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El Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació 
(CTTi) de la Fundació URV (FURV) posa a disposició 
d’empreses i organitzacions l’oferta cientificotècnica 
dels grups de recerca de la Universitat Rovira i Virgili 
(URV) i  dóna suport a la comunitat universitària en 
temes de creació d'empreses  i de propietat industrial 
i intel•lectual.  La FURV és la Unitat de Valorització 
de la URV.

L’Àrea de Propietat Industrial i Intel•lectual (PI) té 
com a finalitat l’explotació d’actius de la PI de la 
comunitat universitària, assessorant i donant suport a 
la protecció i a l’explotació dels resultats obtinguts 
com a conseqüència de la seva funció de recerca i 
d’investigació.

TENS UN RESULTAT DE RECERCA QUE CAL 
PROTEGIR? LA UNITAT DE VALORITZACIÓ DE 
LA URV ET DONARÀ LA RESPOSTA 

En el cas que un membre de la URV, com a resultat de 
la seva activitat universitària, obtingui un resultat 
susceptible de protecció per un dret de PI, en el que 
pugui esdevenir un producte o servei que cobreixi 
alguna de les necessitats del mercat, ho haurà de 
comunicar a la FURV. L’Àrea de PI n’avaluarà la seva 
protecció, la  patentabilitat i l’interès comercial.

L’Àrea de PI us facilita els serveis següents:

Sensibilització a la comunitat universitària per tal 
de fomentar les tecnologies llicenciables, identifi-
cació de les oportunitats de patentabilitat en els 
grups de recerca de la URV, mitjançant el segui-
ment i la vigilància de l'activitat d’R+D+i.

Identificació d’aquells resultats de la investigació 
susceptibles de ser protegits per drets de PI amb 
potencial comercial.

Gestió de la PI de la URV (presentació de 
sol•licituds de patents, sol•licituds d’extensions 
internacionals, seguiment dels expedients i dels 
contractes de llicència..). 

Valorització de les tecnologies de la URV amb la 
finalitat d’augmentar el nombre de patents, la 
llicència de les mateixes i, quan sigui possible, la 
seva explotació mitjançant la creació d’una empre-
sa.

Comercialització de les tecnologies protegides i 
dels resultats de recerca que puguin ser transfe-
rits als sectors productius i industrials.

Descripció de les ofertes tecnològiques de la 
URV en les diverses plataformes tecnològiques.

PRIMER PROTEGIR I DESPRÉS PUBLICAR!
Patentar i publicar no són excloents. Abans de publi-
car els vostres articles, conferències, lectures de tesis, 
treballs fi de grau, etc.. sempre us hauríeu de pregun-
tar si aquests coneixements poden tenir un valor 
comercial i si convindria patentar-los. Per això, és 
necessari que la sol•licitud de patent tingui una data 
de prioritat anterior a qualsevol altra publicació. 
Assessora’t a l'Àrea de PI!
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