
Píndoles Formatives en Protecció i 
Comercialització dels Resultats de 

Recerca 

Campus Terrassa:

maig-juny 2019 

S1: 15 de maig (11-14h). 

S2: 22 de maig (11-14h)

S3: 29 de maig (11-14h)

S4: 5 de juny (11-14h) 

Campus Nord-Barcelona:

juny-juliol 2019

S1: 7 de juny (10-13h)

S1B: 14 de juny (10-13h)

S2: 21 de juny (10-13h)

S3: 28 de juny (10-13h)

S4: 5 de juliol (10-13h)

Campus Baix-Llobregat :

octubre 2019 

Dates per determinar

Campus del Diagonal-Besòs:

novembre 2019 

Dates per determinar

Quan i on ? 

Negociació

Protecció IPR

Llicencies
Spin-off

Mercat 

Adreçat al Personal docent–investigador (PDI) de la UPC amb esperit innovador que tingui interès en
posar a l’abast de la societat noves solucions tecnològiques.

Places limitades. 
Imprescindible inscripció 

prèvia



Itinerari de 4-5 píndoles 
formatives de curta durada  (3h) 
dissenyat  adhoc segons  les àrees 
d’interès dels diferents campus de 
la UPC.  Els participants podran 
conèixer i adquirir fonaments dels 
punts més importants, per la 
transferència al mercat,  amb èxit, 
dels resultats de  la seva  recerca .

Les píndoles  seran impartides 
per professionals de l’àmbit de la 
transferència tecnològica, tant en 
la modalitat de patents com en la 
de software, així com experts en 
gestió de la innovació, juristes i 
professionals en les àrees de 
creació d’empresa.  

L’aforament és limitat i la 
inscripció és obligatòria i es farà
per ordre de rebuda de la 
sol·licituds .

Contingut de les Píndoles Formatives:

S1. Estratègia de Propietat Intel·lectual i Industrial (Patents)
• Què es pot protegir ? Introducció de la Propietat Intel·lectual i Industrial
• Requisits de patentabilitat. Tipus de reivindicacions
• Protecció del software (computer-implemented inventions (CII)
• Casos i exemples pràctics

S1B. Aspectes Jurídics de les llicencies de Software lliure i codi obert
• Aspectes legals de la protecció i explotació del software
• Llicencies de software lliure (FOSS)
• Definició i aspectes legals del software de codi obert
• Casos i exemples pràctics

S2. Estratègia de Comercialització
• Estratègies per a una eficient comercialització
• Valorització de tecnologia: conceptes claus i riscos associats.
• Aliances estratègiques per arribar a mercat
• Segmentació de mercat. Maximitzar l’impacte econòmic i social.

S3. Aspectes legals associats a la Transferència de Tecnologia
• Aspectes legals de la transferència de tecnologia: Tipologia d’acords
• Requisits formals i efectes jurídics dels acords
• Pacte de socis. Un acord singular
• Mesures legals que poden afavorir el creixement de la companyia i

atraure inversió externa

S4. Llicència de Tecnologia/Creació d’Empreses (spin-off)
• El rol de la UPC en el procés transferència tecnologia
• Aspectes pràctics i cultura emprenedora
• Model de creació de spin-off i llicencia de tecnologia



Els Ponents de les Píndoles:  

Soci del bufet 
d’advocats RCD, 
especialitzat en 
innovació, 
emprenedoria i en 
propietat intel·lectual 
i industrial

Oscar Alegre (S3)
(Advocat i soci de RCD)

Assessor d’empreses del sector 
tecnològic i biotecnològic en tot el cicle 
de vida del seu projecte, des de la 
conceptualització, així com en la 
negociació amb inversors, pactes de 
socis, plans de retribució flexibles, etc.

Elisabeth del Valle (S2)
(Experta en innovació i CCO Onalabs S.L.)

Elisabeth té més de 15 
anys d’experiència
professional en gestió
de la innovació, 
desenvolupament
estratègic corporatiu i 
negociació de patents

La seva activitat professional s’ha 
centrat sobretot en el camp de 
l’electrònica, les telecomunicacions i les 
invencions implementades per 
ordinador.

Carles Comes  ( S1)
(Soci i Tècnic de patents de ZBM)

En Carles té una 
àmplia experiència 
en protecció de 
tecnologies de la 
informació com a 
patents. 

Malcolm Bain ( S1B)
(Advocat i soci de Id law partners)

Advocat especialista 
en la defensa de 
Propietat Intel·lectual 
en projectes TIC,   
software lliure i codi 
obert. 

Assessora al sector privat i públic  
sobre aspectes relacionats amb Internet 
i en comerç electrònic, inclòs l'adopció 
de programari lliure i de fonts obertes, 
estratègies de llicència, i marques.

SGI (S4)
(Servei de Gestió de la innovació)

El Servei de Gestió de la Innovació 
(SGI)UPC té la missió d’incentivar i 
facilitar la protecció, la valorització i la 
transferència dels resultats de la recerca 
desenvolupada a la UPC,  incrementant  
el retorn social i econòmic dels  
mateixos.  La formació serà impartida 
pel  Manel Arrufat Responsable 
d'Emprenedoria i creació d’empreses 
amb la col·laboració dels tècnics de 
transferència i gestió de llicencies Sonia 
Touriño i Gerard Margalef. 

Bernabé Zea (S1)
(Soci i Agent Oficial de la IP de ZBM)

En Bernabé compta 
amb una àmplia 
experiència en la 
preparació de 
dictàmens de 
patentabilitat, 

estudis de risc d’infracció i validesa de 
patents, negociació de llicències i Due
Diligence, així com en la redacció de 
patents, sobretot en les àrees de 
química orgànica i farmàcia.

en reconegudes organitzacions i 
actualment és la responsable de la IP, 
regulatòria, impacte social i aspectes 
legals de l’empresa Onalabs
HealthCare. 



Aquestes píndoles estan finançat per les següents institucions:

Píndoles Formatives en Protecció i 
Comercialització dels Resultats de Recerca 

Inscriu-te

gestió.innovacio@upc.edu 

mailto:https://forms.gle/AVwMnLpY685HwTbQ7
https://forms.gle/wF1RNNJqoUTELNdC8
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