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1. INTRODUCCIÓ 

La Fundació URV (en endavant, FURV) és l'entitat creada per la Universitat Rovira i Virgili (en 
endavant, URV) per promoure la relació entre la societat i la URV, amb la finalitat d'identificar i 
satisfer les necessitats de l'entorn sòcio-econòmic cultural i universitari mitjançant la gestió de 
projectes, la transferència de coneixements, la formació permanent i la innovació. La FURV està 
organitzada en dos centres: 

El Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació (en endavant, CTTi) és la Unitat de 
Valorització de la URV (en endavant, UV-URV), i el seu objectiu és satisfer des de l’àmbit 
universitari les necessitats tecnològiques i de serveis generades pels sectors productius i per 
l’administració, mitjançant la transferència de tecnologia i coneixement, la gestió de la propietat 
industrial i intel·lectual, la vigilància tecnològica, l’emprenedoria i l’oferta d’infraestructures de 
transferència (viver d’empreses). També presta suport en les àrees de protecció de la propietat 
industrial i intel·lectual i emprenedoria als centres tecnològics creats a l’entorn dels parcs científics 
i tecnològics (PCT) impulsats i creats per la URV (Centre Tecnològic de la Química de Catalunya, 
CTQ i Centre Tecnològic de la Nutrició i Salut, CTNS) i instituts de recerca (Institut d’Investigació 
Sanitària Pere Virgili, IISPV i Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social, IPHES), 
així com els PCT VITEC i PCT de Turisme i Oci. 

El Centre de Formació Permanent (en endavant, CFP) posa a l'abast de la ciutadania, dels 
professionals i de les empreses, l'oferta de formació permanent de la URV, amb l'objectiu de 
facilitar l'ampliació de coneixements, el reciclatge i l'especialització professional. La seva oferta 
formativa s'estructura en tres grans programes: estudis de postgrau (màster i diplomes 
d’especialització); cursos d'extensió i formació a mida per a les empreses. 

Els dos centres compten amb el Servei de Gestió Econòmica de la FURV (en endavant, SGE), 
que els presta suport en la gestió econòmica i comptable, així com la gestió de recursos humans. 
Aquest servei també presta suport i servei de gestió econòmica a l’IISPV, a la Fundació d’Estudis 
Turístics de la Costa Daurada (FETCD), als parcs científics i tecnològics (PCT de Tarragona, PCT 
VITEC i PCT de Turisme i Oci), així com als centres tecnològics creats a l’entorn d’aquests parcs 
(CTQ i CTNS) i a l’Associació Empresarial Innovadora de Nutrició i Salut (AINS). 
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2. ACTIVITATS DEL CENTRE DE TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA I INNOVACIÓ – 
UNITAT DE VALORITZACIÓ DE LA URV 

Amb l’objectiu d’augmentar la capacitat de transferència tecnològica dels diferents centres que 
composen l’estructura de transferència de la URV, es va crear el “Marc de relació entre la URV i 
els Instituts de Recerca i Centres Tecnològics” de la URV, que durant el 2013 i 2014 s’ha 
implantat definitivament. 

En aquest marc, es reconeixen com a ECE (Entitats de Col·laboració Estratègica) aquelles 
entitats directament relacionades amb la URV, en les quals la URV hi té participació. Així, a part 
de la pròpia FURV, medi propi de la URV, es consideren ECE relacionades amb la URV les 
entitats següents: 

• Fundació Privada Centre Tecnològic en Tecnologies de la Nutrició i Salut (CTNS) 

• Fundació Privada Centre Tecnològic de la Química de Catalunya (CTQ) 

• Fundació Privada Parc Científic i Tecnològic de la Indústria Enològica (PCT VITEC) 

• Fundació Parc Científic i Tecnològic del Turisme i Oci de la Costa Daurada, S.L.(PCTTO) 

A més, el personal docent investigador (PDI) de la URV pot dur a terme actuacions de 
transferència de tecnologia i coneixement mitjançant els instituts de recerca amb el que està 
vinculat, com poden ser, entre d’altres: 

• Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) 

• Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) 

• Institut Català d’Investigació Química (ICIQ) 

• Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) 

• Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) 

O bé amb altres centres tecnològics en els que també participa la URV però que no es troben en 
l’àmbit del Campus d’Excel·lència Internacional Catalunya Sud (en endavant, CEICS), com per 
exemple: 

• Centre de Difusió Tecnològica de la Fusta i el Moble de Catalunya (CENFIM) 

• Barcelona Digital Centre Tecnològic 

El CTTi de la FURV, consolidat com a Unitat de Valorització de la URV (UV-URV) des de l’any 
2010, es posiciona com la columna vertebral de gestió de la transferència del Grup URV, i node 
operatiu del sistema d’innovació i desenvolupament territorial de la Catalunya Sud.   

El CTTi és un dels centres de la URV mitjançant el qual es vehicula una part important de la 
transferència de la URV i, a l’igual que tots els altres centres, el seu principal objectiu és incentivar 
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la innovació en el teixit empresarial i respondre a les funcions d‘estratègia; formació, 
assessorament i divulgació de coneixements i valorització de la transferència desenvolupada pels 
grups de recerca de la URV.  

El model que segueix la UV-URV es basa en una unitat de valorització i comercialització integrada 
que engloba les àrees de Transferència de Tecnologia, Propietat Industrial i Intel·lectual (PI), 
Emprenedoria i Ajuts.  

2.1. Contractació de transferència de tecnologia i coneixement 

Durant l’any 2014, el CTTi ha gestionat un total de 327 projectes, amb un volum econòmic de 
contractació de 5.259.447 €. Aquest import inclou tota l’activitat del CTTi: els contractes amb 
entitats públiques i privades, els ajuts, tant els sol·licitats pel PDI de la URV com els propis del 
CTTi, la venda de material del Projecte APQUA, la venda de vi del celler experimental del Mas 
dels Frares de la URV i la contractació derivada de la cessió d’espais i de l’encàrrec de gestió dels 
edificis URV. 

La taula que es mostra a continuació detalla l’evolució global de la contractació del CTTi durant 
els darrers cinc anys. 

Taula 1. Evolució de la contractació del CTTi (2010-2014). 

Concepte Evolució de la contractació del CTTi (m€) 

2010 2011 2012 2013 2014 

Contractació CTTi1 4.625 2.411 3.837 2.404 2.735 

Ajuts i donacions TT 1.621 988 873 1.112 2.112 

Ajuts propis CTTi 5492 75 76 39 48 

Cessió d’espais CTTi i 

gestió espais URV 

85 105 469 248 364 

Total 6.880 3.579 5.255 3.803 5.259 
  

                                                 
1 Contractació CTTi: Contractació de projectes de Transferència de Tecnologia, APQUA i venda vi. 
2 Inclou l’ajut d’ACCIÓ, l’ajut del MICINN (2010-2013) i un ajut PTA (2010-2013). 
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Gràfic 1. Evolució de la contractació del CTTi en import i nombre de contractes. 

 

 

Durant els darrers anys s’han donat diverses situacions que han donat lloc a pujades i baixades 
de l’import contractat: un reordenament de la transferència de la URV cap a les ECE el 2011; nova 
activitat del CTTi derivada de la contractació en l’àrea de gestió d’espais URV, que la FURV 
gestiona per encàrrec de la URV a partir del 2012; manca de convocatòries públiques el 2013 
(amb la corresponent davallada de contractació). Tots aquests factors, acompanyats d’una 
situació econòmica gens favorable per a les empreses, han fet que aquests darrers anys la 
contractació del CTTi hagi esdevingut irregular. El 2014, la situació econòmica s’ha començat a 
recuperar i també hi han hagut més convocatòries públiques, la qual cosa s’ha traduït en un 
increment de la contractació. 
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2.2. Centres TECNIO de la URV 

La URV compta amb 6 agents TECNIO, en la categoria de Centres d’Innovació Tecnològica (CIT). 
TECNIO és la marca creada per ACCIÓ que aglutina els principals agents experts en investigació 
aplicada i transferència tecnològica de Catalunya. Aquests centres tenen l’objectiu de potenciar la 
transferència de tecnologia i les relacions amb la societat i l’entorn productiu. Els centres TECNIO 
de la URV són els següents: 

• AMIC - Aplicacions Mediambientals i Industrials de la Catàlisi. Director: Dr. Jesús Sueiras. 

• ATIC - Centre d’Avantguarda per la Innovació Tecnològica. Director: Dr. Robert Rallo. 

• CITEE - Centre d’Innovació en Tecnologia Elèctrica i Electrònica. Director: Dr. Ernest Gil. 

• METEOR – Centre d’Innovació Tecnològica de Membranes i Enginyeria de Processos. 
Director: Dr. Ricard Garcia. 

• TECAT – Centre d’Innovació en Catàlisi. Directora: Dra. Mª Elena Fernández. 

• TecnATox - Centre de Tecnologia Ambiental, Alimentària i Toxicològica. Director: Dr. 
Josep Lluís Domingo. 

Els centres METEOR i TECAT, l’any 2011 van integrar-se al CTQ, i realitzen tota la seva activitat 
de transferència mitjançant aquest centre.  

Entre els projectes contractats pels centres TECNIO cal destacar un ajut VALTEC concedit al 
centre ATIC i un ajut Tecniospring concedit al centre AMIC. El nombre i l’import dels contractes 
dels centres TECNIO es mostra a la taula següent: 

Taula 2. Nombre i import de contractació dels centres TECNIO (2012-2014). 

Contractació 

Centres TECNIO 

Nombre Import (€) 

2012 22 578.753 

2013 15 280.408 

2014 16 408.942 

 

La contractació dels centres TECNIO durant l’any 2014 ha estat superior a la de 2013, com a 
conseqüència directa dels ajuts públics aconseguits per aquests centres durant l’anualitat. 
L’activitat dels centres TECNIO realitzada mitjançant el CTTi representa un 7,8% de l’import total 
de la contractació del CTTi.  
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2.3. Anàlisi de la contractació del CTTi 

Classificació segons la tipologia de projecte 

Les dades del nombre de projectes i el seu import, distribuïts per tipologia de projectes, es troben 
detallades a la taula següent: 

Taula 3. Nombre i import de la contractació del CTTi segons el tipus de projecte (2013 i 2014). 

Tipus de projecte 2013 2014 

Nombre 
Projectes 

Import (€) Nombre 
Projectes 

Import (€) 

R+D+i 51 1.138.815 58 2.742.024 
Assessoria i consultoria 82 1.155.266 67 623.698 

Assistència tècnica 53 498.507 78 608.791 
Beques Inserció laboral 54 529.296 64 593.630 

Projecte APQUA 18 109.138 23 218.419 
Altres (1) 5 69.628 4 46.293 

Llicències i gestió de PI i 
emprenedoria (2) 

5 16.383 10 14.645 

Ajuts Propis 2 39.000 2 48.145 
Gestió Espais (Viver CTTi i 

espais URV) 
14 247.714 21 363.801 

Total 284 3.803.747 327 5.259.447 
(1) Altres: venda vi, venda APQUA, divulgació científica... 

(2) Retorns per regalies, contractes de llicència i acords de cotitularitat amb altres entitats.  

 

L’any 2014 s’ha incrementat notablement la contractació de projectes d’R+D+i, la qual cosa posa 
de manifest una recuperació d’aquesta activitat respecte els darrers anys.   

Cal destacar també la contractació de beques d’inserció laboral que, any rere any, es consolida 
com una part important de l’activitat del CTTi. L’èxit d’aquestes beques es basa en que les 
empreses poden incorporar personal qualificat, amb l’objecte de formació, que participa en 
l’activitat de l’empresa però sense necessitat d’incrementar la seva plantilla de recursos humans, 
que d’altra banda està normalment limitada per l’estratègia empresarial. 
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Classificació segons l’import econòmic 

A continuació es mostra la distribució del nombre de projectes segons l’import econòmic 
contractat l’any 2014 i comparada amb el 2013. 

Gràfic 2. Classificació dels projectes segons l’import econòmic contractat (2013 i 2014). 

 

Gairebé la meitat dels projectes tenen un import econòmic igual o inferior a 5.000 €. Aquest fet, 
que ja es ve repetint en els darrers anys, posa de manifest que la majoria de projectes són 
projectes de curta durada i ràpida aplicació dels resultats. 

D’altra banda, aquest fet implica un increment del volum de gestió tècnica i econòmica, ja que el 
nombre de contractes a formalitzar i el nombre de projectes que requereixen d’un seguiment 
tècnic és molt elevat.  La càrrega tècnica i administrativa s’ha incrementat respecte anys anteriors 
amb la justificació exhaustiva dels ajuts públics d’anualitats anteriors. 

 
  

€ 

Nº Projectes 
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Subvencions / donacions i projectes de transferència finançats amb ajuts públics  

A continuació es mostra el detall, en nombre i en import, de les donacions i subvencions 
obtingudes durant el 2014. 

Taula 4. Subvencions / donacions (2013 i 2014). 

  2013 2014 

 Nombre Import (€) Nombre Import (€) 
Ajuts / Subvencions  21 1.145.751 26 2.139.509 
Donacions 1 6.000 2 21.000 

Total 22 1.151.751 28 2.160.509 

En total s’han presentat 40 sol·licituds d’ajuts (11 d’aquestes a la convocatòria VALTEC d’ACCIÓ), 
de les quals 21 han estat aprovades (només 1 ajut VALTEC). L’import total corresponent als ajuts, 
subvencions i donacions que ha rebut el CTTi durant el 2014, representa un 41% de l’import total 
contractat.  

Entre els ajuts rebuts, cal destacar els 7 ajuts de la Diputació de Tarragona, entre els que es 
troben l’ajut a l’Oficina Tarragona Regió del Coneixement i l’ajut a la URV per al desenvolupament 
del Sistema Territorial de Transferència i Innovació de les comarques de Tarragona per a 2014. 
També cal destacar els ajuts VALTEC i TECNIOSPRING, concedits a centres TECNIO de la URV. 

D’altra banda, durant l’any 2014, el CTTi ha treballat i presentat propostes de projectes 
col·laboratius per part dels grups de recerca de la URV i empreses. Aquests projectes es detallen 
a la taula següent: 

Taula 5. Projectes amb empreses lligats a finançament públic competitiu 2014. 

 2014 

 Nombre Import (€) 
Convocatòria CIEN 1 60.000 

CDTI 1 49.150 
Ajuts de la Generalitat de 

Catalunya (RDI) 
2 75.440 

Ajuts del Ministeri (AVANZA) 1 40.000 

Total 5 224.590 
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2.4. Anàlisi dels clients externs 

Tipus d’entitat contractant 

A la taula següent es mostren el nombre i l’import dels projectes contractats segons el tipus 
d’entitat contractant, durant els anys 2013 i 2014. 

Taula 6. Nombre de projectes contractats per tipus d’entitat (2013 i 2014). 

Entitat contractant 2013 2014 

Nombre Import (€) Nombre Import (€) 
Empresa privada 152 1.361.929 159 1.256.586 

Administració pública 51 584.081 59 1.037.759 
Empresa pública 11 235.780 20 508.984 

Empresa s. ànim de lucre 26 287.598 28 906.216 
Universitats 14 945.634 16 1.038.874 

Altres 16 141.011 24 147.226 
Cessió espais 14 247.714 21 363.801 

Total 284 3.803.747 327 5.259.447 

 
Altres: Professionals independents, cooperatives, particulars (venda vi i material APQUA). 

Les empreses privades són les principals demandants d’R+D+i, tant en nombre de contractes 
(49%) com en import contractat (24%).  

Pel que fa a l’administració i empresa pública, cal tenir en compte que els projectes amb imports 
superiors a 18.000 € s’han de contractar via licitació. El 2014, el CTTi de la FURV s’ha presentat a 
un total de 12 licitacions, de les quals 8 han estat resoltes positivament. L’import total contractat 
via licitació ha estat de 527 m€.  

Una anàlisi més detallada del nombre i import dels projectes contractats per empreses privades 
en funció de la mida3 d’aquestes es mostra en els gràfics de la pàgina següent. 

  

                                                 
3 Mitjana <250 empleats i <50 M€, petita <50 empleats i <10 M€, microempresa <10 empleats i <2M€. 
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Gràfic 3. Nombre de projectes segons la mida(1) de l’empresa contractant (2013 i 2014). 

 

 

Gràfic 4. Import total dels projectes segons la mida(1) de l’empresa contractant (2013 i 2014). 

 

Tot i un increment notable en la contractació global del CTTi, la contractació amb l’empresa 
privada ha disminuït respecte l’any anterior. L’increment es troba en projectes contractats amb 
l’administració pública i entitats sense ànim de lucre. 

 
1 Mitjana <250 empleats i <50 M€, petita <50 empleats i <10 M€ 
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Anàlisi segons l’activitat econòmica de l’empresa 

La taula següent detalla l’activitat econòmica de les empreses i entitats que han contractat amb el 
CTTi durant l’any 2014. Es mostra l’import i el nombre de contractes de les 15 principals activitats 
econòmiques. 

Taula 7. Nombre i import dels projectes contractats segons el CNAE de l’entitat contractant. 

Títol CNAE Import 
(€) 

Núm. 
Contractes 

EDUCACIÓN 1.203.978 24 

 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 796.183 21 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; SEGURIDAD 

SOCIAL OBLIGATORIA 771.420 46 

INDÚSTRIA QUÍMICA 490.664 57 

 RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 314.284 10 

ACTIVIDADES SANITARIAS 196.216 26 

ACTIVIDADES ASOCIATIVAS 133.602 11 

INDUSTRIA DE LA MADERA Y DEL CORCHO, EXCEPTO 

MUEBLES; CESTERÍA Y ESPARTERÍA 129.713 5 

 CAPTACIÓN, DEPURACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA 128.166 2 

FABRICACIÓN DE BEBIDAS 109.495 9 

ALMACENAMIENTO Y ACTIVIDADES ANEXAS AL 

TRANSPORTE 67.312 5 

 COQUERÍAS Y REFINO DE PETRÓLEO 57.281 6 

AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SERVICIOS 

RELACIONADOS CON LAS MISMAS 47.600 1 

FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO 

METÁLICOS 45.738 3 

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 45.084 4 
 

L’anàlisi segons el CNAE (classificació nacional d’activitats econòmiques) mostra que les activitats 
principals de les entitats i empreses, pel que fa a nombre i import contractat són, a banda de 
l’educació i la recerca, que recull l’activitat generada per la pròpia URV, l’administració pública, la 
indústria química, la recollida, tractament i eliminació de residus, i les activitats sanitàries. Aquesta 
distribució és molt similar a la de 2012 i 2013, la qual cosa mostra de forma clara els principals 
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sectors amb qui treballa el CTTi. 

Anàlisi segons la procedència geogràfica del client 

Als gràfics següents s’analitza la contractació de projectes en funció de la procedència geogràfica 
de l’entitat contractant:  

Gràfic 5. Import contractat segons la procedència geogràfica dels clients del CTTi. 

 

Gràfic 6. Nombre de contractes segons la procedència geogràfica dels clients del CTTi. 

 

Gairebé tres quartes parts de l’activitat del CTTi, tant pel que fa a nombre de contractes com a 
volum de contractació, es desenvolupa a la provincia de Tarragona. Cal destacar que la 
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contractació localitzada a la resta de Catalunya correspon principalment a l’administració pública, 
amb seu social a Barcelona. 

Anàlisi de la fidelització dels clients del CTTi 

Durant l’any 2014 un total de 193 clients han contractat algun servei o projecte amb el CTTi. 
D’aquests, un 44% són clients nous (que no havien contractat anteriorment amb el CTTi) i la resta 
són clients que ja havien treballat anteriorment amb el CTTi.  

A continuació es mostra el gràfic amb la comparació de les dades de fidelització de clients dels 
darrers tres anys.  

Gràfic 7. Evolució del nombre de clients externs (CE) del CTTi (2012-2014). 

 

 

El CTTi du a terme durant tot l’any activitats de networking i visites a empreses i entitats amb 
l’objectiu d’incrementar la cartera de clients del centre i donar a conèixer les seves activitats i les 
línies de recerca de la URV. El gràfic anterior mostra que, any rere any, aquest objectiu s’assoleix 
de forma continuada. 

A l’annex 4.1 es pot veure el llistat de clients del CTTi de l’any 2014. 
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2.5. Anàlisi dels projectes segons els centres de la URV 

A continuació es mostra la distribució del nombre i import de projectes en funció del centre de la 
URV al qual pertany l’investigador principal. 

Taula 8. Nombre i import dels projectes contractats per centre de la URV (2013 i 2014). 

 2013 2014 

Centres de la URV  Nombre Import Nombre Import 

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química 

(ETSEQ)  
74 689.210 87 949.063 

Facultat de Química (FQ) 34 362.658 32 426.734 

Facultat d’Economia i Empresa (FEE)  31 372.889 37 244.793 

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE)  21 323.807 28 1.176.534 

Facultat d’Enologia (FE) 23 216.024 25 317.281 

Serveis Científico-Tècnics (SRCT) 19 133.172 26 174.229 

Fac. de Medicina i de Ciències de la Salut (FMCS) 4 163.197 10 347.541 

Facultat de Lletres (FLL) 14 93.197 16 91.386 

Facultat de Ciències Jurídiques  (FJ) 17 196.479 15 152.028 

Facultat de C. d’Educació i Psicologia (FCEP) 7 41.013 10 50.433 

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura (ETSA) 4 25.409 9 66.839 

Fac. de Turisme i Geografia (FTG) 9 80.986 0 0 

Escola Universitària d'Infermeria (EUI) 0 0 1 4.000 

Projectes gestió FURV (*) 25 1.105.706 31 1.258.585 

Total 284 3.803.747 327 5.259.447 

* Inclou els projectes URV gestionats per la FURV-CTTi (CEICS,Tarragona Regió del Coneixement, llicències i regalies) 
els projectes propis del CTTi i la gestió d’espais. 

