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CONTRACTE DE CESSIÓ DELS DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL I 
INTEL·LECTUAL ENTRE  

LA FUNDACIÓ URV I LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
 
 
REUNITS 
 
D’una part, el Sr. Josep Pallarès Marzal, rector de la Universitat Rovira i Virgili (en 
endavant, URV) en virtut del seu nomenament pel Decret 117/2022, de 14 de juny 
(DOGC 8690, de 16 de juny de 2022), que representa la Universitat Rovira i Virgili (en 
endavant, URV) d’acord amb les competències que preveu l’article 48 de l’Estatut de la 
URV, aprovat per l’Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya GOV/40/2022 de 8 
de març (DOGC 8623 de 10 de març de 2022). La URV té el seu domicili al carrer de 
l’Escorxador, s/n, codi postal 43003 de Tarragona i el seu NIF és Q9350003A. 
 
I d’una altra, la Fundació URV (en endavant, FURV), amb NIF G43581321 i seu a 
Tarragona, carrer de l’Escorxador, s/n, representada per la directora del Centre de 
Transferència de Tecnologia i Innovació, Sra. Lourdes Jané i Ros, amb adreça per 
notificacions a Av. Països Catalans, 18, 43007 Tarragona. 
 
Els representants de cada part ens reconeixem mútuament la capacitat jurídica suficient 
per subscriure aquest document. 
 
 
ANTECEDENTS 
 
1. La FURV té com a objectiu principal, segons l'article 106 de l'Estatut de la URV i 

l'article 6 dels Estatuts fundacionals de la FURV, fomentar les relacions entre la URV, 
la societat i l'entorn socioeconòmic, fomentar la recerca, la innovació i la formació 
continuada, i actuar com a estructura que canalitzi i vehiculi la transferència de 
coneixements, de tecnologia i innovació de la URV. Segons aquests articles, la FURV 
és l'entitat encarregada per la URV de gestionar els contractes i convenis de recerca i 
desenvolupament, assessorament i prestació de serveis amb les empreses i entitats 
públiques i privades previstos a l’article 83 de la Llei orgànica 6/2001 de 21 de 
desembre d’universitats modificada per la Llei 4/2007, de 12 d’abril (LOU), i la resta 
de legislació aplicable. 

2. En virtut de l’encàrrec de gestió formalitzat mitjançant resolució del rectorat de la 
URV de data 22 de juliol de 2022, aprovat pel Consell de Govern de data 19 de juliol 
de 2022, la FURV és l’entitat encarregada de gestionar tots els contractes i convenis 
de recerca, innovació, prestació de serveis i subministraments entre el personal 
acadèmic, serveis, departaments, escoles i facultats, i entitats públiques o privades, o 
amb persones físiques a l’empara de la normativa vigent. 
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3. La FURV, mitjà propi de la URV encarregada de la gestió de la transferència del 
coneixement, de la tecnologia i innovació d'acord amb l'article 106 de l'Estatut de la 
URV i l’article 36 de l’Estatut de la FURV, ha de proporcionar a la URV i al seu 
personal acadèmic, serveis, departaments, escoles i facultats, l’assessorament per 
contractar treballadors que les corresponents investigacions exigeixin. També s’ha 
d’encarregar de l’eventual gestió de les contractacions esmentades, de manera que 
assumeix les responsabilitats contractuals a què aquelles puguin donar lloc. 

4. L’aplicació literal dels articles 15 i següents de la Llei 24/2015, de 24 de juliol, de 
Patents implica que la propietat industrial i intel·lectual de la tasca del personal 
contractat per la FURV pertany a la FURV. 

5. La voluntat d’ambdues institucions és de solucionar els possibles conflictes que 
aquesta situació pot provocar, vist que l’article 8 dels Estatuts de la FURV assenyala, 
com a beneficiària de la FURV, la URV i la comunitat universitària. 

 
 
Per tant, les dues parts acordem que 
 

1. La FURV, amb l’acord favorable del seu Patronat en data 30 de juny de 2004, 
cedeix a la URV, que accepta, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual 
que es generin com a conseqüència de l’activitat de transferència i innovació del 
personal que la FURV hagi contractat per prestar els seus serveis en projectes, 
contractes i convenis esmentats. 

2. Aquesta cessió es fa sense perjudici del reconeixement dels drets morals del 
personal contractat a constar com a autors/autores dels resultats generats. 

3. Aquest contracte té caràcter retroactiu respecte de tots els resultats generats fins 
ara pel personal contractat per la FURV a què fa referència aquest document. 

 
I, com a prova de conformitat, signem aquest document per duplicat però a un sol efecte, 
i el rubriquem en totes les seves pàgines, en el lloc i la data esmentats més avall. 
 
Tarragona, 6 de setembre de 2022 
 
Per la URV Per la Fundació URV 

Sr. Josep Pallarès Marzal Sra. Lourdes Jané i Ros 
Rector Directora del Centre de Transferència  
 de Tecnologia i Innovació 
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