
RESUM D’ACTIVITATS 2011

Amb el suport de:



La Fundació URV (FURV) és l’entitat creada per la Universitat Rovira i 
Virgili (URV) per promoure les relacions entre la societat i la universi-
tat mitjançant la gestió de projectes, la transferència de coneixement, 
la formació permanent i la innovació (R+D+i). El Centre de Transfe-
rència de Tecnologia i Innovació (CTTi) és l’estructura de la FURV que 
gestiona la transferència de tecnologia i de coneixement.

La nostra missió és satisfer, des de l’àmbit universitari, les necessitats 
de gestió del coneixement de l’entorn socioeconòmic i cultural, mit-
jançant accions de transferència de tecnologia i de coneixement, la 
gestió de la propietat industrial i intel·lectual, la vigilància tecnològi-

ca, l’emprenedoria i l’oferta d’infraestructures de transferència (viver 
d’empreses). La visió del CTTi és ser un centre referent en el sud d’Eu-
ropa, en el marc del Campus d’Excel·lència Internacional Catalunya 
Sud (CEICS).

El CTTi també presta suport en les àrees de transferència de tecnologia, 
gestió econòmica, protecció de la propietat industrial i intel·lectual i 
emprenedoria als ens vinculats a la URV (centres tecnològics creats 
a l’entorn dels parcs científics i tecnològics, així com als instituts de 
recerca impulsats i creats per la URV).

El CTTi ha gestionat un total de 270 projectes, amb un volum econò-
mic de 3.579 m€. En comparació amb els anys anteriors s’observa 
una davallada en l’import de contractació que respon a una reor-
denació de l’activitat de transferència de tecnologia, i obeeix a la 
voluntat, per part de la URV, de vehicular la transferència a través 
dels seus ens vinculats en funció del sector estratègic en el que es 
desenvolupi.

En el conjunt de la URV, l’activitat relacionada amb projectes no 
competitius ha sofert una davallada significativa, principalment a 
conseqüència de la situació econòmica actual. Tot i això, s’aprecia 
com augmenta l’activitat de projectes no competitius realitzada mit-
jançant els ens vinculats a la URV. 

CENTRE DE TRANSFÈRENCIA DE TECNOLOGIA I INNOVACIÓ
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L’any 2011 s’han rebut un total de 24 subvencions i 3 donacions per 
part d’empreses privades i de l’administració pública per un import 
de 1.067 m€, la qual cosa representa un 29,8% de l’import total con-
tractat. Cal destacar que el rati d’èxit dels ajuts obtinguts respecte a 
les sol·licituds totals ha estat del 64%.

D’altra banda, un total de 12 projectes (276 m€) corresponen a con-
tractes amb empreses que han obtingut finançament públic com-
petitiu. D’aquests, 1 projecte està lligat a la convocatòria CENIT, 3 
provenen de subcontractacions de projectes INNPACTO, 2 de  sub-
contractacions de projectes CDTI i 3 de projectes finançats per la 
Generalitat de Catalunya.

Clients del CTTi – Grau de Fidelització
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  Distribució del nombre de contractes per import

Evolució de l’import de contractació (m€)
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Evolució del nombre de contractes 

Evolución de la financiación no competitiva en la URV
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UNITAT DE VALORITZACIÓ DE LA URV

Import contractat per tipologia d’entitat

EMPRESA PRIVADA 34,1 %

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 35,5%

EMPRESA PÚBLICA 6,2 %

UNIVERSITATS 4,6 %

ALTRES 7,6%

ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE 9,1 %

CESSIÓ ESPAIS 2,9 %

Import contractat per tipologia de contracte

 Propietat industrial i intel·lectual (PI)

L’àrea de PI té com a finalitat l’explotació d’actius de la comunitat 
universitària de la URV, 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.

Els seus objectius principals són sensibilitzar la comunitat URV, rea-
litzar el seguiment de les activitats R+D+i per tal d’identificar aque-
lles tecnologies susceptibles de ser protegides i transferir els resultats 
a la societat mitjançant una llicència o la creació d’una spin-off.

Durant l’any 2011 s’han llicenciat 5 tecnologies i s’han rebut un 
total de 13.586 € en concepte de retorn per regalies.