El major nombre de projectes (87) correspon a l’ETSEQ, seguit de la FEE (37) i de la FQ (32). 
Aquests tres centres són els que formalitzen el major nombre de beques d’inserció laboral, la qual 
cosa es reflecteix tant al nombre com a l’import de contractes. L’activitat de l’ETSEQ també 
comprèn l’activitat del projecte APQUA (23 projectes amb un import contractat de 218.419 €) i de 
l’Entitat Avaluadora de Risc - EAR (11 projectes i 84.166 € contractats). 

Cal esmentar que la contractació de l’ETSE ha estat molt superior a la de 2013, ja que s’ha rebut 
un ajut de més de 600.000 € de la Templeton World Charity Foundation.  
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2.6. Àrea de Propietat Industrial i Intel·lectual 

Des de la seva creació l’any 2000, la FURV-CTTi gestiona la protecció del coneixement derivat de 
la recerca de la URV. L’àrea de Propietat Industrial i Intel·lectual (PI) s’encarrega de la 
presentació i seguiment de les sol·licituds de patents davant l’Oficina Española de Patentes y 
Marcas (OEPM), així com la presentació de sol·licituds de protecció internacional PCT, sol·licituds 
d’inscripció d’obres al Registre de la Propietat Intel·lectual, i altres accions relacionades, com la 
gestió dels contractes de llicència i el seguiment dels retorns per llicències. 

Els principals objectius de l’àrea de PI són sensibilitzar la comunitat universitària per tal de 
fomentar la protecció de les tecnologies susceptibles de ser protegides, identificar noves 
oportunitats per protegir o patentar en els grups de recerca de la URV, i fer el seguiment i 
vigilància de l’activitat d’R+D+i. 

Les activitats realitzades per l’àrea de PI es resumeixen en els indicadors que es detallen a la 
taula següent. 

Taula 9. Resum dels indicadors de l’àrea de PI. 

INDICADOR Assolit 2014 

Invencions detectades i avaluades per la UV-URV  26/26 

Sol·licituds de patent prioritària a nom de la URV 7 

Sol·licituds de patent internacional a nom de la URV (PCT, extensions...) 8 

Registres de la Propietat Industrial i Intel·lectual 2 

Tecnologies llicenciades  4 

Tecnologies valoritzades 7 
 

El 2014 la URV ha obtingut un total de 14.650 € corresponents a ingressos en concepte de 
pagaments inicials i regalies de 6 de les tecnologies llicenciades durant l’anualitat i les anualitats 
anteriors. 

En les taules següents es descriuen detalladament els indicadors anteriors. 
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Taula 10. Sol·licituds de patent prioritària a nom de la URV. 

N. DE 
SOL·LICITUD 

TÍTOL INVENTORS URV TITULARITAT 

P201430325 Diagnóstico de esteatosis hepática 
no alcohólica 

Joven Maried, 
Jorge URV / IISPV / CTNS 

EP14382182.5 Silicon nanoparticles as Trojan 
horses for cancer immunotherapy 

Álvarez Puebla, 
Ramón 

URV / ICREA / CTQ / UPV / 
CSIC / UV / FHMH / MEDCOM 

TECH /MARBURG 

P201431197 Dispositivo y método para medida 
remota de temperatura 

Masons Bosch, 
Jaume  

URV 

P201431479 Procedimiento de obtención de 
monocapas de nanopartículas 
funcionalizadas, monocapas 
obtenidas y usos de las mismas 

Ionescu, Septimiu 
Radu  URV 

P201431532 Dosificació d'un extracte de 
procianidines de raïm, de composició 
coneguda, amb efectes saciants 

Ardèvol Grau, 
Anna URV 

P201431698 Sensor resistivo para la detección de 
gas benceno y procedimiento para su 
obtención 

Eduard Llobet 
URV / ICIQ / ICREA 

EP14382415.9 Nucleic acid-induced aggregation of 
metal nanoparticles and uses thereof 
in methods for detecting nucleic acids 

Álvarez Puebla, 
Ramón 

URV / ICREA /CTQ / 
MEDCOM TECH / 
STRATHCLYDE U 

 

Taula 11. Sol·licituds de Patents internacionals i PCT. 

N. DE SOL·LICITUD TÍTOL INVENTORS URV TITULARITAT 

PCT/ES2014/070091 Dispositivo de empuje para émbolo de 
embrague hidráulico 

Romero Nevado, 
Alfonso 

URV 

PCT/ES2014/070201 Ratones cisgénicos sobreproductores de 
MCP-1 

Joven Naried, Jorge URV / IISPV 

PCT/ES2014/070226 Sensor óptico, sistema, y procedimiento 
para detectar la presencia de hielo en 
superficies 

Díaz González, 
Francisco Manuel 

URV 

PCT/ES2014/070223 Reómetro Pallarés Curto, Jorge 
María 

URV 

PCT/ES2014/000109 Método de calibración para mejorar la 
velocidad de autoenfoque en cámaras 
digitales 

Pertuz Arroyo, Said 
David  

URV / UAM  

PCT/EP2014/065930 Método y sistema para la identificación 
multiplex de analitos en fluidos 

Álvarez Puebla, 
Ramón 

URV / ICREA / 
CTQ 

EP13382478.9 Mehtod for the characterization of 
lipoproteins 

Correig Blanchar, 
Xavier 

URV / IISPV 

P8734PC00 Methods for determining the lipid 
distribution between the core and the 
shell of a lipoprotein particle 

Correig Blanchar, 
Xavier 

URV / IISPV 



 

Memòria d’activitats FURV 2014 19 

Taula 12. Tecnologies de la URV llicenciades.  

TECNOLOGIA DATA EMPRESA TITULARITAT 

Model d'Ús Sostenible d'Aigua a 
l'Agricultura (MUSA) 

27/02/2014  eFoodPrint Services, SL. URV / CENTRO DE 
ASESORÍA DOCTOR 

FERRER, SL / ALBERT 
DUAIGÜES 

Silicon nanoparticles as Trojan horses 
for cancer immunotherapy 

23/05/2014 Medcomtech, SA URV / ICREA / CTQ 
/ UPV / CSIC / 

UVIGO / FHMH / 
MEDCOM TECH 

/UMARBURG 
Implementació d'un Datalogger amb 
l'Arduino Mega. Connexió de sensors 
de temperatura Sensirion i d'humitat en 
fulla Campbel al datalogger de manera 
cablejada 

10/12/2014  Green Smart Data, SL URV 

Desenvolupament d'una plataforma per 
a la integració d'equips, electrodes i 
microfluídica a mida per a aplicacions 
electroanalítiques 

22/12/2014 Proteus Diagnostics, SL URV / ICREA 

 

Altres accions a destacar, realitzades per l’àrea de PI són les següents: 

• S’ha continuat amb el recull d’Ofertes tecnològiques i de 
coneixement de la URV i altres ECE, per publicar-ho a la 
Plataforma Tecnològica de la URV. Aquesta plataforma 
permet identificar les tecnologies o coneixements segons la 
seva àrea d’expertesa i la seva forma de protecció de la 
propietat industrial i intel·lectual (patents, registres de la PI, 
cultius i altres tecnologies), amb l’objectiu de millorar-ne la 
visibilitat. Es pot consultar la plataforma a l’adreça web 
següent: www.fundacio.urv.cat/to_urv 

• Les Ofertes tecnològiques i de coneixement de la URV i dels centres i parcs científics 
tecnològics vinculats, s’han publicat a altres plataformes en què la UV-URV col·labora, 
com la plataforma INNOGET i la Enterprise Europe Network (EEN).  

• El software de gestió de l’àrea de PI, que es va implantar el 2011 i millorar en anys 
posteriors, permet una gestió més ràpida i eficient de la documentació de l’àrea. Aquest 
software facilita l’accès directe a l’investigador, mitjançant la intranet de la FURV, de tota 
la informació emmagatzemada en relació al seu expedient.  

• S’han mantingut les relacions amb la resta d’universitats catalanes UAB, UB, UPC, UdG, 
UdLl, URV,UPF, UVic i UOC. 
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• Fruit de la col·laboració entre els grups de recerca de la URV amb els centres vinculats a 
la URV, altres universitats i empreses, s’han obtingut diferents resultats amb titularitat 
compartida, alguns dels quals també han estat llicenciats. Aquests resultats es detallen a 
les taules anteriors. 

En el gràfic següent es mostra l’evolució dels indicadors més rellevants de l’àrea de PI en els 
darrers 5 anys. 

 

Gràfic 9. Evolució de l’activitat de l’àrea de PI entre 2010 i el 2014.  

 



 

Memòria d’activitats FURV 2014 21 

2.7. Valorització de Tecnologies 

L’any 2014, la UV-URV ha realitzat un total de 7 informes de valorització de resultats de recerca 
de la URV amb potencial innovador. Aquesta activitat ha estat posible gràcies a l’ajut d’ACCIÓ per 
a les activitats de la UV-URV.  

Les tecnologies valoritzades es detallen a continuació: 

1. Job In© – Eina per a la selecció de candidats a llocs de treball d’hostaleria i hoteleria. 

2. MicroCAPtDx – Plataforma per a la integració d’equips, elèctrodes i micrafluídica a mida 
per a aplicacions electroanalítiques. 

3. Obtenció d’extractes de pota de pollastre rics en pèptids. 

4. Sensor potenciomètric per a creatinina. 

5. Si-Cancer. 

6. α-Cetoglutarat com a biomarcador de l’obesitat mòrbida. 

7. Detecció selectiva de traces de benzè en aire. 

Aquestes tecnologies, i d’altres que s’han seleccionat pel seu interès, s’han publicitat a les 
diferents plataformes d’oferta tecnològica en les que actualment participa la FURV, com ara 
Enterprise Europe Networt (EEN), INNOGET, i la pròpia Plataforma de tecnologies de la URV. 
L’any 2014 s’han publicat un total de 8 tecnologies i s’han rebut 44 expressions d’interès que 
han arribat des de tots els continents.  
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2.8. Àrea d’Emprenedoria 

La URV du a terme des de l’any 2005, activitats de foment de l’emprenedoria mitjançant el CTTi 
de la FURV (UV-URV) i la Càtedra sobre el Foment de l’Emprenedoria i la Creació d’Empreses. 

A finals de 2013, es va integrar tota l’activitat en matèria d’emprenedoria, que desesenvolupaven 
el CTTi i la Càtedra, en un marc estructural únic, i que s’anomena URV EMPRÈN. Aquesta 
plataforma va sorgir de la necessitat de donar una resposta adequada al foment de 
l’emprenedoria i oferir un suport formatiu i tècnic als diferents projectes emprenedors que 
sorgeixen, tant a nivell intern de la URV com a nivell extern. El seu objectiu és la creació d’un 
servei integral a l’emprenedor que l’acompanyi des de l’inici de la motivació d’emprendre fins a la 
consolidació i creixement de la seva empresa.  

Dins del Marc d’un Sistema Territorial de Transferència i Innovació al Camp de Tarragona i les 
Terres de l’Ebre, URV EMPRÈN coordina la integració dels agents territorials en l’àrea 
d’emprenedoria al voltant d’un Pla integral que comprèn les quatre etapes fonamentals de 
motivació, desenvolupament de projectes emprenedors, creació d’Spin-off i consolidació 
empresarial. 

Actualment, URV-EMPRÈN compta amb la participació activa de les entitats següents: 

• Ajuntament de Calafell.  
• Ajuntament de Cambrils.  
• Ajuntament de Gandesa.  
• Ajuntament de Tarragona. 
• Ajuntament de Tortosa. 
• Ajuntament de Vila-seca. 
• Ajuntament del Vendrell - L’Eina Espai Empresarial.  
• Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tarragona.  
• Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Valls.  
• Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Reus.  
• CEPTA - Associació de Joves Empresaris. 
• CONCACTIVA, Organisme Autònom de Desenvolupament de la Conca de Barberà. 
• Creu Roja Tarragona. 
• Flix Gestió d’Iniciatives Econòmiques S.A.M (GIE).  
• IDETSA, Iniciatives de Desenvolupament Empresarial les Tàpies S.A. Viver 

d’empreses d’Hospitalet de l’Infant. 
• Institut Municipal de Desenvolupament Local VALLSGENERA.  
• Jove Cambra de Catalunya (JCI).  
• PIMEC. 
• SECOT, Seniors Espanyols per a la Cooperació Tècnica. 

Així mateix, mitjançant un conveni signat el 2014 entre la URV i la Generalitat de Catalunya, la 
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Càtedra sobre el Foment de l’Emprenedoria i la Creació d’Empreses forma part del Consell 
Assessor del programa Start-up Catalonia. 

D’altra banda, el CTTi-FURV gestiona directament la creació d’empreses Spin-off com a 
explotació directa de les patents i coneixement universitari per part dels propis investigadors o 
estudiants en el marc del Reglament de creació d’empreses a l’entorn de la URV.  

En aquest sentit, les accions realitzades per l’àrea d’Emprenedoria es resumeixen en els 
indicadors assolits, que es mostren a la taula següent: 

Taula 13. Resum dels indicadors de l’àrea d’Emprenedoria. 

Indicador 2014 

Emprenedors nous presentats i avaluats per la UV-URV 39/38 

Empreses amb participació de la URV reconegudes en el període analitzat 

(SPIN-OFF) 

2 

Empreses sense participació de la URV reconegudes en el període 

analitzat (START-UP) 

1 

Iniciatives que han rebut finançament extern 9 
 

Les tres noves empreses reconegudes per la URV l’any 2014, són les següents: 

GREEN SMART DATA, SL 

Reconeguda per la URV com a SPIN-OFF amb data 31/10/2014 per 
acord del Consell de Govern.  

L’objectiu de Green Smart Data és el desenvolupament de 
coneixement encaminat a ajudar als agricultors i als tècnics en la 
gestió de les plagues als cultius. El primer projecte d’aquesta spin-off 

consisteix en la captura de dades ambientals de les finques per compartir-les amb els tècnics 
especialistes en plagues. Aquestes captures s’envien de manera automàtica a un servidor on 
s’integra a una base de dades i els tècnics poden processar-les per veure la incidència d’una 
determinada plaga sobre el cultiu. Aquest sistema permet optimitzar el rendiment de les finques. 

Investigadors URV i equip emprenedor: Dr. Xavier Vilanova, Dr. Eduard Llobet, Sr. Raül Calavia i 
Sr. Oriol González, del grup de recerca “Microsystems and Nanotechnologies for Chemical 
Analysis” del Departament d'Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica de l’Escola Tècnica 
Superior d'Enginyeria de la URV.  
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PROTEUS DIAGNOSTICS, SL 

Reconeguda per la URV com a SPIN-OFF amb data 22/12/2014 per  acord 
del Consell de Govern, i amb la participació d’ICREA. 

L’objectiu de Proteus Diagnostics és el desenvolupament d’eines de 
diagnòstic genètic ràpid, i el seu primer projecte consisteix en el 

desenvolupament d’un dispositiu de baix cost que permet quantificar la progesterona i el 
desenvolupament d’una plataforma multielectrode per fer prototipatges de recerca. 

Equip emprenedor: Dr. Ioanis Katakis, Dra. Ciara O’Sullivan, Sr. Ángel González i Sr. Josep Lluis 
Acero, membres del centre d'innovació Advanced Technology Innovation Center, ATIC, i del grup 
de recerca de la Interfície Físico/Biològica INTERFIBIO del Departament d'Enginyeria Química de 
l’Escola Tècnica Superior d’Engiyeria Química de la URV.  

 

 

INSTA SERVEIS JURÍDICS AMBIENTALS, SCP 

  Constituïda l’any 2012  i reconeguda com a START-UP  de la 
URV l’octubre de 2014, per  acord del Consell de Govern, d’acord 
amb el reglament de creació d’empreses a l’entorn de la 

Universitat. 

El seu objectiu és oferir serveis jurídics ambientals a empreses privades, administracions 
públiques, particulars, associacions i organitzacions. Els principals serveis que proporciona són 
l’assessorament jurídic ambiental, la formació en aquesta especialitat, la realització de peritatges 
ambientals, la mediació ambiental i la recerca en aquest àmbit. 

Equip emprenedor: Joan Pons, Jordi Recordà i Jordi Solé, tots tres exalumnes del Màster en Dret 
Ambiental de Facultat de Ciències Jurídiques de la URV. 

 

Es pot trobar més informació sobre aquestes empreses a l’Annex 4.3. 

A continuació s’inclou un gràfic amb l’històric d’empreses constituïdes i reconegudes a l’entorn de 
la URV: 
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Es poden trobar més dades sobre les empreses creades i participades per la URV a l’enllaç: 

www.fundacio.urv.cat/centre_de_transferencia/emprenedoria/empreses_creades_urv.html 

 
Cal destacar l’esforç de les empreses que, asessorades per la UV-URV, s’han presentat a premis, 
ajuts i diverses iniciatives per tal d’obtenir fonts de finançament o fer ampliacions de capital. En 
total, s’han comptabilitzat 9 iniciatives aprovades, amb una inversió mobilitzada total de 
612.606€.  

El detall de les iniciatives aprovades es mostra a la taula següent: 
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Taula 14. Iniciatives que han rebut finançament. 

Empresa Convocatòria 

BIOSFER TESLAB, SL 3er Premi a la Menció Especial 2014 a la 
comunicació presentada al XXVII Congres 
Nacional S.E.A. de Barcelona 

Torres Quevedo 

Ampliació de capital 
Premis Emprèn - Dipta - Categoria Emprèn i 
Sorprèn 

IMICROQ, SL Ampliació de capital 
SME Instrument (UE) 
ICEX Internacionalització 

PROTEUS DIAGNOSTICS, SL Premis Tarragona Smart City 
GREEN SMART DATA, SL Premi Consell Social URV 

 
En el gràfic següent es mostra l’evolució dels indicadors més rellevants de l’àrea d’Emprenedoria 
en els darrers 5 anys. 
 
 
Gràfic 10. Evolució de l’activitat de l’àrea d’emprenedoria entre 2010 i 2014. 
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2.9. Altres activitats 

Cessió d’ús d’espais  

El Viver d’Empreses del CTTi disposa de 7 laboratoris i 10 despatxos que cedeix a empreses de 
nova creació i a altres iniciatives universitàries, com els centres TECNIO. A continuació, es 
mostren les empreses i els grups de recerca que han ocupat espais durant el 2014.  

Taula 15. Empreses i grups de recerca ubicats al Viver d’Empreses del CTTi l’any 2014. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Cessió d’ús d’aules 

Pel que fa a la cessió d’ús d’aules, s’ha fet promoció de l’activitat a 
partir del díptic de cessió d’aules, de la pàgina web i també de mailings 
puntuals. 

A més a més dels usos per a màsters i cursos que gestiona el CFP, 
s’han cedit les aules per diversos cursos i actes, tant de clients externs 
com de la pròpia URV. Així mateix, els clients del Viver d’empreses del 
CTTi hi han realitzat jornades, seminaris i presentacions a diverses 
entitats i empreses. 

 
 
 

  

Empresa / Grup de recerca Despatx Laboratori 

MBA X  

ATIC, Centre TECNIO X  

AMIC, Centre TECNIO X X 

APLICAT, SL X X 

Grup de recerca Molecular 
Simulation I: Complex Systems 

X  

Engiqua X  
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Cessió d’ús dels edificis URV 

El CTTi s’encarrega des de l’any 2011 de la gestió dels edificis R+D+i en Química Sostenible (N5) 
i R+D+i en Nutrició i Salut. Aquest encàrrec es va signar el 20 d’abril de 2010 mitjançant el 
corresponent encàrrec de gestió de la URV a la FURV. 

En virtut d’aquest encàrrec de gestió, la URV, com a propietària dels edificis contracta, d’acord 
amb la normativa vigent, el manteniment, la neteja, la seguretat, els serveis d’informàtica, les 
assegurances i els subministres dels edificis, i la FURV se subroga en els esmentats contractes 
als efectes que sigui la FURV l’entitat a qui es facturen aquestes despeses. 

La gestió que fa la FURV consisteix en fer-se càrrec de la gestió de les actuacions i activitats 
següents: 

• Servei de consergeria. 
• Seguretat. 
• Serveis de manteniment de l’edifici i de les seves instal·lacions generals. 
• Neteja. 
• Serveis d’informàtica i ofimàtica (xarxa, telefonia, atenció incidències,...). 
• Subministraments. 
• Assegurances. 
• Lloguer d’aparcament. 
• Qualsevol altre servei addicional establert per la URV. 

Per tal de realitzar aquesta gestió, la FURV subscriu els pertinents contractes específics amb 
cadascuna de les entitats que s’ubiquin i ocupin aquests edificis, i factura a les entitats d’acord a 
les tarifes prèviament establertes per la URV. 
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2.10. Relacions externes i comunicació 

Col·laboració amb les ECE de l’entorn URV 

Durant el 2014 s’ha mantingut la col·laboració amb les ECE creades al voltant de la URV, amb les 
quals el CTTi té establerts convenis de col·laboració per donar suport en la gestió econòmica i 
comptable, en la propietat industrial i intel·lectual, en l’emprenedoria i en la llei de protecció de 
dades de caràcter personal (LOPD). Aquestes ECE són les següents:  

• Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV). 

