. Per qualsevol dubte, contactar amb el tècnic de referència o 
a l’adreça tt@fundacio.urv.cat 
 
3.- Tot i que la majoria de convocatòries d’ajuts estan suspeses, és voluntat de la FURV, igual 
que de la URV, vetllar per la continuació d’aquesta activitat. En la mesura del possible i sempre 
que les circumstàncies ho permetin, els tècnics de la FURV donaran suport a la preparació de 
futures propostes i a la presentació de sol·licituds d’ajuts competitius de convocatòries que 
estiguin obertes. Per qualsevol dubte, contactar amb el tècnic de referència o a l’adreça 
tt@fundacio.urv.cat 
 
4.- En la mesura del possible i sempre que les circumstàncies ho permetin, cal continuar 
desenvolupant els projectes en vigor. En aquest sentit, els investigadors responsables hauran 
d’analitzar els projectes en curs i planificar l’activitat per tal d’intentar mantenir els terminis 
vigents i que l’afectació sigui la mínima possible. En els casos que no sigui possible complir amb 
l’activitat planificada, cal que els investigadors responsables contactin amb la FURV per tal de 
planificar les accions a realitzar. Per qualsevol dubte, contactar amb el tècnic de referència o a 
l’adreça tt@fundacio.urv.cat 
 
5- L’activitat de protecció de resultats de recerca, així com la d’emprenedoria, es continua 
desenvolupant de forma telemàtica. Qualsevol notificació de nova detecció de resultats o  nou 
interès en creació d’una Spin-off pot adreçar-se a: unitat.valoritzacio@fundacio.urv.cat 
 
6.- Les activitats pròpies del Centre de Formació Permanent de la FURV, en la mesura del 
possible i sempre que les circumstàncies ho permetin, es segueixen duen a terme, tant a nivell 
de gestió administrativa com de suport i seguiment a tots els participants, doncents i alumnes, 
dels diferents títols propis de postgrau i de formació contínua, així com, des de l’Oficina de 
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Congressos i l’Study Abroad. Per qualsevol dubte, contactar amb la persona de referència o a les 
adreces: fomacio@fundacio.urv.cat  secretaria_furv@fundacio.urv.cat 
congressos@fundacio.urv.cat 
 
7.- La gestió econòmica i administrativa dels projectes (pagaments de factures i altres despeses, 
gestió de beques i contractes laboral,...) podrà realitzar-se, sempre que sigui possible, a través 
de la intranet de la FURV.  El personal del servei de gestió econòmica i de recursos humans de 
la Fundació URV, donarà servei i suport de forma telemàtica durant aquesta etapa mitjançant el 
correu electrònic habitual. En cas de dubte, podeu contactar a 

 Servei de Recursos Humans: rrhh@fundacio.urv.cat 

 Servei de Gestió Econòmica: josune.frade@fundacio.urv.cat 

 Servei d’informàtica: informatica@fundacio.urv.cat 
   
8.- Aquesta instrucció es pot actualitzar, d’acord amb l’evolució de la situació d’emergència 
sanitària. 
 
9.- Aquesta instrucció i les mesures acordades són vigents de forma immediata, fins la seva 
modificació o suspensió de forma expressa. 
 

 
 

Lourdes Jane, Directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació  

Natalia Rull, Directora del Centre de Formació Permanent 

Cori Camps, Vicerectora de Relacions Institucionals, Cultura i Compromís Social 

Francesc Medina, Vicerector d’Innovació i Transferència del Coneixement 
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