Més informació:  
www.fundacio.urv.cat/centre_de_transferencia/propietatindustrial/

EVOLUCIÓ DE LA PI

Deteccions rebudes

Deteccions avaluades 

Sol·licituds de patent
(nacional, europea, PCT a nom URV)

Registres de la Propietat Intel·lectual
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  Import contractat per centre de la URV

R+D+i 35,9 %

ASSESSORIA / CONSULTORIA 24,3 %

PROJECTE APQUA 5 %

ALTRES 7,2 %

CESSIÓ ESPAIS 2,9 %

ASSISTÈNCIA TÈCNICA 11,1 %

BEQUES INSERCIÓ LABORAL 11,1 %

AJUTS PROPIS 2,1%

REGALIES 0,4 % 

El CTTi és la UNITAT DE VALORITZACIÓ de la URV (UV-URV) grà-
cies al suport d’ACC1Ó i del MICINN (ajut per al desenvolupament 
del Pla Estratègic del CTTi 2010-2013). 

El model que segueix la UV-URV es basa en una unitat de valorit-
zació i comercialització integrada que engloba les àrees de Trans-
ferència de Tecnologia, Propietat Industrial i Intel·lectual (PI), Em-
prenedoria i Ajuts. 

L’any 2011 la UV-URV ha realitzat els primers informes per valo-
ritzar els resultats de recerca de la URV amb potencial innovador. 

D’altra banda, també s’ha cercat finançament a partir d’altres con-
vocatòries, com InnoCash, que ha finançat els informes de valorit-
zació de 2 tecnologies. En total, el 2011 s’han valoritzat 8 tecno-
logies de la URV.

La UV-URV forma part de la Xarxa 
d’Unitats de Valorització Tecnològica 
d’ACC1Ó.



El principal objectiu de l’àrea d’Emprenedoria és promoure l’espe-
rit emprenedor entre els membres de la comunitat URV (PAS, PDI, 
alumnes i titulats URV), i donar suport a les diverses iniciatives de 
creació d’empreses, especialment les que incorporen un alt compo-
nent tecnològic i/o innovador (spin-off). Així mateix es dóna suport 
a l’obtenció de finançament (premis, ajuts, crèdits, subvencions...). 
Durant el 2011 s’han comptabilitzat 25 iniciatives finançades, amb 
una inversió mobilitzada de 1.335 m€.

L’àrea d’Emprenedoria compta amb el suport i col·laboració de la 
Càtedra sobre el foment de l’Emprenedoria i la Creació d’Empreses 
de la URV. 

Durant l’any 2011, s’han constituït 2 empreses:

ENERGY EFFICIENCY PLUS, SL (E2PLUS). Iniciativa del grup de 
recerca en Enginyeria Tèrmica Aplicada. E2PLUS és una empresa 
amb expertesa en eficiència energètica i climatització en el sector 
industrial.

ADVANCED ENERGY CONCEPTS AND TECHNOLOGIES, SL 
(AEC&T). Iniciativa del grup de recerca en Enginyeria Tèrmica Apli-
cada. AEC&T és una empresa que basa la seva activitat en la recer-
ca, el desenvolupament tecnològic i la comercialització de noves 
tecnologies que permetin augmentar l’eficiència energètica i l’apro-
fitament de les energies renovables i/o la calor residual.

Més informació:
www.fundacio.urv.cat/centre_de_transferencia/emprenedoria
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  Viver d’empreses i cessió d’instal·lacions

El CTTi disposa de 7 laboratoris per acollir amb seguretat i confiden-
cialitat les spin-off sorgides de la URV, així com aquelles empreses 
que desitgin externalitzar activitats d’R+D+i i precisin instal·lacions 
de demostració i plantes pilot. Els laboratoris estan dissenyats per 
oferir la màxima flexibilitat, amb l’objectiu de satisfer un ampli ven-
tall de necessitats.

Així mateix el CTTi ofereix 10 despatxos totalment equipats, preferi-
blement per a spin-off. Els despatxos compten amb serveis comuns, 
com atenció al públic, sala de reunions, servei de fotocòpies i im-
pressió, espais per presentacions, etc.

A més a més, el CTTi ofereix als seus clients dues sales multimèdia 
i una sala d’actes totalment equipades per la realització de cursos, 
seminaris, jornades, presentacions comercials i altres activitats.

Més informació: 
www.fundacio.urv.cat/centre_de_transferencia/cessio_espais

  Vigilància Tecnològica

La promoció de la vigilància tecnològica es realitza mitjançant la 
xarxa Enterprise Europe Network (EEN), que té per principal objec-
tiu la difusió i comercialització de les tecnologies en una plataforma 
europea. L’eina va adreçada a empreses, al PDI de la comunitat 
universitària i als centres TECNIO.