• Fundació d’Estudis Turístics de la Costa Daurada (FETCD). 

• Parcs Científics i Tecnològics (PCT de Tarragona, PCT VITEC i PCT de Turisme i Oci). 

• Centre Tecnològic de la Química de Catalunya (CTQ). 

• Centre Tecnològic de Nutrició i Salut (CTNS). 

• Associació Empresarial de Nutrició i Salut (AINS). 

Fruit d’aquesta col·laboració, cal destacar dues sol·licituds de patent en col·laboració amb el CTQ  
i altres entitats, i la posterior llicència d’una d’aquestes a l’Spin-off Medcom Tech SA, i també una 
altra sol·licitud de patent en col·laboració amb l’IISPV. 

Assistència a Fires i Trobades Empresarials 

La promoció de la UV-URV i de les activitats dels grups de recerca de la URV es materialitza en la 
participació en fires, trobades sectorials, reunions amb empreses i activitats de màrqueting (visites 
a clients externs). Durant el 2014, la UV-URV ha participat en les trobades següents: 

Foro Transfiere (Màlaga 12-13/02/2014). Aquest Foro té l’objectiu de potenciar la transferència 
de coneixement entre Universitat i Empresa. Els grups de recerca universitaris i els representants 
de les empreses de diferents sectors poden establir contacte per conèixer de primera mà el 
resultat dels treballs de recerca amb l’objectiu de poder aplicar-los als seus sistemes de producció 
o distribució, desenvolupar-los i/o comercialitzar-los. Des de la UV-URV es va participar fent 
difusió de diverses tecnologies de la URV i també es van promocionar els Centres Tecnològics de 
l’entorn URV (CTQ i CTNS). Es van realitzar un total de 17 trobades amb diferents empreses i 
entitats, i amb posterioritat es va fer contacte i seguiment dels interessos generats. 
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Programa Universitat-Empresa (FEMCAT)-2014 La FURV ha participat, per primera vegada en 
aquest programa, organitzat per La Fundació d’Empresaris de Catalunya, i que té l’objectiu de 
posar en contacte les empreses amb la Universitat. Durant l’any, s’ha participat en les tres 
trobades organitzades i s’han visitat les empreses i universitats següents: 

• 12/02/2014 Mediapro   
• 13/02/2014 Comexi Group   
• 14/02/2014 Semillas Fitó  
• 27/06/2014  Universitat Pompeu Fabra 
• 4/07/2014  Universitat de Lleida 
• 26/11/2014 Hospital Universitari Quirón Dexeus   
• 27/11/2014 La Farga Group   
• 28/11/2014 Eurofragance   

 

Jornada de Coneixement Aqualogy-URV (10/04/2014). Organització d’una trobada entre els 
grups de recerca de la URV i grups de recerca de Aqualogy i Cetaqua (Centre Tecnològic de 
l’Aigua), per donar a conèixer les línies de recerca i establir possibles sinèrgies entre tots els 

participants. En la jornada van participar 7 grups de recerca de la URV i 5 d’Aqualogy. 

 

Jornada Conectem IRTA-URV (12/06/2014). Organització i participació en una trobada entre 

investigadors de l’IRTA i investigadors de la URV per donar a conèixer la seva recerca i establir 

possibles sinèrgies. La jornada va comptar amb la participación de 80 investigadors d’aquestes 

entitats. 
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Pla de Visites del CTTi 

El CTTi disenya anualment un Pla de visites dirigida tant a clients interns (PDI en general) com 
clients externs. L’objectiu d’aquest Pla és donar a conèixer el CTTi com a eina per realitzar la 
transferència de tecnologia cap al sector productiu, però també detectar tecnologies susceptibles 
de ser protegides o potencialment explotades. D’altra banda, el contacte amb empreses externes 
té l’objectiu de donar visibilitat a la URV i facilitar-los l’accés als investigadors i a possibles 
col·laboracions amb la URV. 

En el marc d’aquest Pla de visites, la UV-URV ha contabilitzat 101 visites a PDI de la URV i 174 
visites a diferents empreses i entitats. 

 

Organització de jornades i actes 

Les jornades i actes en les quals ha col·laborat el CTTi durant l’any 2014, es detallen a 
continuació: 

• Participació de la UV-URV en el MÀSTER EN NANOCIÈNCIA, MATERIALS I PROCESSOS: 
TECNOLOGIA QUÍMICA DE FRONTERA. La UV-URV va participar en el màster impartint una 
sessió sobre propietat industrial i intel·lectual (març 2014). 

 

 

• Jornada PI: “La protecció de resultats a la URV: les obres i les 
patents” (27/03/2014), impartida pel professor Dr. Pascual Segura, 
Director del Centre de Patents de la Universitat de Barcelona. La 
jornada va tenir una gran acceptació a la URV i va comptar amb 69 
assistents. 

 

 

 

• Jornada Universitat-Empresa L’Aigua a la Indústria Vitivinícola 
(18/03/2014). Jornada organitzada en col·laboració amb Aqualogy, 
Innovi, Cetaqua,  VITEC i CEICS. La jornada va contar amb la 
participació d’un total de 80 persones, 43 de les quals eren 
representants d’empreses del sector vitivinícola.  
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• Dia de l’emprenedor del Sud de Catalunya (29/05/2014). La UV-URV va 
col·laborar amb la Plataforma URV-Emprèn en l’organització d’aquest 
acte, que va comptar amb més de 300 inscrits.  

 

 

Material de promoció del CTTi - FURV 

Per tal de promocionar la UV-URV, s’ha editat la Memòria Anual 2013 en format reduït, que ha 
estat enviada a tots els clients externs de la FURV, així com als òrgans competents de la URV i 
als clients interns (PDI). 

A més, es disposa d’un díptic de Propietat Industrial i Intel·lectual, d’un d’Emprenedoria, d’un de la 
Unitat de Valorització i d’un altre per promocionar la cessió d’aules i espais, tots ells molt útils per 
promocionar les diverses activitats del CTTi. El material de difusió es mostra a l’annex 4.4. 

Pàgina web 

El web del CTTi - FURV, www.fundacio.urv.cat és una eina bàsica 
i indispensable per realitzar les funcions de transferència de 
tecnologia i coneixement. Durant tot l’any, s’ha continuat amb 
l’actualització de la pàgina, introduint les novetats i actualitzacions 
necessàries. A més a més, durant el 2014, juntament amb el CFP 
s’ha treballat en el disseny de la nova web de la FURV, web que 
no estarà finalitzada fins a mitjans de 2015. 

Cal destacar la presencia del CTTi a les xarxes socials 
(Facebook), que ja es va iniciar al 2011. 

Butlletí mensual CTTi – FURV 

El CTTi edita i publica un Butlletí que s’envia mensualment per 
correu electrònic. Aquest Butlletí recull les convocatòries d’ajuts, 
propostes i peticions de projectes d’empreses, tant d’entitats 
públiques com privades, anuncis de fires i events tecnològics, així 
com actuacions, canvis o modificacions de normatives, etc., que 
poden ser d’interès, amb la finalitat d’atendre les necessitats dels 
investigadors de la URV. 
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Tant el darrer Butlletí com la informació històrica dels mateixos es troben a la pàgina web de la 
FURV: http://www.fundacio.urv.cat/centre_de_transferencia/publicacions 

Col·laboració amb Clústers 

El CTTi participa, per delegació expressa del rector de la URV, com a partner tecnològic dels 
següents associacions: 

AEI Innovi, clúster vitivinícola del Penedès que té per finalitat crear una 
agrupació d’empreses innovadores del sector vitivinicola i auxiliar, per 
incidir en la millora de la competitivitat de les empreses del territori 
mitjançat el desenvolupament de projectes d’innovació en cooperació. 

AEI de Nutrició i Salut, que representa la primera col·laboració conjunta 
de les empreses del sector de la salut i la nutrició del territori i de la resta 
de l'Estat, amb l’objectiu d’impulsar projectes de recerca i innovació. 

 

AEI TIC Catalunya Sud, del sector de les Tecnologies 
de la Informació i la Comunicació de Reus i del Camp 
de Tarragona.  

Durant l’any 2014, s’ha assistit a les reunions que han convocat els clústers. Fruit d’aquestes 
col·laboracions, s’han materialitzat diversos projectes de recerca. 

 

Col·laboració amb el Gabinet de Comunicació i Relacions Externes de la URV 

S’ha col·laborat amb el Gabinet de Comunicació i Relacions Externes de la URV, per promoure 
l’aparició periòdica de la UV-URV en els mitjans de comunicació. L’annex 4.5 mostra algunes de 
les notícies destacades del recull de premsa de l’anualitat. 
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Participació en xarxes 

El CTTi-FURV forma part de la RedOTRI (xarxa d’oficines de 
transferència de resultats de recerca). Els tècnics d’enllaç assisteixen 
regularment als cursos organitzats per RedOTRI i formen part de la 
PLATAOTRI, una plataforma virtual que manté en contacte els 
tècnics de totes les OTRI espanyoles. D’altra banda, un tècnic de la 
UV-URV és membre del grup de Spin-off i un altre del grup de 
Proyectos Colaborativos.  

Així mateix, el CTTi és membre de la Xarxa d’Unitats de 
Valorització, impulsada per ACCIÓ, com a Unitat de Valorització de 
la URV (UV-URV).  

El CTTi també és membre de ProTon Europe, xarxa europea 
d’oficines de transferència de coneixement que té com objectiu donar 
suport al desenvolupament de les mateixes i a accions de 
comercialització de tecnologies, i d’impuls en la creació d’Spin-off, 
entre d’altres activitats relacionades. 
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2.11. Gestió de la Qualitat i R+D+i  

Al febrer de 2014, el CTTi va superar amb èxit l’auditoria del Sistema de Gestió integrat de 
Qualitat i Gestió de la R+D+i d’acord amb la norma la ISO 9001:2008 i la Norma UNE 
166.002:2006, respectivament. El CTTi de la FURV és el primer Centre a nivell estatal que 
disposa d’aquest sistema de gestió integrat, 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 necessitats de la UV-URV. 

Els beneficis que comporta la implantació d’un sistema de gestió de la innovació són els següents: 

• Planificar, organitzar, sistematitzar i controlar les activitats R+D+i.  

• Establir objectius i fites que ajudin a controlar els recursos associats a aquestes 
activitats. 

• Aportar un valor afegit a través del sistema de gestió facilitant la transferència de 
tecnologia i coneixement. 

• Millorar la imatge empresarial del CTTi i la seva competitivitat davant el teixit socio-
econòmic en la seva globalitat. 

• Integrar la gestió de la R+D+i amb el sistema de gestió de la qualitat ja implantat. 

• Assegurar a l’administració pública i altres organismes que avaluen projectes d’R+D+i la 
transparència de gestió tècnica i econòmica. 

L’adreça de contacte de l'àrea de Gestió de la Qualitat i R+D+i és qualitat.ctti@fundacio.urv.cat 
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Satisfacció dels clients 

El CTTi adreça anualment una enquesta de satisfacció als clients interns (PDI), als clients externs 
(empreses i altres entitats) i al personal propi, per recollir suggeriments i opinions. Aquesta 
enquesta respon a la voluntat de desenvolupar millores en els processos i serveis que s’ofereixen 
i així respondre a les exigències i expectatives dels clients. 

A continuació, es presenten els resultats de les enquestes que corresponen a l’activitat realitzada 
durant l’any 2014.  

1- Enquesta de client intern.  

L’enquesta es fa arribar a tot el personal d’investigació usuari dels serveis del CTTi. Es van fer 
tres enquestes diferents que valoren els diferents serveis que ofereix el CTTi. El nombre total de 
respostes obtingudes ha estat de 42 de serveis generals, 37 de propietat industrial i 24 
d’emprenedoria, nombre de respostes superior a les del 2013. 

Tot i que l’enquesta és molt àmplia, n’hem destacat algunes respostes per tal de tenir una 
informació general.  

Gràfic 11. Qualificació del servei global del CTTi 
(evolució 2012-2014). 

 

 

 

 

 

Gràfic 12. Valoració de l’àrea 
d’emprenedoria (evolució 2012-2014). 
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Gràfic 13 Valoració de l’àrea de PI (evolució 
2012-2014).     
   

 

 

 

  

2- Enquesta de client extern. 

L’enquesta es va enviar a tots els clients externs (empreses i altres entitats). La resposta a 
l’enquesta ha estat de 37 empreses i institucions, resposta lleugerament superior a l’aconseguida 
el 2013. 

Algunes de les respostes obtingudes es mostren als gràfics següents. 

 
Gràfic 14. Grau de satisfacció general amb 
el CTTi (evolució 2012-2014).    
 

 

 

 

Gràfic 15. Qualificació de la feina realitzada per 
l’equip investigador.  
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3- Enquesta de clima laboral.  

En la resposta a l’enquesta de satisfacció sobre el clima laboral hi ha participat la totalitat del 
personal propi del CTTi. A l’igual que en les enquestes anteriors, en destaquem la valoració més 
global en el gràfic següent. 

Gràfic 16. Valoració del CTTi com a lloc per treballar (evolució 2012-2014). 

 

 

 
2.12. Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal 

Des de la seva implantació l’any 2008, el CTTi compleix amb la Llei Orgànica de Protecció de 
Dades de Caràcter personal (LOPD), d’acord amb el Reglament RLOPD 1720/2007 de 21 de 
desembre.  

El CTTi ha elaborat el seu document de seguretat, així com els procediments associats i les 
obligacions del personal per a la protecció de les dades de caràcter personal. 

2.13. Llei de la Transparència 

Arran de l’aprovació de la Ley 19/2013, de 9 de desembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno i de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, transparència, accés 
a la informació pública i bon govern, durant el 2014 el CTTi, juntament amb el CFP, ha estat 
treballant en el disseny del Portal de la Transparència de la Fundació URV, així com dissenyant el 
contingut que aquest ha de contenir, per tal d’adequar-lo a la legislació vigent.  
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3. ACTIVITATS DEL CENTRE DE FORMACIÓ PERMANENT 

3.1.  Projectes institucionals URV-Fundació URV 

• L’informe de tancament de l’Estratègia de Formació Permanent (EFP) que recollia les 
línies estratègiques de formació permanent de la universitat va ser informat en l’Informe 
anual del rector presentat al Claustre d’1 d’abril de 2014. En un inici aprovada pel Claustre 
del 24 de maig de 2012, es va coordinar des del CFP. L’EFP responia al projecte SIRUS 
Shaping Inclusive and Responsive University Strategies i era promogut per l’European 
University Association amb la intenció d’impulsar els compromisos assumits per les 
universitats en el document “European  Universities’ Charter on lifelong learning”, 
mitjançant l’elaboració de les seves estratègies de formació permanent. La URV hi va 
participar conjuntament amb 28 universitats europees.  Per portar-la a terme es va 
desenvolupar el Pla d’Acció 2012-2014, que concretava el calendari d’execució, els 
indicadors, els responsables institucionals i operatius, amb la participació de 8 
vicerectorats i diferents serveis i unitats de gestió. L’EFP s’estructurava en 5 eixos 
(Educació; Tercera missió: innovació i transferència del coneixement; Internacionalització; 
Consolidació de la qualitat i Gestió de la formació) amb 8 objectius estratègics i amb un 
total de 67 accions per tot el període. El grau d’implantació de l’EFP va ser d’un 76%. 
Destaca la participació de tots els sectors implicats: professors, estudiants, professionals i 
empreses. 

• Centre Internacional de Congressos Catalunya Sud al Centre de Formació Permanent, 
formalització de l’encàrrec de gestió de la URV a la FURV, en data 25 de febrer de 2014. 

• Participació en el Pla director per a la reestructuració de l'oferta docent de grau, màster i 
doctorat de la URV. 

• Coordinació de la Captació de Postgrau URV 

• Coordinació del projecte CRM URV-FURV  

 

3.2. Oferta formativa 2014-2015 

Títols propis de postgrau 

L’oferta acadèmica 2014-2015 consta de 56 programes, dels quals 26 són edicions iniciades el 
2014: 

- Cultura i societat 
o Màster en Polítiques Socials i Mediació Comunitària 
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o Diploma d'Especialització en Salut Mental Col·lectiva 
o Diploma d'Especialització en Cooperació, Desenvolupament i Innovació Social 

- Dret i administració pública 
o Màster en Gestió i Dret Local 
o Diploma d'Especialització en Mediació 
o Diploma d'Especialització en Dret Urbanístic 
o Diploma d'Especialització en Gestió Gerencial Local. Funció Directiva 

- Economia i Empresa 
o Màster en Auditoria de Comptes 
o Màster en Direcció i Gestió d'Empreses (MBA) 
o Màster en Finances i Gestió Bancària 
o Diploma d'Especialització en Auditoria de Comptes (2 edicions) 
o Diploma d'Especialització en Auditoria Interna en Entitats de Crèdit 
o Diploma d'Especialització en Gestió de Recursos Humans 

- Educació i Psicologia 
o Màster Internacional en Educació i Teràpia Psicomotriu 
o Diploma d'Especialització en Educació Psicomotriu i Desenvolupament Psicològic 
o Diploma d'Especialització en Intervenció Psicopedagògica Integral de les 

Dificultats d'Aprenentatge 
o Diploma d'Especialització en Direcció i Gestió de Centres Educatius 

- Enginyeria 
o Màster En Direcció d'Operacions Logístiques 

- LLengües i Comunicació 
o Máster en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera 
o Màster en Continguts Televisius d'Entreteniment 
o Diploma d'Especialització en Creació i Producció de Continguts Televisius 

d'Entreteniment 
o Diploma de Especialización en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera 
o Diploma d'Especialització en Creació i Comercialització de Continguts Televisius 

d'Entreteniment 
- Salut 

o Diploma d'Especialització en Dolor Miofascial 
o Diploma d'Especialització en Cuidatges Crítics. Infermeria de Cures Intensives 

Formació contínua 

Els cursos de formació contínua gestionats el 2014 han estat 64 i se n’han iniciat 46 el 2014: 
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- Cultura i Societat 
o Nacions, Estats i Ciutadania 
o Geopolítica i Relacions Econòmiques Internacional 

- Dret i Administració Pública 
o Mediació en l'Àmbit del Dret Privat 
o Comptabilitat i Finances per a Juristes 
o Fòrum d'Actualització en Dret Local (2 edicions) 
o Mediació en l'Àmbit Familiar 
o Curs General de Mediació i Gestió de Conflictes 
o Els drets de privacitat a les xarxes socials 

- Economia i Empresa 
o Workshop on ERC Opportunities: Starting, Consolidator and Advanced Grants 
o Selecció i planificació de RH 
o Plans d'Autoprotecció per a les Activitats i els Centres d'Interès en la Protecció 

Civil Local 
o L'Impost sobre el Valor Afegit 
o Tributació no estatal: fiscalitat internacional, autonòmica i local 
o VII Jornada d'Economia de la Salut i Gestió de les Institucions Sanitàries 
o Eines per poder articular un discurs en públic 
o Lideratge col·lectiu per la innovació i el canvi profund: Presencing i  Teoria U 
o Agent Immobiliari i Gestió de la Propietat 

- Educació i Psicologia 
o Innovació Educativa des de la Pedagogia Sistèmica 
o Desenvolupament Infantil i Psicomotricitat 
o Activitats de la gimnàstica cerebral "Brain Gym": Aprenent amb tot el cervell 

- Enginyeria 
o Logística i mitjans de transport 
o Logística integral 

- Enologia i Agroalimentació 
o Sommelier Professional 
o Iniciació al Tast de Vins 
o Jornada Tècnica sobre la Recerca en Enologia i Viticultura a Catalunya 

- Llengües i Comunicació 
o Problemes específics en l'ensenyament de l'espanyol com a llengua estrangera 
o Curs de preparació al DELE C1 
o Curs Universitari d'Especialitat en Llengua Espanyola 
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o Curs Universitari de Llengua Espanyola 
o Introducció a l'ensenyament d'espanyol com a llengua estrangera 
o Qüestions complementàries de l'ensenyament d'espanyol com a llengua 

estrangera 
- Química 

o CHEMO-PAT. Eines quimiomètriques per Tecnologies Analítiques de Procés 
- Salut 

o Manipulació d'Animals d'Experimentació 
o Acreditació per a Dirigir Instal.lacions de Raigs X amb fins de Diagnòstic Mèdic (2)  
o VII curs d'Actualització en Pediatria Clínica 
o Síndrome de dolor miofascial. Diagnòstic i tractament conservador i invasiu 

(punció seca) 
o La Tutorització de l'Alumne d'Infermeria a les Assignatures de Practiques 

Clíniques 
o Patologia del sòl pèlvic. Valoració i primera línia de tractament 
o La Tutorització de l'Alumne d'Infermeria a les Assignatures de Practiques 

Clíniques 
o Malalt Coronari: Cures d'Infermeria 
o Acreditació per a operadors de radiodiagnòstic 

- Tecnologies de la Informació 
o Desenvolupament d'aplicacions per a dispositius Mòbils. Programació per a 

sistemes Android 
o Informàtica forense i evidències digitals 
o Desenvolupament d'aplicacions per a dispositius Mòbils. Programació per a 

sistemes iOS  

Formació a mida 

Els cursos de formació a mida van ser 43 dels quals 40 es van iniciar al 2014: 

• AICEC-ADICAE Tarragona / Reptes dels consumidors a la societat actual 

• Ajuntament de Cambrils / Crea l’espai web de la teva empresa 

• Ajuntament de Tarragona / Introducció al Desenvolupament d'aplicacions en PHP 

• Ajuntament dels Pallaresos / Serveis Educatius 

• Autoescola Magí, SL / PNL una aproximación y ámbitos de actuación 

• BAKER & MCKENZIE / Formació Continuada en Dret Processal (2) 

• Cas Training, SL / Protocolo y organización de eventos 

• COAPI / Agent Immobiliari i Gestió de la Propietat (2) 
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• CTAIMA / Formació de Formadors per a Professionals Tècnics 

• D-CORE Network Iberia / Formació de Formadors per a Professionals Tècnics  

• Diari de Tarragona / Curso de Formación para el desarrollo competencial y mejora de 
resultados del área comercial - Curs de Coaching y Desarrollo del Personal del Diari de 
Tarragona - Intel·ligència Comercial: Desenvolupament Competencial i Millora de 
Resultats de l’Area Comercial (II) 

• Escola de Captació Agrària de Tàrrega / Certificació Emprenedoria en Explotacions 
Agrícoles Intensives 

• Escola de Postgrau i Doctorat de la URV / Seminari d’innovació i de creació d’empreses 

• Fundació Tarragona 2017 / Programa educatiu dels Jocs del Mediterrani de Tarragona 
2017 

• Hospital Universitari Joan XXIII / Gestió d'equips i treball en equip. Coaching per a 
professionals de la salut. - Programa d'entrenament bàsic en innovació per a tutors de 
residents de l’Hospital - Lideratges sòlids en temps líquids (2) 

• ICS / Fortaleses individuals i revisions Hoshin - Taller Participatiu #Femxarxa Treball en 
equip afectiu i efectiu - COACHING: de la Comunicació a l'Acció en Comú 

• IESEG Management School París / International Dimension of Consumer Behaviour 

• Port Aventura Entertainment SA Unipersonal / Impartición Programa educativo para 
centros escolares.  “AulaPortAventura” (4) 

• Societat Catalana de Qualitat Assistencial / Comença amb talents; acaba amb fortaleses 

• SUMMAR Tecnología y Gestión SA  / Comunicación Escrita en la Empresa 

• Todó & Serres Gestoria Administrativa / Impostos especials del vi i begudes alcohòliques 

• UAB / Seminari sobre la Protecció del Coneixement i dels Productes i, Finançament públic 
de projectes - Docència en el  Màster en Administració i Direcció de Comerços i 
Distribució - Màster en Logística Integral (Semipresencial) - Docència en el Màster en 
Direcció i Gestió d'Empreses Internacionals - MADCD20 

• Universidad de San Carlos (Guatemala) / Derecho Mercantil dento del programa de 
doctorado en Derecho Tributario y Mercantil 

• Vídeo Ascó TV / Taller de redacció de reportatges creatius i entrevistes dinàmiques per a 
televisió 

• URV / Workshop on ERC Opportunities: Starting, Consolidator and Advanced Grants - 
How to Write a Competitive Proposal for H2020 
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3.3. Centre Internacional de Congressos Catalunya Sud  

El 2014, arran de l’encàrrec de gestió de la URV a la FURV, el Centre Internacional de 
Congressos Catalunya Sud, amb l’ajut econòmic de la Diputació de Tarragona ha gestionat 4 

congressos internacionals i 16 ajuts a congressos, amb un total de 3.432 participants. 

Congressos gestionats directament: 

- FIET. Fòrum Internacional d'Educació i Tecnologia. Activitats i congrés durant any 2014.  
- RICTA. 2nd Iberian Meeting on Aerosol Sciences and Technology. 7-9 juliol 2014. Tarragona. 
- Antropologia. XIII Congrés d'antropologia. Perifèries, fronteres i diàlegs. 2-5 setembre 2014. 

Tarragona. 
- GEQO. XXXII Reunió especialitzada en química organometàl·lica. 17-19 setembre de 2014. 

Tarragona. 

Ajuts per a l’Organització de Congressos 

- D’un total de 36 sol·licituds rebudes, s’han assignat i gestionat 16 ajuts OCO, per un import 
global de 12.000€ 

  Nom de l'activitat Nombre de 
Participants 

XIV Conferència Enric Casassas 43 
Workshop on biomaterials and their interactions with biological and model membranes 55 
XXIII Setmana Psicològica 135 

Workshop in Urban and regional Economics 37 
Final Scarce International 79 
3rd Workshop on Molecular Nutrition 45 

CIMIE-Congreso Internacional Multidisciplinar de Investigación Educativa 1.149 
II Jornades Internacionals en ELE 100 
IX Jornadas de Matemática Discreta y Algorítimica 78 

EUROSOI 2014 65 
2nd Iberian Meeting on Science and Technology (RICTA 2014) 79 
Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación (CIDUI) 221 

12th annual Colloquium of the IUCN Academy of Environmental Law 
 

I Fòrum Internacional d'Educació i Tecnologia (FIET) 653 
GEQO XXXII - Expert group meeting in organometallic chemistry 221 

XIII Congrés d'Antropologia 472 

TOTAL 3.432 
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3.4. Contractació de formació permanent 

TIPOLOGIA 2013 2014 

 Màster 878.136,50 € 802.349,10 € 

 Diplomes d’Especialització 401.915,49 € 412.289,90 € 

 Cursos de Formació Continua 438.746,10 € 417.962,65 € 

 Formació a mida 164.048,95 € 119.916,46 € 

 Congressos 86.561,00 € 425.154,81 € 

 Serveis de Formació 0,00 € 4.236,00 € 

 UOC 553.819,34 € 510.103,36 € 

TOTAL 2.523.227,38 € 2.692.012,28 € 
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FACTURACIÓ PER TIPOLOGIES 

 

Els títols de postgrau (màsters i diplomes d’especialització) proporcionen el 45% de la facturació. 

 

Com cada any els programes formatius associats a les ciències socials són els que generen una 
facturació més destacada. 
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3.5. Matrícula i nombre d’accions formatives gestionades 

ACTIVITAT GESTIONADA AL 2014 ALUMNAT CURSOS 

Títols propis de postgrau 919 56 

Cursos de Formació Continua 961 64 

Formació a mida 402 43 

Congressos 1.538 6 

Total 3.820 165 

 

ACTIVITAT GENERADA AL 2014 ALUMNAT CURSOS 

Títols propis de postgrau 440 26 

Cursos de Formació Continua 720 46 

Formació a mida 369 40 

Congressos 1.538 6 

Total 3.067 115 

 

3.6. Evolució de la matrícula 

L’evolució de la matrícula nova dels darrers quatre anys ha estat la següent: 

Matrícula 2011 2012 2013 2014 

Títols propis de postgrau 534 326 449 440 

Cursos de Formació Continua 1.919 2.142 2.611 2.627 
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L’evolució de la matrícula viva 
 

TIPOLOGIA 2011 2012 2013 2014 

Títols propis de postgrau 1.219 1.029 916 919 

Cursos de Formació Continua 1.103 1.360 1.824 961 

Formació a mida  1.250 1.169 1.076 402 

Congressos --- --- --- 1.538 

TOTAL  3.572 3.558 3.816 3.820 

 
 

3.7. Perfil de l’alumnat dels títols propis de postgrau 
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3.8. Pràctiques formatives  

Durant el 2014 s’han gestionat les pràctiques formatives en empreses dels títols propis de 
postgrau. En total, s’han gestionat les pràctiques de 17 cursos (10 cursos amb pràctiques 
curriculars i 7 no curriculars) i de 252 alumnes, el que suposa un 56,12 % de l’alumnat de la 
matrícula nova. Per a la realització de les pràctiques s’han signat acords amb 64 empreses. 

 

3.9. Convenis 

Han estat signats amb institucions i empreses per a la realització de les següents accions 
formatives els convenis detallats a continuació: 

Com a URV 

• Conveni marc de col·laboració per a l'organització programes educatius i mobilitat de 
professorat i Conveni específic per a la realització d'un programa acadèmic conjunt 
d'aprenentatge de l'espanyol de quatre anys, 2+2. Universitat d'Estudis Internacionals 
de  Zhejiang (Hangzhou). En data 13 de juny de 2014. 

• Conveni Marc de Col·laboració Interuniversitari. Hebei Foreign Studies University. En 
tràmit. 

• I Fòrum Internacional d'Educació i Tecnologia. Departament d'Economia i Coneixement 
de la Generalitat de Catalunya. En data 16 de juliol de 2014. 

• Màster en Polítiques Socials i Mediació Comunitària. Universitat de Girona, Universitat de 
Vic, Universitat de Lleida, Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, 
Institut de Govern i Polítiques Públiques.  Signat en data 2 d’octubre de 2013. 

• Màster en Gestió i Dret Local. Universitat Autònoma de Barcelona, Escola d’Administració 
Pública de Catalunya. Signat en data 3 de setembre de 2014. 

• Addendes UOC. 
 

Com a FURV 

• Diploma d’Especialització (DE) en Salut Mental Col·lectiva. Fundació Congrés Català de 
Salut Mental. En data 29 de setembre de 2014. 

• DE en Auditoria Interna en Entitats de Crèdit amb el Banc de Sabadell. En data 18 de 
setembre de 2014. Contracte. 

• DE en Cooperació Internacional. Ajuntament de Tarragona.  En data 4 de juliol de 2014 

• Màster i DE d’Auditoria de Comptes. Colegio Oficial de Economistas de Alicante. En data 
de 3 de juny de 2014. 
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• Màster en Continguts Televisius d’Entreteniment , DE en Creació i Producció de 
Continguts de Televisió d’Entreteniment i DE en Creació i Comercialització de Continguts 
de Televisió d’Entreteniment. Gestmusic Grupo Endemol.  En data 20 de juny de 2014. 

• DE en Tributació. Cambra de Reus (Gestionat malgrat no activat). 

• Màster en Direcció d’Operacions Logístiques. Autoritat Portuària de Tarragona (Gestionat 
malgrat no activat). 

• Cursos de formació contínua: Responsabilitat Penal de les Empreses. Nivell Avançat i Llei 
de Transparència. Bonet Consulting SL. Signat el 19 de novembre de 2014. 

 

3.10. Promoció de l’oferta formativa 

A continuació es detallen les accions més representatives respecte a publicitat general, publicitat 
específica i promoció al web per la captació d’estudiants. 

Publicitat general: 

Participació a la Fira Futura: saló de màsters i postgraus a Barcelona (14 i 15.03.2014). 

Fòrum de l’Ocupació (Reus, 9/04/2014 i Tarragona, 21/04/2014). 

Catàleg de l’oferta formativa de postgrau 2014-2015. 

Cartells genèrics campanya 2014-2015 (mida A2) per als centres i facultats de la universitat. 

Cartells de l’oferta formativa 2014-2015 (170 cm x 70 cm) per al CTTi i CFP. 

Introducció de l’oferta als portals: Universia, Xarxa Vives d’Universitats, Buscador Colón. 

Campanya Adwords. 

Publicitat específica: 

38 Cursos 

181 Accions. 92.558 enviaments 

33 Newsletters  

Xarxes socials: 

Facebook: 1.588 fans 

Twitter: 497 seguidors 

Linkedin: 135 seguidors 
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Calendari d’actuacions de la campanya de captació nacional Postgrau 2014-2015 

 

Acció   març abril maig juny set 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

Catàleg 
general 

Catàleg general de l'oferta de 
postgrau (MU i TP) 

  
                                    

Fires Fira Futura - 14 i 15 de març   
                                    

E-mailing 
directe (base 
dades) 

Disseny correu enviament   
                                    

  e-mailing directe del catàleg 
general a alumnes AFP 13-14 
(Màster, DE i CE) i alumni 
AFP 12-14 (Màster, DE i CE) 

  

                                    

  e-mailing directe a llistes de 
distribució 

  
                                    

  Càrrega dades alumnes que 
acaben aquest any 

  
                                    

Enviament 
postal 

Enviament postal del catàleg 
general a alumni, prescriptors i 
alumnes que finalitzen aquest 
any (4.000 enviaments) 

  

                                    

Cartelleria Cartells genèrics campanya 
DIN A2  

  
                                    

Cartells (170 x 70 cm) amb el 
resum de l'oferta MU i TP (per 
separat) 

  
                                    

CRAI pantalles informatives   
                                    

Punts de 
distribució 
dels catàlegs 

Campus URV. Punts de 
distribució 

  
                                    

Web Presència en portals de 
referència  

  
                                    

Actualitzar la informació i 
presentació dels programes de 
postgrau a les webs de la 
FURV i la URV 

CFP 
                                    

EPD 
                                    

Premsa 
escrita 

2 encartaments  al Diari de 
Tarragona (16.000+16.000) 

  
          13                 22       

  L'Ebre                                       

  Més Tarragona                                       

  Diari de Tarragona                                       
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  La Vanguardia                                       

  Indicador universitari   
                                    

Anuncis TV Anunci T12, Canal Reus   
                                  

Ràdio RAC 1 - RAC 105   
                                    

Portals Study portal, XarcaVives, 
Instituto Cervantes, Universia 

  
                                    

Màrqueting 
digital 

Campanya Google Adwords  CFP                                     

EPD                                     

Promoció a través de la URV 
@activa  

  
                                    

Banners a Moodle   
                                    

Banners Circ de la Cultura, Fet 
a Tgn, Domenech, Nàstic 

  
                                    

Pàgina aterratge màsters   
                                  

Reus Digital   
                                    

Ara.cat   
                                    

Vila web   
                                    

TV3 online   
                                    

Xarxes 
socials 

Facebook, Twitter, Linkedin CFP                                     

EPD                                     
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3.11. Avaluació de la qualitat  

Títols propis de postgrau 
 
A continuació es detalla l’històric de les puntuacions obtingudes en les enquestes de satisfacció 
realitzades a l’alumnat, sent el 5 la puntuació més alta i l’un la més alta. 

 

 
 
 

  

Les dades corresponents a 2014 són:  
Alumnes enquestats: 389  
Respostes obtingudes: 273 alumnes (el 70,18 %) 
Títols propis de postgrau enquestats: 20 (12 EU i 8 Màsters) 

3,75 3,76

3,89

3,84

1

2

3

4

5

2011 2012 2013 2014

1,00

3,00

5,00

2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014

3,73 3,59 3,79 3,82 4,00
3,74

PUNTUACIONS MITJANES 
ESPECIALISTES 
UNIVERSITARIS

1,00

3,00

5,00

2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014

3,58
3,94 3,98

3,70 3,69 3,76
3,99

PUNTUACIONS 
MITJANES MÀSTERS 
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Els valors mitjans, per tipologia de programa, han estat: 

 
El valor mig ha estat 3,84 sobre 5. 

Cap curs ha obtingut una puntuació inferior a 3. 

8 cursos dels 20  avaluats superen els 4 punts. 

Valoracions 

Cal remarcar la valoració obtinguda pels màsters, la més alta des que es va iniciar el procés 
sistemàtic de recollida d’informació dels clients, el que implica que la direcció dels cursos va 
implantar millores efectives que repercuteixen sobre la percepció de qualitat dels alumnes.  

En 2014, els aspectes millor valorats per l’alumnat als cursos títols propis han estat:  

• Secretaria i instal·lacions, amb 3.97 punts, inclou: l’atenció en el procés de matrícula, 
l’eficàcia en la resolució d’incidències, el confort de les aules i el funcionament dels 
mitjans tècnics. 

• El professorat, amb 3.89 punts, inclou: el domini de la matèria, l’exposició dels temes, la 
qualitat documentació i la resposta a les consultes personals. 

• La direcció acadèmica, amb 3.85 punts, inclou: la coordinació general del curs, l’atenció 
individualitzada, el projecte de fi de curs i les pràctiques formatives en empreses. 

Propostes de millora: 

Els suggeriments realitzats per l’alumnat, amb més coincidències amb independència de l’àmbit 
de coneixement del curs, han estat els següents: 

VALORS 
MITJANS 

(Interval 1-5) 
APARTATS AVALUATS A L’ENQUESTA  

Tipus de curs Professorat Programa Direcció 
Secretaria i 

instal·lacions 

Ha respost a 

l’expectativa 
Mitjana 

Especialistes 
Universitaris 3,74 3,53 3,79 3,92 3,74 3,74 

Màsters 4,11 3,93 3,94 4,04 3,92 3,99 
PROMIG 

20 cursos 3,89 3,69 3,85 3,97 3,81 3,84 



 

Memòria d’activitats FURV 2014 55 

1. En relació als continguts: enfocament més pràctic, aprofundir en el temari. 
2. Direcció del curs: delimitar el temari a cada professor per evitar repeticions, indicar els 

criteris d’avaluació del curs i tenir un bon feed-back, unificar metodologies entre els 
docents.   

3. Material didàctic: disposar  abans de les classes, i més qualitat. 
4. Metodologia docent: presentar més exercicis pràctics, més seguiment i feedback de les 

activitats realitzades, fòrums més dinàmics al Moodle. 
5. Instal·lacions: millorar la climatització de les aules, adaptades al tipus de formació a fer, 

canviar cadires. 
6. Horaris del curs. Canvis en els dies de classe, en la durada de les sessions, o escurçar el 

temps al mig dia per sortir abans a les tardes.  
7. Substitució d’algun docent del curs. 

El Sistema Intern de Gestió de Qualitat preveu la inclusió d’accions de millora en els programes 
reeditats. 

 

Formació contínua 

S’ha avaluat la satisfacció de l’alumnat dels cursos en modalitat presencial i semipresencial.  La 
puntuació mitjana  en els cursos presencials ha estat de 3.98 punts sobre un màxim de 5.  

En els cursos semipresencials, les valoracions han estat més altes. La mitjana de les puntuacions 
és de 4,15. Els valors més alts corresponen tant a la docència virtual com a presencial, (4,18 i 
4,34 respectivament) deduint que la distribució dels continguts en cada modalitat ha estat 
encertada.  

En ambdues modalitats també destaquen positivament les puntuacions obtingudes en els ítems 
corresponents a l’atenció a l’alumnat i les instal·lacions/plataforma virtual. (4,25 i 4,15 
respectivament).  

 

Formació a mida 

Després d’analitzar els resultat de l’avaluació dels programes de formació a mida podem dir que 
les valoracions que ens fan els nostres clients segueixen sent satisfactoris. El grau de satisfacció 
dels participants als nostres cursos de formació a mida ha estat d’un 4,2 d'un màxim de 5. I el 
resultat de les enquestes de satisfacció passades a les empreses que han contractat els nostres 
serveis de formació a mida ha assolit un 4,7 sobre 5. Les empreses valoren positivament tant el 
procés de disseny, impartició, coordinació del programa de formació a mida com de la qualitat 
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global del servei ofert.  

Complementàriament, l’anàlisi del grau de satisfacció dels programes de formació a mida és fa 
sempre també de manera personalitzada; tenim un contacte proper i directe amb els responsables 
de formació de les institucions clients i això ens permet fer-ne una avaluació global i continuada. 
Aquest procés ens permet adaptar qualsevol desviació o nova necessitat que pugui sortir durant la 
impartició i desenvolupament dels programes de formació, així com ens ajuda a establir i definir 
les estratègies d’actuació globals i les pautes en el disseny dels programes de formació a mida. 
Les organitzacions i els seus professionals tenen noves necessitats de formació, i des del Centre 
de Formació Permanent de la FURV hem de ser capaços de donar-hi resposta 

 

3.12. Qualitat 

ISO 9001:2008 

El Centre de Formació Permanent (CFP) durant el mes de febrer va superar amb èxit el 
seguiment de la certificació ISO 9001:2008 (2013-2016), respecte al Disseny, gestió i avaluació 

d'accions formatives de formació permanent. 

 

AUDIT 

El CFP també està acreditat pel pograma Audit de l'Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya AQU-ANECA que avala el seu Sistema Intern de Garantia de la Qualitat. 