Més informació:
www.fundacio.urv.cat/centre_de_transferencia/vigilanciatecnologica

  Oferta de Tecnologies i Coneixement de la URV

La relació d’ofertes tecnològiques i de coneixement de la URV es 
pot consultar a l’adreça web següent: 

www.fundacio.urv.cat/centre_de_transferencia/oferta_tecnologica/
plataforma_tecnologica

   Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació (CTTi) Servei de Gestió Econòmica (SGE)



PERSONAL CTTi

  Qualitat
Al febrer de 2011, el CTTi va superar amb èxit l’auditoria de seguiment 
del seu Sistema Integrat de Gestió de la Qualitat (norma UNE-EN ISO 
9001:2008) i de Gestió de la R+D+i (norma UNE 166.002:006). El 
CTTi de la FURV és el primer centre de transferència a nivell estatal 
que disposa d’aquest sistema integrat de gestió que permet millorar, 
organitzar i sistematitzar les activitats que es duen a terme. Durant 
l’any, s’han revisat i dissenyat nous processos d’acord amb les neces-
sitats del CTTi. 

El CTTi recull anualment les opinions dels clients interns (PDI), i ex-
terns (empreses i altres entitats) així com del personal propi, per tal de 
seguir garantint un bon servei de gestió, respondre a les exigències i 
expectatives dels clients i millorar de manera contínua els processos 
en els serveis que ofereix.

El CTTi compleix amb la normativa de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal des de la seva implantació l’any 2008.

Bústia de suggeriments:  
www.fundacio.urv.cat/centre_de_transferencia/bustia-suggeriments 

  

  Recursos Humans

Durant l’any 2011, 21 persones han format part del personal propi 
del CTTi. 

A més a més, es van gestionar un total de 145 contractes laborals a 
càrrec de projectes de transferència de tecnologia. Per altra banda, 
s’han gestionat 196 beques, de les quals 30 són beques d’inserció 
laboral per a recent titulats de la URV.

  Participació en xarxes

El CTTi és membre de les xarxes següents:

Xarxa d’Unitats de Valorització d’ACC1Ó.

RedOTRI (Red de Oficinas de Transferencia de Resultados de Investi-
gación). El CTTi participa activament amb el Grupo de spin-off de la 
RedOTRI.

ProTon Europe (xarxa europea d’oficines de transferència de coneixe-
ment). L’objectiu és donar suport al desenvolupament de les mateixes, 
així com dur a terme accions de comercialització de tecnologies i 
d’impuls a la creació d’spin-off.

  Activitats de comunicació i difusió de la FURV

Mensualment s’ha publicat i enviat per correu electrònic el Butlletí 
del CTTi, que recull les convocatòries d’ajuts, propostes i peticions de 
projectes d’empreses, anuncis de fires i jornades tecnològiques, així 
com actuacions, normatives, etc., que poden ser d’interès. 

La subscripció es pot fer al mateix Butlletí, a l’adreça: 
 www.fundacio.urv.cat/transfer/

ALTRES ACTIVITATS

NOM I COGNOMS ÀREA DE TREBALL ADREÇA ELECTRÒNICA TELÈFON

DIRECCIÓ

LOURDES JANÉ ROS Directora ljane@fundacio.urv.cat 977 558 202

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

DAVID MARTÍN FRIGOLS  

CAROLINA BOFARULL ROMAGUERA  

JOSUNE FRADE GONZÁLEZ  

MATILDE GÓMEZ DORADO  977 558 696

FRANCESC LÓPEZ SAPERAS 

DELFINA GUTIÉRREZ RUIZ  

UNITAT DE VALORITZACIÓ

BERNARDINO GARCÍA RAMÍREZ 

YOLANDA PUERTA ANGULO 

LAURA PORRERA GELON 

BERTA OECHSLE PÉREZ-DOLZ  977 558 206

ROSA SALVADÓ BAZA  977 558 644

ELENA SUÑÉ LLOP 

JÚLIA NEBOT VILÀ  

ATENCIÓ AL PÚBLIC

FERNANDO DE NOGUERA ARNAL 

MARIA JOSÉ PARÍS COLUBI  

RECURSOS HUMANS

ANA MÉNDEZ SOLER  977 558 750

CAROLINA BAIGES GABALDÀ  

CRISTINA MÀRMOL MUÑOZ  977 558 669

INFORMÀTICA I MULTIMÈDIA

FRANCESC GRAU NIETO  977 558 640

JOAN SINGLA CASAMITJANA  977 558 209



CLIENTS DEL CTTi 2011

 

 

 