 

Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) 

El CFP compleix amb la LLei Orgànica de Protecció de dades en referencia als fitxers declarats a 
l’Agència Espanyola de Protecció de Dades: 

• Aplicatiu de Formació Permanent 

• Base de dades Clients de Formació  

• Fenix (compartit amb el CTTi) 

• Videovigilància 
 
Pla d’Acció  
El CFP participa en el Pla de Millora de la universitat recollint les seves línies estratègiques al Pla 
d’Acció. Aquest s’estructura en 5 objectius estratègics, 24 objectius operatius i 46 accions. A 
continuacio es detallen els objectius estratègics: 
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OE1.- Reforçar la qualitat del CFP i dels programes formatius 

- OO1.- Revisar el Sistema Intern de Gestió de la Qualitat redefinint 7 processos del 
sistema   

- OO2.- Integrar el Sistema de Gestió Documental i el mapa de processos del SIGQ 

- OO3.- Implementar al CFP la Llei de Transparència, accés a la informació pública i  bon 
govern 

- OO4.- Garantir el compliment de la Llei orgànica de Protecció de dades de caràcter 
personal 

OE2.- Desenvolupar el paper social de la formació permanent a la URV 

- OO5.- Reforçar la dimensió social de la Formació Permanent de la URV participant en el 
programa COMMIT de la UE Eucen 

- OO6.- Participar en la revisió de l'oferta docent de la URV 

- OO7.- Iniciar un programa pilot per afavorir la complementarietat de títols propis i i 
programes reglats 

- OO8.- Ampliar la formació adreçada a públic internacional: Study Abroad 

OE3.- Impulsar les accions de captació de l’alumnat 

- OO9.- Impulsar la captació de l'oferta de postgrau a la URV 

- OO10.- Coordinar l'elaboració d'un CRM pel conjunt de la universitat 

- OO11.- Actualitzar el protocol d'ús de la Base de Dades de Clients del CFP 

- OO12.- Incorporar l'aplicatiu de gestió de continguts per la promoció de l'oferta formativa 
al web 

- OO13.- Actualitzar el web 

- OO14.- Reforçar les accions comercials 

OE4.- Enfortir les relacions amb el teixit social i productiu (entitats, col·legis professionals i 
empreses) 

- OO15.- Establir 4 acords de col.laboració amb col.legis professionals i entitats 
empressarials 

- OO16.- Incorporar les recomanacions de la CE relatives a la qualitat de les pràctiques 

OE5.- Desenvolupar les capacitats de  gestió del coneixement del CFP 
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- OO17.- Reforçar la professionalització dels 3 equips de treball per projectes (1. 
Desenvolupament d'eines i aplicatius TIC- 2. Màrqueting i Comunicació - 3.- Base de 
Dades) 

- OO18.- Realitzar 5 accions de formació del personal  en gestió del coneixement 

OE6.- Millorar l'eficiència en la gestió 

- OO19.- Diversificar les fonts de finançament amb nous serveis i programes 

- OO20.- Identificar i avaluar costos de gestió en la unitat  de congressos 

- OO21.- Implementar mesures d'estalvi energètic i de sostenibilitat 

- OO22.- Desenvolupar millores a l'AFP 

- OO23.- Ordenar Intranets 

- OO24.- Automatitzar les altes a Moodle 

El grau de compliment de les accions durant el 2014 ha estat d’un 70% 

 

3.13. Homologacions i acreditacions 

Diploma d’Especialització en Mediació. El CFP està autoritzat pel Ministeri de Justícia com a 
Centre de Formació. 

Diploma d’Especialització en Educació Psicomotriu i Desenvolupament Psicològic. Reconegut per 
l’Institut d’Estudis de la Salut  amb el Reconeixement d’Interés Sanitari. 

 

3.14. Participació en xarxes 

EUCEN 

La directora del CFP ha estat nomenada membre del comité de direcció d’Eucen (Eucen Steering 
Commitee) i n'ha assumit la tresoreria. A més a més, mitjançant aquesta xarxa, es participa en un 
projecte europeu denominat COMMIT. 

RECLA 

La directora del CFP ha estat nomenada membre del comité executiu, com a vocal, i és 
responsable d'un grup de treball sobre la gestió de la formació continua i la captació de fons. 
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3.15. Participació en projectes Europeus 

ROL PROJECTE PROCEDÊNCIA 
FINANÇAMENT 

Participants 
COMMIT. Commiting to the social dimension in 

universities 
UE- LLL Program 

 

3.16.  Gestió d’ajuts mitjançant Acords de col·laboració, patrocinis i donacions amb 
empreses i institucions 

ACCIÓ ORGANITZACIÓ IMPORT 
7TH EUROPEAN 

MEETING ON 
CHEMICAL 

INDUSTRY AND 
ENVIRONMENT 

TECHNIP IBERIA, SA 1.000,00 

   CHEMO-PAT. EINES 
QUIMIOMETRIQUES 
PER TECNOLOGIES 

ANALITIQUES DE 
PROCES 

UNIVERSITAT DE BARCELONA 1.735,15 

 
   

COMMITING TO THE 
SOCIAL DIMENSION 

IN UNIVERSITIES 
EDUCATION, AUDIVISUAL AND CULTURE EXECUTIVE 
AGENCY (EACEA) 3.120,90 

   DIPLOMA 
D'ESPECIALITZACIO 
EN COOPERACIO, 

DESENVOLUPAMENT 
I INNOVACIO SOCIAL 

AJUNTAMENT DE TARRAGONA 1.000,00 

   FORUM 
D'ACTUALITZACIÓ 
EN DRET LOCAL V 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 9.950,00 

   I FORUM 
INTERNACIONAL 

D'EDUCACIO I 
TECNOLOGIA ( FIET ) 

DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT 238.000,00 

   II CURS DE 
PEDIATRIA 
PRACTICA 

ITALFARMACO, SA 300,00 
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LACTALIS NUTRICION IBERIA, SLU 1.000,00 

NUMIL NUTRICION SRL 500,00 

VIAJES EL CORTE INGLES, S.A. 1.000,00 

   MASTER EN 
CONTINGUTS 
TELEVISIUS 

D'ENTRETENIMENT 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI-CATEDRA INTERNACIONAL 
URV/REPSOL 1.500,00 

   

RICTA 2014. THE 
2ND IBERIAN 
MEETING ON 

AEROSOL SCIENCE 
AND TECHNOLOGY 

ALAVA INGENIEROS TSI 2.000,00 

MCV, SA 1.000,00 

SEQUOPRO, SL 1.000,00 

SOCIEDAD EUROPEA ANALISIS DIFERENCIAL 
MOVILIDAD, SL (SEADM) 2.000,00 

SOLMA ENVIRONMENTAL SOLUTIONS, SLU 1.400,00 

SUNSET LABORATORY BV 300,00 

   VII CURS 
D'ACTUALITZACIO 

EN PEDIATRIA 
CLINICA 

NUMIL NUTRICION SRL 3.000,00 

   VII JORNADA 
D'ECONOMIA DE LA 
SALUT I GESTIO DE 
LES INSTITUCIONS 

SANITARIES 

INSTITUT PERE MATA, SA 600,00 
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XXXII CONGRESO 
GEQO. REUNION 

DEL GRUPO 
ESPECIALIZADO DE 

QUIMICA 
ORGANOMETALICA 

 
 
 
 

ASFALTOS ESPAÑOLES, S.A. 1.000,00 

ASSOCIACIO EMPRESARIAL QUIMICA DE TARRAGONA 600,00 

FISHER SCIENTIFIC, S.L. 600,00 

FUNDACION REPSOL 3.500,00 

MESSER IBERICA DE GASES, S.A. UNIPERSONAL 1.500,00 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 1.100,00 

   TOTAL   278.706,05 
 
 

Bonificació de les accions formatives 

S’ha gestionat la bonificació de 61 alumnes corresponents a 20 empreses. 

 

3.17. Altres activitats 

Organització de l’acte oficial de Lliurament de Títols Propis de Postgrau el 23 de maig. Amb la 
participació del rector, la vicerectora de formació permanent i l’alcalde de Reus. Impartició de la 
conferència “Pobles, ciutadania i democràcia” per part de la sra. Dolors Comas d’Argemir, 
catedrática d’Antropologia, Filosofía i Treball Social de la URV. Es van lliurar 132 títols de 23 
programes formatius, i hi van assistir 305 persones. 
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4. ANNEXES 

 

4.1 Clients externs del CTTi 2014 

4.2 PDI – Clients interns del CTTi 2014 

4.3 Noves empreses creades al 2014 

4.4 Material Promocional del CTTi 

4.5 Recull de premsa del CTTi 2014 

4.6 Cursos de postgrau iniciats l'any 2014 

4.7 Cursos d'extensió universitària iniciats l'any 2014 

4.8 Cursos de formació a mida iniciats l'any 2014 

4.9 Empreses i institucions acollidores d’alumnat en pràctiques 2014 

4.10 Catàleg de l'oferta formativa de postgrau 2014 
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4.1. Clients externs del CTTi 2014 

 

EMPRESES CLIENTS 

2BIND GMBH 

ACTIVA MUTUA 2008 

ADAM BESORA 

AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA 

AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA. DEPT. MEDI AMBIENT 

AGÈNCIA DE SUPORT A L'EMPRESA CATALANA (ACC10) 

AGROLAB IBERICA, SLU 

AJUNTAMENT DE BARCELONA 

AJUNTAMENT DE CAMBRILS 

AJUNTAMENT DE DELTEBRE 

AJUNTAMENT DE FALSET 

AJUNTAMENT DE MATARÓ 

AJUNTAMENT DE REUS 

AJUNTAMENT DE SALOU 

AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA 

AJUNTAMENT DE TORTOSA 

AJUNTAMENT DE VALLS 

AJUNTAMENT DE VANDELLÒS I L'HOSPITALET DE L'INFANT 

AJUNTAMENT DE VILA-SECA 

AJUNTAMENT DEL VENDRELL 

AJUNTAMENT DELS PALLARESOS 

AJUNTAMENT D'HORTA DE SANT JOAN 

ALO SPAIN CONGRES, SL 

ALTCAM AUTOMOTIVE, SL 

APLICACIONS DE LA CATÀLISI S.L (APLICAT) 

ARQUEBISBAT DE TARRAGONA 

ASESORÍA SERVICIOS DE INGENIERÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL, S.A.L. 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE CONSERVAS DE PESCADOS Y MARISCOS 

(ANFACO) 

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL INNOVADORA DE NUTRICIÓN Y SALUD (AINS) 

ASOCIACIÓN NUCLEAR ASCÓ-VANDELLÒS II, AIE (ANAV) 
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ASSOCIACIÓ ASPERGER DEL CAMP DE TARRAGONA, ASPERCAMP 

ASSOCIACIÓ CATALANA D'UNIVERSITATS PÚBLIQUES 

ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL QUÍMICA DE TARRAGONA (AEQT) 

ATENCIÓ PRIMÀRIA ALT CAMP 

AUTORITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONA 

AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO 

BASE-GESTIÓ INGRESSOS LOCALS  DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 

BASF ESPAÑOLA, SL 

BASF SONATRACH PROPANCHEM S.A. 

BAYER MATERIALSCIENCE, S.L. 

BIC GRAPHIC EUROPE, SA 

BODEGAS COOPERATIVAS DE ALICANTE, SCOOP 

BRENNTAG QUÍMICA, SA 

CANALS NADAL, SL 

CENTRE DENTAL ORTHOCLINIC, SL 

CENTRE MQ REUS, SA 

CENTRE TECNOLÒGIC DE LA QUÍMICA DE CATALUNYA (CTQC) 

CENTRE TECNOLÒGIC EN TECNOLOGIES DE LA NUTRICIÓ I LA SALUT (CTNS) 

CENTRE VINÍCOLA DEL PENEDÈS (CEVIPE), SCLL 

CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI) 

CIMAX MILENIUM, SL 

CLARIANT IBÉRICA PRODUCCIÓN, S.A. 

CLÍNICA DENTAL BEATRIZ GALLARDO BOLDO 

CLÍNICA DENTAL DRA. Mª CARMEN ROIG FORCADELL 

CLÍNICA DENTAL ECONOMIC, SCP 

CLÍNICA DENTAL NELIA FERNÁNDEZ 

CLÍNICA SALUS MENORCA, SL 

CLÍNICA VETERINÀRIA MONTVET, SL 

COL·LEGI DE PERIODISTES DE CATALUNYA 

COLOMER BEAUTY AND PROFESSIONAL PRODUCTS, SL 

CONSELH GENERAU DERA VAL D'ARAN 

CONSELL COMARCAL DE L'ALT CAMP 

CONSELL REGULADOR DE LA DO PENEDÈS 

CONSORCI D'AIGÜES DE TARRAGONA 
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CONSORCI D’OCUPACIÓ I PROM. ECONÒMICA DEL VALLÈS OCCIDENTAL 

CONSORCI PER A L'ATENCIÓ SOCIAL I A LA DEPENDÈNCIA  

CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT DEL BAIX EBRE I MONTSIÀ 

CULLEN INTERNATIONAL 

DANSTAR FERMENT AG 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 

DOW CHEMICAL IBERICA, S.L. 

DOW EUROPE GMBH 

EFOODPRINT SERVICES, SL 

ELDINE PATOLOGIA, SL PROFESIONAL 

ELECTRO-JET SA 

EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D'AIGÜES DE TARRAGONA, SA (EMATSA) 

EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS RADIOACTIVOS - ENRESA 

ENGIQUIA S.L. 

ERCROS INDUSTRIAL, S.A. 

ESTEVE QUÍMICA, S.A. 

FEDERACIÓ DE COOPERATIVES AGRÀRIES DE CATALUNYA 

FEDERACIÓN DE EMPRESAS QUÍMICAS Y PLÁSTICOS DE ARAGÓN 

FRAMELCO 

FRANCESC ROVIRA GRAS 

FUNDACIO INSTITUT D'INVESTIGACIO SANITÀRIA PERE VIRGILI 

FUNDACIÓ AGBAR 

FUNDACIÓ BLANQUERNA 

FUNDACIÓ DR. FERRAN 

FUNDACIÓ ESTELA 

FUNDACIÓ HOSPITAL SANT PAU I SANTA TECLA 

FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA EN ENERGIA DE CATALUNYA 

FUNDACIÓ PARC TECNOLÒGIC DEL VI (VITEC) 

FUNDACIO PRIVADA INSTITUT CATALÀ D'INVESTIGACIÓ QUÍMICA (ICIQ) 

FUNDACIÓ PRIVADA ONADA 

FUNDACIÓN DEMOCRACIA Y GOBIERNO LOCAL 

FUNDACIÓN INLEA 

FUNDACIÓN REPSOL 
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FUNDACIÓN TEKNIKER 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD SAN JORGE 

GENERALITAT DE CATALUNYA: DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ 

GESTIÓ I PRESTACIÓ DE SERVEIS DE SALUT 

GESTIO PIUS HOSPITAL DE VALLS 

GOBIERNO VASCO. DPTO. DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN.  

GREMI D'ÀRIDS DE CATALUNYA 

GRUPO CASTILLA SOPORTE S.L. 

HOSPITAL DE TORTOSA VERGE DE LA CINTA 

HOSPITAL UNIVERSITARI DE TARRAGONA JOAN XXIII 

HUNTSMAN PERFORMANCE PRODUCT SPAIN, SL 

IBER, ARQUEOLOGIA, PATRIMONI I TURISME, SL 

INFORMATICA I COMUNICACIONS TARRAGONA, SA (ICOT) 

INERCO INGENIERIA, TECNOLOGIA Y CONSULTORIA, SA 

INICIATIVES DE DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL LES TÀPIES, SA 

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT (ICS): ATENCIÓ PRIMÀRIA TERRES DE L'EBRE 

INSTITUT DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE 

INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA (IDESCAT) 

INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS 

INSTITUT ESCOLA D'HOTELERIA I TURISME DE CAMBRILS 

INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS DE TARRAGONA 

INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA DE BARCELONA 

INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE (INRA) 

INSTITUT PERE MATA 

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III  

INTEGRACIÓ I GESTIÓ DE RESIDUS S.L. 

INTELLECT LTD 

INTERNATIONAL LABOUR OFFICE 

JOSEP MARIA RÀFOLS VILA 

JUVÉ & CAMPS, SA 

LALLEMAND BIO, SL 

LAS MAGNOLIAS, SL 

LEAR CORPORATION 

LIMONIUM, SLU 
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LUCTA S.A. 

MAHLE HOLDING ESPAÑA, SL 

MEDCOM ADVANCE 

MESSER IBÉRICA DE GASES, SA 

MICROSYSTEMS MICROFLUIDICS FOR GENETIC 

MIGUEL TORRES, SA 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO 

MONESTIR DE TALLAT, SL 

MURALLES SALUT, SLP 

MUSEU D'HISTÒRIA DE L'AJUNTAMENT DE TARRAGONA 

NESTLE ESPAÑA, SA 

NOVUS SPAIN, SA 

OLE LANGUAGES (SELE) 

OPEN-SENSES, S.L.U. 

OUTPUT TRADE, SL 

P.S. APLICOR SA 

P3E INTERNATIONAL ENGINEERING CONSULTING SL 

PERITACIONES DE SEGUROS CALZADO & ASOCIADOS, SL 

PLASTICSEUROPE AISBL 

PORTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

PROMAX ELECTRONICA SL  

PROTEUS DIAGNOSTICS, SL 

REPSOL PETRÓLEO, S.A. 

REPSOL QUÍMICA, SA 

REPSOL YPF, S.A 

RESTAURANT SOL I VI SL 

S.E. DE CARBUROS METALICOS, S.A. 

SAINT GOBAIN VICASA, SA 

SCHWARTZ HAUTMONT CM, SA 

SCHWARTZ HAUTMONT INGENIERIA I COMERCIAL, SA 

SCIAGE DU BERRY, SAS 

SCYTL SECURE ELECTRONIC VOTING 

SERVEIS DE TURISME I HOSTELERIA CAMPUS, SL 
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SERVEIS MANCOMUNATS D'INCINERACIO DE RESIDUS URBANS 

SERVEN TRENT SERVICES  

SMARTOXIDE, SL 

SOTHIS ENTERPRISE RESOURCE PLANNING S.L.  

ST FRANCISCUS GASTHUIS ROTTERDAM 

STAITEC-CONFIDENCE DATA, SL 

TECNOCONTROL SERVICIOS SA 

TEMPLETON, WORLD CHARITY FOUNDATION, INC 

TERQUIMSA 

THE O-GKC PARTNERS 

TRATAMIENTOS Y RECUPERACIONES INDUSTRIALES, S.A. (TRISA) 

TREFINOS, SL 

UBE CORPORATION EUROPE, SA 

UNIÓ CORPORACIÓ ALIMENTÀRIA, SCCL 

UNIVERSIDAD CARLOS III 

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA 

URCOTEX IMMOBILIÀRIA, SLU 

UTE EBRE- FLIX 

VALLS QUÍMICA, SA 

W3IS2 - INTERNET SOLUTIONS INFORMATION SYSTEMS 
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4.2. PDI – Clients interns del CTTi 2014 

 
ACEÑA MUÑOZ, LAURA FIGUERAS SALVAT, MARIA JOSEFA 

ARDÈVOL GRAU, ANA MARIA FLORES FILLOL, RICARDO 

ARNAVAT CARBALLIDO, FRANCESC XAVIER FONT MAS, MARIA 

AROLA FERRER, LUIS MARIA FORGAS BERDET, ESTHER 

BELZUNEGUI ERASO, ANGEL GABRIEL FORT MARSAL, MARIA FRANCESCA 

BENGOA , CHRISTOPHE JOSÉ FUENTES GASÓ, JOSEP RAMON 

BERTRAN ILARI, JOSEP GALIANA LLASAT, PABLO FERNANDO 

BORDONS DE PORRATA- DORIA, ALBERT GARCÍA LÓPEZ, PEDRO ANTONIO 

BORRULL BALLARÍN, FRANCESC GARCÍA MARTÍNEZ, MONTSERRAT 

BREZMES LLECHA, JESÚS JORGE GARCÍA OLALLA, MARÍA DOLORES 

CÁDIZ DELEITO, MARIA VIRGINIA GIL DURAN, MARIA NÚRIA 

CAMPA PLANAS, FERNANDO GRAU VIDAL, FRANCESC XAVIER 

CAMPS LLAURADÓ, MISERICÒRDIA GÜELL SAPERAS, MARIA CARMEN 

CANALS BOSCH, JUAN MIGUEL IÑIGUEZ GALVETE, PEDRO JESÚS 

CANALS SANS, JOSEFA KATAKIS , IOANIS 

CANO LIRA, JOSÉ FRANCISCO LLUÍS GINOVART, JOSEP 

CARLES LAVILA, MISERICÒRDIA LÓPEZ BONILLO, FRANCISCO 

CASADO CASADO, LUCÍA MAÑÉ VERNET, FERRAN 

CASTELLÀ ROCA, JORDI MARTÍNEZ BALLESTÉ, ANTONI 

CASTELLÓ COGOLLOS, ENRIC MEDINA CABELLO, FRANCISCO 

CASTELLS PIQUÉ, FRANCESC MESTRES SOLÉ, MARIA MONTSERRAT 

CLAVER CABRERO, MARIA DEL CARMEN OROSIA MILLAN MARCO, PEDRO 

CORONAS SALCEDO, ALBERTO NADAL ROQUET-JALMAR, MONTSERRAT 

DE RIVERA MARINEL·LO, INÉS NASARRE AZNAR, SERGIO 

DE SOLA-MORALES SERRA, PAU OLIVERAS SAMITIER, JOSEP 

DÍAZ GONZÁLEZ, FRANCISCO MANUEL O'SULLIVAN, CIARA 

DOMINGO FERRER, JOSEP PAGÈS GALTÉS, JOAN 

DOMINGO ROIG, JOSÉ LUIS PÉREZ-PORTABELLA LÓPEZ, ANTONIO 

DURO MORENO, JUAN ANTONIO PUIG VALLS, DOMÈNEC SAVI 

FARRIOL ROIGÉS, FRANCESC XAVIER QUINTERO OLIVARES, GONZALO 

FERRANDO COGOLLOS, MARIA MONTSERRAT RABASSA FIGUERAS, MARIA NOEMÍ 

FERRÉ BALDRICH, JOAN RALLO MOYÁ, ROBERTO JESÚS 
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RIUS FERRÚS, FRANCISCO JAVIER SOLANAS GÓMEZ, AGUSTÍ 

RIUTORT RIUTORT, MACIÀ STCHIGEL, ALBERTO MIGUEL 

RODRÍGUEZ PEREA, ENCARNACIÓN SVOBODOVÁ ., MARKÉTA 

ROMEU FERRAN, MARTA TORRENS BONET, RAMONA 

RONDA BARGALLÓ, JUAN CARLOS TOUS PALLARÉS, JORDI 

ROSELL LLOMPART, JOAN VALLÈS RASQUERA, JOAN MANEL 

ROZÈS, NICOLAS ANDRE LOUIS VERNET PEÑA, ANTONIO 

SALAS SALVADÓ, JORGE YEBRAS CAÑELLAS, MARTÍN 

SALVADÓ ARTELLS, MARÇAL ZAMORA MARÍN, FERNANDO 

SALVADÓ ROVIRA, JOAN ZEPPA, EDGARDO RENARD 

SANROMÀ LUCIA, MANUEL ZUAZNABAR UZCUDUN, GUILLERMO 

SCHUHMACHER ANSUATEGUI, MARTA  

SEGARRA ROCA, PEDRO  

SERRATOSA CASANELLES, FRANCESC D'ASSÍS  
 
 
 
  



 

Memòria d’activitats FURV 2014 71 

4.3. Noves empreses reconegudes per la URV el 2014 

GREEN SMART DATA, SL 
 

Any de 
creació 

Capital social Participació 
social de la 
URV 

Aportació dinerària 
de la URV 

Domicili fiscal 

2014 3.000€/  
3.000 
participacions 

10%  300€ 
300 participacions 

Av. Països Catalans, 26  
43007 – Tarragona  

 

Iniciativa 

Departament: Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica 

Equip Emprenedor: Xavier Vilanova Salas, Oriol Gonzalez Leon, Mercè Priego Crespo, Raül 
Calavia Boldú, Emma Amorós Juncosa, Xavier Bielsa Carrè, Eduard Llobet Valero 

 

Contractes 

10.12.2014 Contracte entre socis 
10.12.2014 Contracte de transferència de tecnologia 
 
Durada dels contractes: 20 anys (fins a 09.12.2034) 

 

Know-how llicenciat 

Implementació d’un Datalogger amb l'Arduino Mega; Connexió de sensors de temperatura 
Sensirion i d'humitat en fulla Campbel al datalogger de manera cablejada. 

 

 

Empresa reconeguda com a Spin-off de la URV l’octubre de 2014, d’acord amb el que estableix el 

Reglament de creació d’empreses a l’entorn de la URV. 
  



 

Memòria d’activitats FURV 2014 72 

 

PROTEUS DIAGNOSTICS, SL 

 
Any de 
creació 

Capital social Participació 
social de la 
URV 

Aportació 
dinerària de la 
URV 

Domicili fiscal 

2014 8.000 € 5%  400€ Av. Països Catalans, 18 
43007 – Tarragona  

 

Iniciativa 

Departament: Enginyeria Química 

Equip Emprenedor: Ioanis Katakis, Ciara O’Sullivan, Ángel Gónzalez Benito i Josep Lluís Acero 
Sánchez 

 

Contractes 

22.12.2014 Contracte entre socis 
22.12.2014 Contracte de transferència de coneixement 
 Durada dels contractes: Temps màxim establert per la llei 

 

Know-how llicenciat 

Know how del centre ATIC relacionada amb bio-, micro- i nano- tecnologia per a la diagnosi, 
relativa a fabricació d’arrays multielectrode, disseny, modificació de superfície, connectors 
i hardware micro-fluídic i disseny, control de flux, mètodes d’ampliació d’àcids nucleics i 
mètodes de detecció electroquímica en microsistemes de baix cost per a la diagnosi human 
i animal. 

 

Empresa reconeguda com a Spin-off de la URV el desembre de 2014, d’acord amb el que 

estableix el Reglament de creació d’empreses a l’entorn de la URV. 
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INSTA SERVEIS JURÍDICS AMBIENTALS, SCP 

 
Any de 
creació 

Capital social Participació 
social de la 
URV 

Aportació 
dinerària de la 
URV 

Domicili fiscal 

2012 900€ 0% 0€ Avda.La Florida 3, 
43110 La Canonja 

 

Iniciativa 

 

Equip Emprenedor: Joan Pons, Jordi Recordà i Jordi Solé, tots tres exalumnes del Màster en Dret 
Ambiental de Facultat de Ciències Jurídiques de la URV. 

 

Contractes 

02.12.2014 Acord de col·laboració entre la URV i l’empresa INSTA Serveis Jurídics Ambientals 

Durada dels contractes: 1 any renovable automàticament sempre i quan el Vicerectorat competent 
no emeti un informe desfavorable.  

 

Activitat de l’empresa 

 

L’objectiu de l’empresa és oferir serveis jurídics ambientals a empreses privades, administracions 
públiques, particulars, associacions i organitzacions. Els principals serveis que proporciona són 
l’assessorament jurídic ambiental, la formació en aquesta especialitat, la realització de peritatges 
ambientals, la mediació ambiental i la recerca en aquest àmbit. 

 

Empresa reconeguda com a Start-up de la URV l’octubre de 2014 per acord del Consell de 

Govern, d’acord amb el reglament de creació d’empreses a l’entorn de la Universitat.
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4.4. Material promocional del CTTi 
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Memòria d’activitats FURV 2014 76 
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4.5. Recull de premsa del CTTi 

  



 

dijous, 6 març de 2014

 

El Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV assoleix
novament els distintius de qualitat
fundació URV

Tarragona, 05/03/2014.- El Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació (CTTi) de la
Fundació URV ha obtingut novament la certificació de la gestió de la Qualitat ISO
9001:2008 i de la Recerca, Desenvolupament i Innovació UNE 166002:2006. Ho ha
acreditat l’entitat certificadora TÜV Rheinland el proppassat 20 de febrer.

A l’igual que l’any passat, el CTTi continua essent el primer i únic centre de
transferència de tecnologia públic de l’Estat espanyol que ha aconseguit aquesta
certificació. El CTTi ja va ser pioner en la implantació, l’any 2007, de la normativa
UNE-EN ISO 9001:2008, de Gestió de la Qualitat.

Aquest sistema integrat aporta un valor afegit a la gestió dels projectes de
transferència de tecnologia de R+D+i que realitzen els investigadors de la URV, i
permet consolidar la imatge empresarial del CTTi, així com la seva competitivitat
entre les entitats i empreses dels sectors productius en l’àmbit nacional i
internacional.

L’empresa Blau Advisors ha col•laborat en el procés de certificació. El manteniment
del sistema de gestió es realitza mitjançant l’aplicació web BoonsaiOI, desenvolupada
per l’empresa Simpple, SL.

L’any 2010, el CTTi de la Fundació URV es va constituir com a Unitat de Valorització de la URV (UV-URV), una
unitat integrada que engloba les àrees de Transferència de Tecnologia, Propietat Industrial i Intel•lectual,
Emprenedoria i Ajuts.

La UV-URV té com a missió la identificació, protecció, valorització i comercialització de les invencions que duen a
terme els investigadors de la Universitat amb la finalitat de transmetre aquests descobriments a la societat, i al
mateix temps, obtenir un retorn per a la institució i per als seus investigadors. La UV-URV rep suport d’ACC1Ó i del
MICINN.

Al llarg de l'any 2013 el CTTi ha realitzat més de 280 contractes de transferència de tecnologia i coneixement, amb
un volum contractat de més de 3,8 milions d'euros. L'àrea de Propietat Industrial i Intel•lectual ha gestionat 13
sol•licituds prioritàries de patents i 8 extensions internacionals. Mitjançant l'àrea d'Emprenedoria, s'han creat tres
empreses Spin-off: Medcom Advance, SA; Iber, Arqueologia, Patrimoni i Turisme, SL; i Biosfer Teslab, SL.

Teniu més informació sobre el CTTi aquí

http://wwwa.urv.net/noticies/diari_digital/cgi/imprimir.pl?fitxer=noticies/noticia015682.htm
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Programa de formació doctoral de la 
URV, la Fundación ENDESA i ANAV

Un projecte de comunicació ambiental ha estat seleccionat pel programa
de formació doctoral de la URV, la Fundación ENDESA i l’Associació
Nuclear Ascó-Vandellòs (ANAV). Jordi Prades és l’investigador que farà la
tesi doctoral sobre “La mediatització del conflicte ambiental”. El projecte,
seleccionat entre cinc finalistes, s'emmarca en el programa de contractes de
personal investigador predoctoral en formació que impulsen conjuntament
la URV, la Fundación ENDESA i ANAV. 

Nicole Kalemba, Premi PortAventura a 
la millor trajectòria acadèmica en Turisme
L'estudiant del màster en Tècniques d'Anàlisi i Innovació Turística Nicole
Kalemba va guanyar la vuitena edició del premi PortAventura a la millor tra-
jectòria acadèmica en Turisme, que es va lliurar el 10 de febrer i està dotat
amb 2.000 euros. El guardó reconeix públicament l'excel·lència dels estu-
diants del grau de Turisme de la URV i els facilita la realització d'un projecte
de desenvolupament personal tot promovent els valors d'iniciativa, com-
petència, lideratge, responsabilitat i compromís. Elena Fernández-Valera i Eva
Otero van obtenir un diploma de reconeixement.  

Conveni per difondre la cultura xinesa
La URV i la Fundació Institut Confuci de Barcelona van signar el 7 de febrer
un conveni de col·laboració per tal que la Universitat sigui punt de referència
per a la difusió de la llengua i la cultura xineses a les comarques de Tarragona
i d'aquesta manera impulsar els estudis de xinès que imparteix la Universitat.
L'Institut Confuci és la institució oficial que vetlla per la difusió de la cultura
xinesa i per la qualitat de l'ensenyament de la llengua arreu del món.

Les xarxes i la innovació, a debat al
Seminari Internacional de Turisme

La importància de les xarxes i el
coneixement de la innovació van ser
els eixos del Seminari Internacional
Evolució i Transformació de les Des-
tinacions Turístiques: la Revitalitza-
ció a través de la Innovació?, que es
va fer a la Facultat de Turisme i Geo-
grafia  del 10 al 13 de febrer.

Dimitri Ioannides, de la Univer-
sitat Mid Sweden, va destacar que la
innovació en el turisme és impres-
cindible perquè sobrevisquin les des-
tinacions, però també és complexa
perquè es pot donar en qualsevol
dels punts que formen part de la
cadena de valor del producte turístic.
Els elements bàsics catalitzadors d'a-
questa innovació són la creativitat
per reinventar-se i les xarxes que es
creen al territori en què participen
tant els agents privats com les admi-
nistracions responsables de les políti-
ques turístiques.

Chris Cooper, de la Universitat
Oxford Brookes, va parlar de les des-
tinacions madures que en moltes oca-
sions entren en crisi i han de reinven-
tar-se. Això requereix una visió clara
sobre nous productes i mercats, rede-
senvolupament i inversions. "Per això
cal un equip treball creatiu i la forma-

ció d'organitzacions i xarxes en la
destinació que generin coneixement i
el reverteixin en el sector turístic".

Cooper va assenyalar els factors
per aconseguir l'èxit en aquest pro-
cés: liderat amb la implicació dels
governs i els agents, visió global de

conjunt de tots els sectors que estan
vinculats al turisme, i inversió i ajuts
de les administracions. 

De la seva banda, Anne-Mette
Hjalager, de la Universitat del Sud de
Dinamarca, va assenyalar en referèn-
cia a la innovació en turisme el fet
que la seva cadena de valor inclou
moltes altres activitats que hi interve-
nen de forma transversal com la
mobilitat, la restauració, els serveis
urbans, les indústries tecnològiques o
l'agricultura.

Durant el seminari han tingut lloc
41 presentacions d'investigacions
d’universitats de setze països.  !

El CREIP organitza un taller d’estudiants de 
doctorat sobre Economia industrial i pública

Una vintena d'estudiants de docto-
rat de diferents països van participar en
el II Taller Economia Industrial i
Pública (WIPE), que va tenir lloc els
dies 13 i 14 de febrer a la sala de graus
de la Facultat d'Economia i Empresa
de la URV. El ponent convidat va ser
l’economista Tommaso Valletti, de
l'Imperial College Business de

Londres, el qual va pronunciar una
conferència sobre autopistes digitals
universals.

Les sessions, organitzades pel
Centre de Recerca en Economia
Industrial i Economia Pública (CREIP)
de la URV, tenien la particularitat d'es-
tar enfocades només a estudiants de
doctorat, que feien una presentació

que després era avaluada per un
expert i finalment comentada. 

Durant el taller la Càtedra per al
Foment de la Innovació Empresarial va
atorgar el premi ex aequo a Christiaan
Behrens i Mark Lijesen (Institut Tinbergen,
Universitat Lliure d'Amsterdam) i a
Guiomar Ibáñez, de la URV i el CREIP, a
la millor comunicació sobre innovació.!

Imatge de la sessió de benvinguda del Seminari URV 

L’aigua en la indústria vitivinícola, el 18 de març
L'ús de l'aigua en la indústria viti-

vinícola és el tema central de la jor-
nada universitat-empresa que tindrà
lloc el 18 de març al Centre de
Transferència Tecnològica i
Innovació de la Fundació URV.
Durant la jornada, organitzada per
Aqualogy i la URV, es tractaran
temes com el cicle de l'aigua en el
procés d'elaboració del vi, la crea-

ció de clústers com a font d'innova-
ció i competitivitat de les empreses
o els programes de finançament a la
innovació com a oportunitats per al
sector vitivinícola. Posteriorment es
presentaran quatre àmbits de treball
sobre diferents temàtiques: aigües
de procés, aigües residuals, control i
vigilància ambiental de producció, i
indicadors de sostenibilitat, que

s'organitzaran grups de treball de
cinc a quinze persones moderats
per experts d'Aqualogy, VITEC,
INNOVI, la branca d'enologia del
CEICS i la Facultat d'Enologia de la
URV. 

L'assistència a la jornada és gra-
tuïta amb inscripció prèvia a
https://wwwa.fundacio.urv.cat/jor-
nada-furv/. !

La innovació en
turisme garanteix la
supervivència de les

destinacions, 
segons un expert
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La URV desenvolupa un mètode per detectar la malaltia hepàtica sense biòpsia
en pacients obesos
recerca

Reus, 11/04/2014.- La URV desenvolupa un mètode per detectar la malaltia hepàtica
sense biòpsia en pacients obesos. Ho ha fet la Unitat de Recerca Biomèdica de Reus i el
mètode permet detectar la malaltia que afecta el funcionament del fetge amb només una
anàlisi de sang i sense biòpsia.

Són molts els científics arreu del món que investiguen com millorar la
detecció de certes malalties gràcies a la metabolòmica. Però ha estat l’equip
de Jorge Joven, a la Unitat de Recerca Biomèdica (URB) de Reus, el que
ha validat el primer marcador metabolòmic disponible. Es tracta de
l’acetoglutarat, un metabòlit que en certes condicions es detecta a la sang.
Permet identificar si el fetge d’una persona està malalt, i en quin grau,
sense haver de fer cap intervenció agressiva.

En aquest estudi han participat l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, el
Centre de Ciències Òmiques (COS) i la URV; i s’ha publicat a la revista International "Journal of Obesity", la més
important del món en aquest camp i que pertany al grup Nature.

El mètode desenvolupat permet diagnosticar el malalt més ràpidament (la biòpsia només es practicava quan la
malaltia ja era evident) i, per tant, tractar-lo des d’un estat molt inicial. A més, té altres avantatges: permet detectar
en quin grau es troba la malaltia, disminueix el temps de resposta, i és més fàcil d’interpretar per part del personal
mèdic. Per altra banda, en tractar-se d’una anàlisi de sang, que no és gens invasiva, pot realitzar-se en molts més
casos que la biòpsia. “El malalt estarà molt més protegit i diagnosticat que abans”, conclou el doctor Jorge Joven,
investigador i professor de la URV i de l’Hospital Sant Joan.

El descobriment és vàlid en aquells pacients on la malaltia hepàtica té causes no relacionades amb l’alcoholisme,
com per exemple l’obesitat.

Per què una simple anàlisi de sang permet identificar si el fetge d’una persona està malalt? La resposta està en la
metabolòmica, una ciència recent que estudia les empremtes químiques que deixen processos cel•lulars. Quan
una cèl•lula rep energia en forma de glucosa, la transforma en trifosfat d'adenosina (ATP), una substància que
actua com a “combustible” cel•lular. Si l’organisme té suficient combustible però segueix rebent glucosa (és a dir,
si mengem més del compte), es desborda i passa a la sang en forma d’a-cetoglutarat. El resultat, a grans trets, és
que com més quantitat d’a-cetoglutarat trobem a la sang d’una persona, més a prop estarà de patir malaltia
hepàtica.

L’equip ha analitzat la sang de diversos pacients als quals també se’ls ha practicat una biòpsia, i ha comparat els
resultats fins a trobar la relació amb aquesta substància. “Tot el que nosaltres estudiem està a la cèl•lula. Sempre
ho ha estat. Per primera vegada, hem trobat un marcador d’un procés cel•lular a la sang”, explica Joven.

“La ciència de la metabolòmica és molt nova”, afegeix Joven, “però aquest descobriment obre la porta a d’altres
encara més importants”. Indicadors que fins ara els investigadors buscaven a la cèl•lula, ara poden trobar-se a la
sang. “Tenim alguns candidats per a marcadors d’altres malalties, com el càncer, i aviat començarem les proves”,
anuncia l’investigador.

Si el treball de la Unitat de Recerca Biomèdica (URB) surt bé, en dos o tres anys una simple anàlisi de sang
permetria diagnosticar si una persona pateix càncer, i tractar-lo, fins i tot quan aquest és encara subclínic (és a dir,
abans que se’n manifestin els símptomes).

Per a Joven, la clau del descobriment que han fet rau en la quantificació: “Fins ara, es buscava un indicador dual:
malalt o no malalt. I un dia vam pensar que aquest no era l’enfocament correcte i que l’havíem de canviar”. El grup
ha quantificat els valors  d’a-cetoglutarat en una escala que qualsevol metge pot interpretar i que indica la gravetat
de la malaltia en funció del resultat. “Això ha suposat moltíssima feina, i molts diners, però hem canviat la manera
com s’entén la recerca de marcadors a la metabolòmica”.

L’equip que encapçala l'investigador a la URB lluita contra les malalties que escurcen la vida de les persones o
n’afecten la seva qualitat. L’obesitat és un dels seus objectius principals: “El 80 % dels malalts d’obesitat mòrbida
desenvolupen malaltia hepàtica”, afirma. Aquesta patologia és, a més, un factor de risc per patir càncer o
arteriosclerosi. Per a Joven, aquest descobriment no és casual: “L’entorn a Reus-Tarragona és ideal per a aquest
tipus d’investigacions”, explica, “perquè tenim un Hospital amb experts en intervencions quirúrgiques relacionades
amb l’obesitat, un Centre de Ciències Òmiques (COS) amb la infraestructura necessària, i grups de recerca de
gran qualitat investigadora al voltant dels hospitals, que treballen en el tema”.

Pel que fa al COS, es tracta d’una infraestructura puntera amb equipaments d’alt nivell, difícils de trobar a altres
llocs.

El descobriment de la Unitat de Recerca Biomèdica ja s’aplica a l’Hospital Sant Joan de Reus, en col•laboració
amb el COS, on s’analitzen les mostres. La Fundació URV, per la seva banda, treballa ara en comercialitzar

http://wwwa.urv.cat/noticies/diari_digital/cgi/principal.pl?fitxer=noticies/noticia015897.htm
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Malgrat l'escenari econòmic canviant, el pressupost
final de la URV del 2013 ha estat equilibrat en ingres-
sos i despeses. El petit romanent genèric que ha resul-
tat és de 292.064 euros. 

Segons que es va aprovar al Consell de Govern reu-
nit el 28 d'abril, d'aquesta xifra es destinaran 140.000
euros a convocar beques de col·laboració per als estu-
diants que tinguin dificultats per causes sobrevingudes

i no disposin de beques que els ajudin econòmica-
ment; 36.000 euros es dedicaran al programa docent
d'Aprenentatge Servei. Els 116.064 euros restants s'as-
signaran a mesures que ajudin a l'estalvi energètic en
els edificis, com renovació de maquinària obsoleta i
d'instal·lacions antigues, detectors de llum i de
presència de persones, canvis en els sistemes
d'il·luminació i monitoratge del consum energètic. Q

El romanent de 2013 es destinarà 
a beques, APS i estalvi energètic

El 13 de maig, eleccions a la URV
El dia 13 hi ha eleccions a la Universitat per triar el nou rector. Els dos
candidats són Josep Anton Ferré, catedràtic de l’Escola Tècnica Superior
d’Enginyeria Química (ETSEQ) i Agustí Segarra, catedràtic de la Facultat
d’Economia i Empresa. L'elecció es fa per votació universal (estudiants,
PDI i PAS), ponderada segons el pes que marca la llei per a cada col·lec-
tiu. Les eleccions a representants al Claustre del PDI i PAS es faran els dies
12 i 13 de maig exclusivament a través de votació electrònica remota amb
certificat digital o DNI electrònic.

La CRUE demana la finalització de les
mesures excepcionals que l'afecten

Els rectors de les universitats espanyoles han demanat que finalitzin les
mesures excepcionals que afecten l'estudi, l'activitat docent i la recerca.
Ho van fer en un comunicat públic de la Conferència de Rectors
d'Universitats Espanyoles (CRUE), que es va llegir el 30 d'abril en actes
públics simultanis al migdia a les universitats de l'Estat. El rector de la
Universitat Rovira i Virgili, Francesc Xavier Grau, va llegir el comunicat
de la CRUE al Rectorat. Van donar suport a l'acte amb la seva presència
una cinquantena de persones: membres de la comunitat universitària, l'e-
quip de govern, responsables de centres i departaments, a més de repre-
sentants polítics del territori i de diferents ajuntaments com Tarragona,
Reus i Vila-seca.

Les universitats espanyoles i portugueses
s'uniran en una xarxa ibèrica
Els rectors espanyols i portuguesos es van reunir els dies 7 i 8 d'abril a la
Universitat  del Minho, a Braga (Portugal), per analitzar la situació actual
de l'educació superior en els dos estats, en el context dels desafiaments
europeus i globals. Tant els rectors espanyols com portuguesos es van
comprometre a sol·licitar als respectius governs que duguin a terme
estratègies i iniciatives conjuntes per posicionar la península Ibèrica com
un espai de referència internacionalment atractiu per a l'educació supe-
rior, la recerca i la innovació. També es posen a la seva disposició per
col·laborar en la consecució d'aquest objectiu.

Es constitueix la Xarxa de Recerca en Gènere
Realitzar activitats de formació i sensibilització són dos dels objectius de
la Xarxa de Recerca en Gènere de la URV, que es va constituir el 9 d'a-
bril al campus Catalunya. La Xarxa aglutina esforços i posa en relació el
personal investigador de la Universitat que treballa en temes relacionats
amb el gènere i la igualtat entre homes i dones. També vol contribuir a
crear sinergies entre el PDI a l'hora de participar en projectes de recerca
i de cooperació, compartir informació i recursos i formar-se.

La URV incrementa els seus dis-
tintius de qualitat. Tres serveis han
obtingut per primer cop el certificat
de qualitat ISO 9001 i tres més, dos
de la Fundació URV i un de la URV,
l'han renovat. El 30 d'abril, es va fer
un acte per lliurar els certificats,
emesos per l'empresa TÜV
Theinland.

Van recollir el certificat ISO 9001
el Centre de Recursos per a
l'Aprenentatge i la Investigació
(CRAI), que és el primer de l'Estat
que l'assoleix; la Unitat de Gestió
Administrativa Descentralitzada
(UGAD), que és una estructura de
campus per a la gestió de la recerca,
i el Servei de Gestió Acadèmica i les
secretaries de centre i campus, pel
procés de matriculació de grau.

També es va lliurar el certificat
ISO 9001 al Centre de Formació
Permanent i al Centre de
Transferència de Tecnologia i
Innovació, ambdós de la Fundació
URV, que el renoven des de l'any
2007, i al Servei de Recursos

Científics i Tècnics de la URV, que el
renova des del mateix any.

En l'acte es va fer un reconeixe-
ment als vint grups de recerca i cinc
centres d'innovació que disposen
actualment del certificat de qualitat
ISO 9001. Han estat pioners a la
URV, a Catalunya i a l'Estat a
implantar un sistema de gestió de
qualitat transversal per a les activitats
d'R+D+I, i el certificat de qualitat el
mantenen des de l'any 2008.

Aquests certificats són els resul-
tats de diversos projectes que s'han
dut a terme en els darrers anys: el
sistema de gestió transversal de la
qualitat de la gestió, per a unitats i
serveis de tots els àmbits d'activitat
de la Universitat; els sistemes de
gestió de qualitat implantats a la
Fundació URV, i el sistema de ges-
tió de la qualitat de l'R+D+I, per a
grups de de recerca i centres d'in-
novació. Q

Els serveis i la recerca de la URV
certifiquen la seva qualitat

Un total de deu membres de la
Comissió d'Ensenyament del Parla-
ment de Catalunya van visitar la URV
el 14 d'abril. Els diputats, de diferents
grups parlamentaris van anar a
l'Institut de Paleoecologia Humana i
Evolució Social (IPHES), van fer un
recorregut pel campus Sescelades,
van visitar el CRAI i finalment es van
desplaçar al campus Catalunya, on
es van reunir amb el rector i altres
responsables de la URV. Q

Diputats del Parlament visiten 
la URV i l'IPHES

Personal del CRAI, després de recollir el certificat URV 
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El I Dia de l'Emprenedoria del Sud de Catalunya reuneix 200 persones al Vendrell
innovació

El Vendrell, 30/05/2014.- El I Dia de l’Emprenedoria del Sud de Catalunya reuneix 200
persones al Vendrell el dijous, 29 de maig. És una iniciativa de la URV Emprèn que aquest
any ha organitzat l’Ajuntament de la població a través de l’Eina, un servei municipal per a
promoure la creació i consolidació d’empreses.

La jornada s’ha plantejat per al col•lectiu empresarial i emprenedor, i parteix
de la finalitat de tractar aspectes rellevants i d'interès per a les persones
emprenedores, empresàries i properes al món de l'empresa. S’ha dut a
terme a l’Auditori Pau Casals i a la Vil•la Casals.

La conferència inaugural, “10 claus imprescindibles per emprendre”, ha
anat a càrrec de Javier Megías, assessor d’startups en el disseny i execució
dels models de negoci. Megías ha explicat als assistents, només començar,
que nou de cada deu startups fracassen, almenys, de bones a primeres.
Aquesta sentència li ha servit per argumentar que fer per tirar endavant un

negoci, i com afrontar riscos i fracassos.

A partir d’aquesta xerrada s’ha desenvolupat una jornada en la que s’han combinat ponències i debats, tallers
d'habilitats emprenedores, casos de bones pràctiques, jornades de treball i activitats lúdiques. També s’ha
organitzat un marketplace, un espai a l'entorn de l’auditori on s’ha presentat una àmplia oferta d'informació sobre
serveis d'utilitat per als emprenedors i emprenedores de les comarques tarragonines.

Aquesta és la primera jornada que s’organitza amb la implicació de les diferents entitats de les comarques de
Tarragona dedicades a l’emprenedoria, que han decidit coordinar esforços i sinergies. A iniciativa de URV a través
de la plataforma URV Emprèn (que incorpora l’activitat d’emprenedoria de la  Càtedra sobre el Foment de
l’Emprenedoria i la Creació d’Empreses i el Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació (CTTi) de la
FURV), i amb el suport d’institucions i entitats com la Diputació de Tarragona, ajuntaments, consells comarcals,
cambres de comerç, les patronals CEPTA i PIMEC; i els 15 vivers d’empreses municipals de la demarcació, a més
d’organitzacions com SECOT i Jove Cambra, s’ha coincidit en l’objectiu de potenciar l’emprenedoria a tots els
nivells.

Aquest esdeveniment es vol programar anualment amb una ubicació rotatòria arreu del territori, després d'aquesta
primera edició al Vendrell, amb el lideratge de l’Ajuntament i la URV. 
 
Per a la ciutat, la celebració de la 1ª edició del Dia de l’Emprenedoria del Sud de Catalunya ha suposat un pas
endavant en l’organització del Dia de l’Emprenedor que, des de l’any 2009, organitza l'Ajuntament amb motiu de
l’aniversari del naixement de la Xarxa Emprenedora, un projecte municipal orientat a fomentar la creació de
sinergies i la col•laboració entre empreses.
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Més de 200 persones van parti-
cipar en la primera edició del Dia
de l'Emprenedoria del Sud de
Catalunya, que va tenir lloc el 29
de maig passat al Vendrell.
Aquesta jornada es va plantejar
per al col·lectiu empresarial i
emprenedor, i tenia la finalitat de
tractar aspectes rellevants i d'in-
terès per a les persones emprene-
dores, empresàries i properes al
món de l'empresa.  

La conferència inaugural, que
es titulava "10 claus imprescindi-

bles per emprendre", va anar a
càrrec de Javier Megías, assessor
d'empreses emergents en el dis-
seny i execució dels models de
negoci. Megías va explicar als
assistents, només començar, que
nou de cada deu empreses emer-
gents fracassen, almenys  d'entra-
da. Aquesta sentència li va servir
per argumentar què s'ha de fer
per tirar endavant un negoci, i
com s'han d'afrontar riscos i fra-
cassos. 

A partir d'aquesta xerrada, es va
dur a terme una jornada en què
es van combinar ponències i
debats, tallers d'habilitats empre-
nedores, casos de bones pràcti-
ques, jornades de treball i activi-
tats lúdiques. També es va orga-
nitzar un mercat, un espai a l'en-
torn de l'auditori on es va presen-
tar una àmplia oferta d'informació

sobre serveis d'utilitat per als
emprenedors de les comarques
tarragonines.

Aquesta és la primera jornada

que es convoca amb la implicació
de les diferents entitats de les
comarques de Tarragona dedica-
des a l'emprenedoria, que han
decidit coordinar esforços i siner-
gies. 

A iniciativa de la Universitat
Rovira i Virgili (URV) a través de
la plataforma URV Emprèn (que
incorpora l'activitat d'emprenedo-
ria de la Càtedra sobre el Foment
de l'Emprenedoria i la Creació
d'Empreses i el Centre de
Transferència de Tecnologia i
Innovació (CTTi) de la FURV) i
amb el suport d'institucions i enti-
tats com la Diputació de
Tarragona, ajuntaments, consells
comarcals, cambres de comerç,
les patronals CEPTA i PIMEC, i els
quinze vivers d'empreses munici-
pals de la demarcació, a més d'or-
ganitzacions com SECOT i Jove

Cambra, s'ha coincidit en l'objec-
tiu de potenciar l'emprenedoria
en tots els àmbits. Aquest esdeve-
niment pretén convertir-se en un

espai d'informació, coneixements
i novetats i, sobretot, una oportu-
nitat per a la relació entre les
empreses. Es vol programar anual-
ment amb una ubicació rotatòria
arreu del territori. La primera edi-
ció s'ha dut a terme al Vendrell,
concretament a les instal·lacions
de l'Auditori Pau Casals i Vil·la
Casals, i amb el lideratge de
l'Ajuntament i la URV.   

Per al Vendrell, la primera edi-
ció del Dia de l'Emprenedoria del
Sud de Catalunya suposa un pas
endavant en l'organització del
Dia de l'Emprenedor que, des de
l'any 2009, du a terme el consis-
tori amb motiu de l'aniversari del
naixement de la Xarxa Empre-
nedora, un projecte municipal
orientat a fomentar la creació de
sinergies i la col·laboració entre
empreses. !

El valor d’afrontar
el risc i el fracàs

La Universitat Rovira i Virgili té nou rector. El 3 de juny van prendre
possessió del càrrec Josep Anton Ferré, catedràtic de Mecànica de
Fluids al Departament d'Enginyeria Mecànica, i el seu equip, amb qui
va encapçalar la candidatura que el 13 de maig va guanyar les elec-
cions a rector celebrades a la Universitat. Ferré va ser escollit rector
amb un 53,97% de vots ponderats. L'altre candidat, el catedràtic de la
Facultat d'Economia Agustí Segarra, va obtenir el 46,03% dels vots pon-
derats. Josep Anton Ferré substitueix en el càrrec Francesc Xavier Grau,
rector de la Universitat des de l'any 2006. La durada del seu mandat
serà de quatre anys, amb possibilitat de reelecció consecutiva una sola
vegada. 

L'acte de presa de possessió es va celebrar al Paranimf de la
Universitat davant l'assistència d'unes 250 persones, i va ser presidit pel
conseller d'Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell. 

L'equip que acompanyarà Ferré durant el seu mandat el formen Mario
Ruiz, secretari general; Josep Pallarès, vicerector de Política Acadèmica
i del Personal Docent i Investigador; Josep Manel Ricart, vicerector de
Política Científica i de Recerca; Montserrat Giralt, vicerectora
d'Avaluació de la Qualitat; Arantxa Capdevila, vicerectora de
Docència, Estudiants, Comunitat Universitària i Societat, i Miquel Àngel
Bové, vicerector de Transferència i innovació. Manuel Molina continua
al capdavant de la Gerència de la URV. 

(Continua a la pàgina 2)

Josep Anton Ferré
pren possessió com a
nou rector de la URV

Josep Anton Ferré, durant l’acte de presa de possessió. URV Javier Megías, durant la conferència inaugural. URV 
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Tarragona celebra la VI 
edición de la Nit Literària
■ Tarragona acoge este viernes 
la sexta edición de la Nit Li-
terària, una actividad en la que 
se llevarán a cabo lecturas de 
textos sobre el Mare Nostrum 
desde la antigüedad hasta la ac-
tualidad. El acto tendrá lugar a 
las 22 horas en la explanada del 
Far de la Banya ( Dique de Lle-
vant) y será gratuito. El tema 
de este año será el mar Medite-
rráneo a través de un recorrido 

histórico, con la presencia de 
clásicos como Homero, cróni-
cas medievales como el Llibre 
dels Feyts o el impacto de pira-
tas y corsarios de los textos de 
Cervantes. La poesía también 
tendrá representación a cargo 
de textos de Joan Maragall  o 
Olga Xirinacs. 

 Además, el acto contará con 
un acompañamiento musical a 
cargo de tres artistas. 

CULT URA 

El festival Tastets 
Musicals pone punto y 
final este sábado 
■ El próximo sábado se celebra-
rá en el Parc del Francolí la últi-
ma sesión del festival solidario 
Tastets Musicals, que se ha lle-
vado a cabo durante el segundo sá-
bado de cada mes desde el pasa-
do enero. El precio será de 5 eu-
ros y tendrá lugar desde las 13 
hasta las 15 horas.El evento em-
pezará con una sardinada para 
todos los asistentes, seguida de 
la actuación del grupo  Fyah Fa-
mily que interpretará canciones 
de los géneros musicales  roots 
y reggae. 

E S P E C T Á C U LO S  

Cuarto ciclo de Cultura 
al Carrer en l’Espai Jove 
la Palmera 
Esta semana se ha iniciado el 
cuarto ciclo de Cultura de Ca-
rrer en l’Espai Jove la Palmera 
con espectáculos y actos cen-
trados en el cine, la ilustración, 
la danza, el performance, el 
teatro y la música de autor. 

Actuaciones de grupos musi-
cales come La Iaia, Miqui Puig, 
Cesk Freixas o Paco Enlaluna 
serán las protagonistas de las 
noches de fin de semana; mien-
tras que entre semana, se podrá 
disfrutar de cine a la fresca  y 
noches temáticas.  

H I ST O R I A  

Conferencia sobre 
Cristóbal Colón y las 
tierras catalanas 
■ Este domingo tendrá lugar en 
l a sala de actos del Castell de l’Es-
pluga Calba una conferencia so-
bre Cristóbal Colón y las tierras 
de Tarragona y Lleida: Miquel Ba-
llester  y Antoni Ferrer, a cargo 
de Jordi Salat Orteu.  La confe-
rencia empezará a las 13.30 ho-
ras. 

Además se presentará el pro-
yecto Espai Antoni Ferrer, dedi-
cado al  caballero catalán, natu-
ral de l’Espluga Calba, que acom-
pañó a Colón en su segundo viaje 
a  América en el año 1493.

JAVIER DÍAZ PLAZA  

El desmantelamiento de la cen-
tral nuclear Vandellòs I unió en 
2004 a la Universitat Rovira i Vir-
gili (URV) y la empresa pública 
Enresa –dependiente del Ministe-
rio de Industria, Energía y Turis-
mo–. Firmaron un convenio, aún 
vigente, para transferirse cono-
cimientos y tecnología con el fin 
de mejorar el control y la gestión 
de los residuos radioactivos, no 
sólo en Vandellòs I, sino en centra-
les de cualquier parte del mundo. 
En diez años, Enresa ha aportado 
1,8 millones de euros a la URV pa-
ra financiar 45 proyectos. El epi-
centro de las investigaciones es-
tá en el Campus Sescelades de Ta-
rragona, en las áreas de Ingeniería 
Química, Informática, Electróni-
ca o Física, pero también se ex-
tiende a los ámbitos de Medicina, 
Economía y Psicología. 

«Enresa nos plantea lo que 
necesita y nosotros tratamos de 
darle respuesta. Para la URV, tra-
bajar con residuos radioactivos 
supone un reto, ya que no esta-
mos especializados en ingenie-
ría nuclear. Buscamos solucio-
nes a partir de nuestros ámbitos 

de conocimiento. En algunos 
proyectos colaboran hasta tres gru-
pos de investigación de distin-
tas áreas», afirma Lourdes Jané, 
directora del Centre de Trans-
ferència de Tecnologia i Innova-
ció de la Fundació URV. 

La universidad desarrolla una 
media de cuatro o cinco proyec-
tos anuales con Enresa –cada uno 
tiene un presupuesto de entre 
40.000 y 50.000 euros–. El pri-
mero que realizó, en 2004, trata-
ba sobre el desarrollo e integración 
de un sistema de gestión de los 
datos generados en el desmante-
lamiento de la central nuclear 
Vandellòs I. Este año tiene en mar-
cha seis investigaciones relacio-
nadas con el uso de magmolécu-
las; la actualización del sistema 
informático Greg@al (desarro-
llado por la URV  y patentado por 
Enresa); la influencia del grafito 
en la atmósfera interior del cajón 
de Vandellòs I y la descontami-
nación experimental de grafito 
irrradiado. 

 
Grafito y Greg@l 
Los dos puntos fuertes de la co-
laboración entre la URV y Enre-
sa son el estudio de grafito y la 
creación del programa Greg@l. 
Ambas líneas tienen aún mucho 
recorrido por delante. «Vande-
llòs I acumula 2.400 toneladas 
de grafito. La radioactividad de es-
te material no es muy elevada, el 
problema es que tiene una vida 
de 5.700 años. Ahora estamos in-
vestigando cómo se puede elimi-
nar la parte contaminada», seña-

la Alejandro Rodríguez, director 
del Centro Tecnológico Mestral, 
situado en L’Hospitalet de l’In-
fant y dependiente de Enresa. 

«El estudio del grafito tiene 
un interés científico internacio-
nal porque de él se obtiene el gra-
feno, un material muy resisten-
te con múltiples aplicaciones», 
añaden los doctores de la URV 
Francesc Díaz y Francesc Medi-
na, responsables de dos grupos 
encargados de su investigación. 

Greg@l, por su parte, es una 
aplicación informática para la ad-

quisición y gestión de las medi-
das radiológicas capturadas en 
los techos, paredes o suelos de las 
instalaciones nucleares que se 
encuentran en proceso de des-
mantelamiento. Enresa está apli-
cando este sistema en la central 
nuclear de Zorita (Guadalajara). 

«Cada dos o tres meses man-
tenemos reuniones de seguimien-
to de los proyectos. La colabora-
ción con la URV está dando muy 
buenos resultados y la idea es 
mantenerla», concluye Joaquín 
Farias, técnico de Enresa.

IN VESTIGACIÓN  ■  E N  Z O R ITA  U S A N  U N A  PAT E N T E  S U YA

La URV exporta su 
método de control 
de residuos 
radioactivos
La universidad y la 
empresa estatal 
Enresa colaboran en 
proyectos aplicables 
en desmantelamientos 
de centrales nucleares

Investigadores de la URV, el centro Mestral y Enresa, ayer en el CTTi de la Fundació URV. FOTO: LLUÍS MILIÁN

Imagen del cajón de la central nuclear Vandellòs I. La URV investiga 
proyectos aplicables a su desmantelamiento. FOTO: DT

Intercambio de 
información 

■ Enresa creó en 2004 el Centro 
Tecnológico Mestral en L’Hospi-
talet de l’Infant, una plataforma 
para agrupar las actividades de 
generación y consolidación del 
conocimiento aplicable a pro-
yectos de desmantelamiento de 
centrales nucleares. Con la URV 
trabaja fundamentalmente en 
tres ámbitos: mejora de tecnolo-
gía y conocimientos en el área de 
desmantelamiento; desarrollo 
de actividades de intercambio de 
información y experiencias entre 
instituciones, y formación. 

«Esta colaboración nos per-
mite tener grupos de investiga-
ción centrados en residuos ra-
dioactivos y crear puestos de 
trabajo. Y también dar a conocer 
a la sociedad que la industria nu-
clear es necesaria a pesar de sus 
defectos», dice Lourdes Jané. 

Enresa ha invertido cerca de 
50 millones de euros en sus úl-
timos planes quinquenales de I+D. 
De estos, 1,8 millones han ido a 
parar a la URV.

E L  A P U N T E
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Laboratoris Rubió i Biosfer Teslab codesenvoluparan un test de predicció
cardiovascular pioner a Europa
innovació

Tarragona, 09/09/2014.- Laboratoris Rubió i Biosfer Teslab codesenvoluparan un test de
predicció cardiovascular pioner a Europa. En una aposta ferma per la investigació,
Laboratoris Rubió ha adquirit el 30% de la jove empresa biotecnològica Biosfer Teslab,
spin-off de la URV.

Laboratorios Rubió, empresa familiar especialitzada en solucions
terapèutiques a malalties de baixa prevalència, llençarà a Europa un
test avançat de lipoproteïnes que permet calcular la grandària i la
concentració de partícules que transporten colesterol LDL.

Aquest producte innovador, basat en la tecnologia de ressonància
magnètica, ajudarà professionals de la salut a avaluar més acuradament el
risc cardiovascular de pacients d'alt risc, com malalts de diabetis, obesitat o
síndrome metabòlica.

El nou test diagnòstic, que desenvoluparan conjuntament amb l'empresa Biosfer Teslab, spin-off de la Universitat
Rovira i Virgili (URV) i l'Institut d' Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV), constitueix un canvi de paradigma en
l'avaluació del risc cardiovascular.

Actualment, un alt percentatge de persones que pateixen un esdeveniment cardiovascular presenten nivells
normals de colesterol LDL. En el cas de pacients amb malalties metabòliques com la diabetis, tendeixen a tenir
una major concentració de partícules de lipoproteïnes de colesterol LDL més petites, més pobres en colesterol i
més aterogèniques. Per tant, ja hi ha evidències científiques que recomanen la determinació de la mida i la
concentració de partícules de les lipoproteïnes LDL, més enllà de la seva càrrega de lípids, per avaluar el risc
cardiovascular dels pacients.

Laboratorios Rubió, en una aposta decidida per la seva àrea d'R+D+i, farà una inversió inicial superior al mig milió
d'euros per dur a terme la darrera fase de desenvolupament del producte i la seva comercialització, que ja compta
amb dos sol·licituds de patents a l'Oficina Europea de Patents (EPO). L'empresa multinacional espanyola, que ha
adquirit el 30% dels Biosfer Teslab, disposarà d'un acord d'exclusivitat per al mercat europeu i un conveni
preferencial per a la resta del món.

El nou producte, que es comercialitzarà al 2016, complementa la gamma de productes relacionats amb la salut
cardiovascular que composen la cartera de Laboratoris Rubió com és Resincolestiramina, un fàrmac indicat per al
tractament i reducció de nivells de colesterol en sang i pruïja per estasi biliar.

Rubió és una empresa que promou la innovació com un dels seus eixos de creixement. L'establiment d'aliances
estratègiques amb centres de recerca d'excel·lència i el desenvolupament conjunt de nous productes amb
diferents empreses farmacèutiques o biotecnològiques formen part d'aquesta estratègia amb la qual modernitza la
seva oferta actual de productes en les àrees de nefrologia, cardiovascular, sistema nerviós central, urologia i
reumatologia. Rubifen, Dolquine, Resincalcio, Cystistat i Resincolestiramina són actualment són marques líders en
els seus respectius camps d'acció, que s'han esdevingut medicaments de referència d'eficàcia reconeguda.

La companyia, que va facturar el 2013 uns 20 milions d'euros i exporta a més de 40 països, compta amb una
moderna planta de producció pròpia de 2.900 m2 amb capacitat per produir 4,8 milions d'unitats anuals i una
planta pilot que permet emprendre processos a escala.

Biosfer Teslab és una empresa derivada de la URV i l'IISPV que desenvolupa in vitro proves diagnòstiques per
millorar l'avaluació del risc cardiovascular en pacients amb alt risc. L'empresa va ser creada a finals del 2013, en
el marc de les tesis doctorals realitzades per Núria Amigó i el doctor Roger Mallol a la Plataforma Metabolòmica de
la URV dirigida pel professor Xavier Correig i en col·laboració amb la Unitat de recerca en Lípids i Arteriosclerosi
de la mateixa Universitat, dirigida pel professor Lluis Masana.

A nivell científic, els resultats d'aquestes tesis doctorals, relacionats amb el test avançat de lipoproteïnes
avançada proves han estat premiats en el XVII Congrés Nacional de la Societat Espanyola d' Arteriosclerosi. En
l'àmbit empresarial i malgrat la seva joventut, Biosfer Teslab, va ser finalista en la sisena edició del programa
BioEmprendedorXXI i del curs Valortec.

A més, Biosfer Teslab va aconseguir l'ajuda del Consell Social de la URV a les Millors Idees Emprenedores, una
ajuda de la Unitat de Valorització de la mateixa Universitat, el 1r Premi dels Premis ReusEmpresa i el Premi en
Innovació Mèdica atorgat per la Jove Cambra Internacional de Tarragona, en la Nit de l'Emprenedor Català.

L'IISPV es va crear a la demarcació de Tarragona amb l'objectiu de contribuir a l'impuls i la gestió d'activitats
d'investigació en l'àmbit sanitari i biomèdic, amb la missió de cercar sinèrgies i promouen la col·laboració entre
l'Institut Català de la Salut, el grup SAGESSA, grup Pere Mata i la URV. El Centre de transferència de tecnologia i
Innovació de la Fundació URV és Unitat de Valorització de la URV (UV-URV) gràcies al suport d'ACCIÓ. La
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UV-URV engloba les àrees de transferència de tecnologia, propietat Industrial i intel·lectual (PI), l'emprenedoria i
beques. Ha fet diverses iniciatives orientades a millorar els resultats de recerca URV amb potencial innovador.
Ambdues institucions han aconsellat i acompanyat a Biosfer Teslab en la protecció de la tecnologia i en la seva
llicència, i en el procés de participació de URV i IISPV a l'empresa.
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Laboratorios Rubió y Biosfer Teslab codesarrolarán un test de predicción cardiovascular
pionero en europa
9 de Septiembre 2014

En una firme apuesta por la investigación, Laboratorios Rubió ha adquirido el 30% de la joven
empresa biotecnológica Biosfer Teslab

Laboratorios  Rubió,  empresa  familiar  especializada  en soluciones  terapéuticas  a  enfermedades  de  baja
prevalencia,  lanzará  en Europa  un test  avanzado  de  lipoproteinas  que  permite  calcular  el  tamaño  y  la
concentración de particulas que transportan el colesterol LDL. Este innovador producto basado en tecnología
de resonancia magnética nuclear ayudará a los profesionales de la salud a evaluar con mayor precisión el
riesgo  cardiovascular  de  pacientes  de  alto  riesgo,  como  pacientes  con diabetes,  obesidad o  síndrome
metabólico.

El nuevo test de diagnóstico, que se desarrollará conjuntamente con la compañía Biosfer Teslab, spin-off de
la Universitat Rovira i Virgili (URV) y el Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV), aborda un cambio
de paradigma en la evaluación del riesgo cardiovascular. Actualmente, un alto porcentaje de individuos que
sufren un evento cardiovascular presentan niveles normales de colesterol LDL. En el caso de pacientes con
trastornos metabólicos como la diabetes, éstos tienden a presentar una mayor concentración de partículas
de lipoproteínas  LDL más pequeñas, más pobres  en colesterol y  más  aterogénicas.  Es  por ello  que ya
existen evidencias científicas que recomiendan la determinación del tamaño y la concentración de partículas
de lipoproteínas LDL, más allá de su carga lipídica, para evaluar el riesgo cardiovascular de un paciente.

Laboratorios Rubió, en una firme apuesta por su área de I+D+i, realizará una inversión inicial superior al
medio millón de euros para acometer la última fase de desarrollo del producto y su comercialización, que ya
cuenta con dos solicitudes de patentes en la Oficina Europea de Patentes (EPO). La multinacional española,
que  ha  adquirido  el 30% de  Biosfer  Teslab,  dispondrá  de  un acuerdo  de  exclusividad para  el mercado
europeo y un acuerdo preferencial para el resto del mundo.

El nuevo producto, que se comercializará en el 2016, complementa la gama de productos relacionados con la
salud cardiovascular que conforman el portfolio de Laboratorios Rubió como es RESINCOLESTIRAMINA, un
medicamento indicado para el tratamiento y reducción de los niveles de colesterol en sangre y del prurito por
estasis biliar.

Acerca de Laboratorios Rubió
Laboratorios Rubió es una empresa que fomenta la innovación como uno de sus ejes de crecimiento. El
establecimiento de alianzas estratégicas con centros de investigación de excelencia y el codesarrollo de
nuevos productos con diferentes empresas del sector farmacéutico o biotech forman parte de esta estrategia
con la  que  Laboratorios  Rubió  modernizará  su actual  oferta  de  productos  en las  áreas  de  nefrología,
cardiovascular, sistema nervioso central, urología y reumatología. Rubifen, Dolquine, Resincalcio, Cystistaty
Resincolestiramina  son,  en  la  actualidad,  marcas  líderes  en  sus  respectivos  ámbitos  de  actuación
habiéndose convertido en medicamentos de referencia de reconocida eficacia. La compañía, que facturó en
el 2013 cerca de 20 millones de euros y exporta a más de 40 países, cuenta con una moderna planta de
producción propia de 2.900 m2 con capacidad para elaborar 4,8 millones de unidades al año y una planta
piloto que permite acometer procesos a escala.

Acerca de Biosfer Teslab Biosfer Teslab (www.biosferteslab.com) es una spin-off de la URV y del IISPV que
desarrolla pruebas de diagnóstico in vitro para mejorar la evaluación del riesgo cardiovascular en pacientes
de alto riesgo. La empresa fue creada a finales de 2013 en el marco de las tesis doctorales realizadas por
Núria Amigó y el Doctor Roger Mallol en la Plataforma Metabolómica de la URV dirigida por el Profesor Xavier
Correig  y  en  colaboración  con  la  Unidad de  Investigación  en  Lípidos  y  Arteriosclerosis  de  la  misma
universidad dirigida por el Profesor Lluís Masana.

A  nivel  científico,  los  resultados  de  dichas  tesis  doctorales  relacionados  con  el  test  avanzado  de
lipoproteínas han sido premiados en el XVII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Arteriosclerosis.
A nivel empresarial,  y  a pesar de su juventud, Biosfer Teslab fue finalista en la 6ª edición del programa
BioEmprendedorXXI y del curso VALORTEC. Además, ha conseguido la ayuda del Consejo Social de la URV
a las Mejores Ideas Emprendedoras, una ayuda de la Unidad de Valorización de la misma universidad, el 1r
premio de los X Premios ReusEmpresa y el premio otorgado por la Jove Cambra Internacional de Tarragona
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La URV desenvolupa un sistema que permet detectar el part prematur

Dilluns, 15 de setembre de 2014

Aquest mètode també permet saber si les dones tenen preeclàmpsia, una malaltia greu relacionada amb
l'embaràs   15 de Setembre de 2014, per ACN   La Fundació de la Universitat Rovira i Virgili (URV) ha
desenvolupat un microsistema per analitzar l'ADN dels fetus que permet detectar els parts prematurs i les
malalties relacionades amb l'embaràs com la preclàmpsia. Es tracta d'un mètode de diagnosi no invasiu, que
funciona a partir d'un dispositiu de la mida d'una targeta de crèdit, és d'un sol ús i té un cost baix. Aquest
sistema aïlla l'ADN fetal del plasma matern i es pot fer servir a partir fer a partir de les cinc primeres setmanes
de gestació. Fins ara, el 65% dels desordres del part no es podien detectar a temps per permetre una
intervenció, ja que els mètodes tradicionals eren invasius i s'utilitzaven a partir del segon trimestre.     · Rectorat
de la Universitat Rovira i Virgili   Cedida      Aquest nou mètode de diagnosi no invasiu ha estat creat per un
equip d'investigació de la URV liderat per la doctora Ciara O'Sullivan i de Teresa Mairal que preveu crear un
spin-off (iniciatives empresarials promogudes a dins de la universitat) per comercialitzar el dispositiu a
empreses que s'encarreguen de realitzar diagnòstics. Segons ha explicat la doctora O'Sullivan en un comunicat
de premsa emès aquest diumenge pel Departament d'Empresa i Ocupació "també hi ha la possibilitat de
llicenciar la patent i explotar-la per a altres aplicacions d'anàlisi d'ADN". En aquest sentit, el grup investigador
té un acord de col·laboració amb l'Hospital Joan XXIII de Tarragona per tal de validar el sistema a partir de
mostres reals.   Aquest nou microsistema creat per la URV ha comptat amb el suport de la Generalitat a través
d'ACCIÓ -l'agència de competitivitat de l'empresa catalana- i del programa Valtec, que té com a objectiu
impulsar els processos de valorització de la tecnologia per tal que arribi al mercat.   El nou mètode de diagnosi
creat pels investigadors de la universitat tarragonina suposa un gran pas endavant en la diagnosi prenatal, ja
que el nombre de parts prematurs no ha parat de créixer en les últimes tres dècades i afecta entre un 5 i un
11% dels nounats en països industrialitzats. Una de les malalties que també permet detectar aquest nou
sistema és la preeclàmpsia, que afecta el 10% de la població gestant en els països desenvolupats, és una
malaltia greu que pot arribar a causar la mort de la mare per hemorràgia intercerebral.
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Nace Green Smart Data SL, una empresa derivada de la URV que facilitará la gestión eficiente de los cultivos
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El 10 de diciembre se constituyó Green Smart Data SL en el Rectorado de la URV. CEDIDA.

La nueva spin-off de la URV permite obtener datos que ayuden a los agricultores a gestionar los cultivos

de forma más eficiente

Green Smart Data, SL es una nueva empresa derivada (spin-off)  de la URV, que desarrolla equipos autónomos de

medida y procesado de datos ambientales con aplicación en investigación agraria. La sociedad nace en el marco de las

actividades de transferencia de Xavier Vilanova, del Departamento de Ingeniería Electrónica, Eléctrica y Automática, en

el campo de aplicación de sensores ambientales que permiten la obtención de datos que ayudan a los agricultores a

gestionar de forma eficiente sus cultivos.

Los equipos desarrollados por la empresa envían periódicamente los datos medidos a un servidor central donde son

procesadas con el objetivo de proporcionar información detallada y resumida a los clientes sobre su explotación agraria.

Estos datos permitirán al agricultor tomar las decisiones oportunas para minimizar el riesgo de plagas o determinados

problemas medioambientales en sus plantaciones.

Green Smart Data, SL es una sociedad creada y participada por la URV en la que toman parte Oriol González, Mercè

Priego, Xavier Vilanova, Eduard Llobet, Raül Calavia, Emma Amorós y Xavier Bielsa. Este proyecto emprendedor quedó

en  primera  posición  del  programa  'TGNTalent'  celebrado  esta  primavera.  Este  programa  está  impulsado  por  el

Ayuntamiento de Tarragona con el objetivo de favorecer la creación de empresas de valor añadido.

Durante el proceso de creación, Green Smart Data, SL ha contado con el asesoramiento de 'URV Emprèn' que engloba la
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Un estudio revela que el 70% de las PYMES que sufren

algún siniestro desaparecen si no están bien aseguradas

El Cor Ciutat de Tarragona celebrará la Navidad con

canciones de Guinovart, Toldrà, Schubert y Brahms

Fomento adjudica las obras de mejora de la estación de

Torredembarra

Tarragona ingresa al Cluster TIC Catalunya Sud

volver arriba

Unitat de Valorizació de la URV, situada en el Centre de Transferència de Tecnologia i Innovación (CTTi) de la Fundació

URV y la Cátedra sobre el Foment de l'Emprenedoria i la Creació d'Empreses de la URV.

El rector de la URV, Josep Anton Ferré, junto con los emprendedores de la iniciativa, los profesores Xavier Vilanova y

Eduard Llobet, el doctorando Oriol González y Raúl Calavia, Mercè Priego, Emma Amorós y Xavier Bielsa, han constituido

la firma en un acto que se hizo el pasado 10 de diciembre en el Rectorado de la URV.

Para más información se recomienda consultar la página web de Green Smart Data.
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L’empresa INSTA Serveis Jurídics Ambientals, és reconeguda com a Start-up de la URV

en Societat / per maki / 17 Desembre, 2014 a les 15:28 /

L’empresa INSTA Serveis Jurídics Ambientals – creada per tres ex-alumnes del Màster de Dret Ambiental- ha estat reconeguda com a Start-up de
la URV. El dimarts 2 de desembre es va signar un acord entre l’empresa i la Universitat que estableix aquesta condició

INSTA es va constituir l’any 2012 per iniciativa de Joan Pons Solé, Jordi Recordà Cos i Jordi Solé Jiménez, tots tres ex-alumnes del Màster en Dret Ambiental
de la URV.

Aquesta empresa ofereix serveis jurídics ambientals a empreses privades, administracions públiques, particulars, associacions i organitzacions. Els principals
serveis que ofereix l’empresa són l’assessorament jurídic ambiental, la formació en dret ambiental, la realització de peritatges ambientals, la mediació
ambiental i la recerca en matèria de dret ambiental.

L’octubre passat, el Consell de Govern de la URV va reconèixer aquest projecte empresarial com empresa Start-up de la URV, d’acord amb el reglament de
creació d’empreses a l’entorn de la URV, que reconeix com a Start-up aquelles iniciatives empresarials sorgides per iniciativa dels estudiants de la URV.

L’objectiu d’aquest reconeixement és establir una relació de benefici mutu entre l’empresa i la URV, en la qual l’empresa podrà acreditar davant de tercers el
reconeixement com empresa Start-up de la URV, oferint una imatge de marca. Tant l’objecte social com l’activitat de negoci de l’empresa estan relacionades
amb els àmbits de coneixement de la URV.

Durant la tramitació d’aquest reconeixement, l’empresa ha comptat amb l’assessorament de URV Emprèn que engloba la Unitat de Valorització de la URV,
situada  al Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació (CTTi) de la Fundacio URV i la Càtedra sobre el Foment de l’Emprenedoria i la Creació
d’Empreses de la URV.

L’acord l’han signat el rector Josep Anton Ferré, per part de la URV, i Joan Pons en representació de l’empresa.
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INSTA Serveis Jurídics Ambientals, reconeguda com a Start-up de la URV
innovació

Tarragona, 18/12/2014.- L’empresa INSTA Serveis Jurídics Ambientals ha estat
reconeguda com a Start-up de la URV. Creada per tres professionals exalumnes de Dret
Ambiental, el dia 2 de desembre es va signar un acord entre l’empresa i la Universitat que
estableix aquesta condició i reconeixement.

INSTA es va constituir l’any 2012 per iniciativa de Joan Pons, Jordi Recordà
i Jordi Solé, tots tres exalumnes del Màster en Dret Ambiental de la URV.

Aquesta empresa ofereix serveis jurídics ambientals a empreses privades,
administracions públiques, particulars, associacions i organitzacions. Els
principals serveis que proporciona són l’assessorament jurídic ambiental, la
formació en aquesta especialitat, la realització de peritatges ambientals, la
mediació ambiental i la recerca en aquest àmbit.

L’octubre passat, el Consell de Govern va reconèixer aquest projecte empresarial com empresa Start-up de la
URV, d’acord amb el reglament de creació d’empreses a l’entorn de la Universitat, que reconeix com a tal aquelles
iniciatives empresarials sorgides per iniciativa dels estudiants de la URV.

L’objectiu d’aquest reconeixement és establir una relació de benefici mutu entre l’empresa i la Universitat, en la
qual l’empresa podrà acreditar davant de tercers el reconeixement com empresa Start-up de la URV, oferint una
imatge de marca. Tant l’objecte social com l’activitat de negoci de l’empresa estan relacionades amb els àmbits de
coneixement de la Universitat.

Durant la tramitació d’aquest reconeixement, INSTA ha comptat amb l’assessorament de URV Emprèn que
engloba la Unitat de Valorització de la URV, situada  al Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació (CTTi)
de la Fundacio URV, i la Càtedra sobre el Foment de l'Emprenedoria i la Creació d'Empreses de la URV.

L’acord el van signat el rector Josep Anton Ferré, per part de la institució universitària, i Joan Pons en
representació de l’empresa.

URV activ@ - diari digital http://wwwa.urv.cat/noticies/diari_digital/cgi/principal.pl?fitxer=notici...

1 de 1 19/12/2014 9:05
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4.6. Empreses i institucions acollidores d’alumnat en pràctiques el 2014 

 

• ACTIVA FILMS 

• ADDO Conflict Resolution 

• Agència de l'Habitatge de Catalunya 

• Ajuntament de Reus 

• Ajuntament de Balaguer 

• Ajuntament de la Ciutat de Cervera 

• Ajuntament de Tarragona 

• APLEM CONSULTING, SLP 

• Associació sociocultural de dones AFAC 

• AUDIFIEL, S.L. 

• AUDITORES Y CONSULTORES BALAÑA-EGUIA,S.L.P. 

• BASF The Chemical Company 

• BBVA 

• BDO Auditores S.L. 

• Bernabeu Auditores SLP 

• BORGES 

• Bresca Restaurant 

• CEIP LES CODINETES (La Nou de Gaià) 

• CEIP PONENT (CampClar) 

• CEIP PRÀCTIQUES 

• Celler de l'Aspic 

• CEPTA 

• Clinica VIAMED MONEGAL 

• CPEE Sant Jordi, de Jesús-Tortosa 

• Diputació de Tarragona  

• El Pa Torrat 

• Escola Canaleta (Vila-seca) 
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• ETV-Televisió 

• FUNDACIÓ AGI 

• Gestió Integral Sanitaria AIE 

• Gestmusic Endemol, S.A.U. 

• Grupo Constant 

• Hospital de Santa Tecla 

• Hospital del Vendrell 

• Hospital Universitari Joan XXIII 

• Hospital residència San Camil Consorci Sanitari del Garraf 

• Hospital Sant Joan de Reus 

• Hospital U. Arnau de Vilanova de Lleida 

• Hospital Universitario General de Castellón 

• ICAT 

• IDIADA APPLUS 

• International House Madrid, S.A 

• INVERGEST, S.A. 

• La Boella 

• LAVINA GLOBAL 

• LEAR CORPORATION 

• Leroy Merlin España S.L.U. 

• Mahle Holding España S.L. 

• Marejol 

• Monvinic 

• PIMEC 

• Quim Quima 

• RESPOL 

• TAC 12 

• TRIACOM AUDIOVISUAL 

• Villa Retiro 
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4.7. Catàleg de l’oferta formativa de postgrau 2014-2015 
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4.8. Publicitat Específica 
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Fundació URV 

Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació (CTTi) 

Centre de Formació Permanent (CFP) 

www.fundacio.urv.cat 

 
Maig de 2015 
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