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Aquesta normativa té per objecte establir un marc jurídic que reguli els següents aspectes,
donant alhora compliment al marc legal vigent aplicable des de l’aprovació de les lleis 14/2011 i
7/2011:
a)

La titularitat dels resultats derivats de l'activitat de recerca i innovació de
l’IDIBAPS pel Personal de l’IDIBAPS.

b)

Els procediments a seguir per a la protecció i explotació dels referits resultats de
l’IDIBAPS.

c)

Els drets econòmics resultants de l'explotació dels referits resultats.

Titularitat dels Resultats de la Recerca de l’IDIBAPS
La titularitat i els drets d’explotació dels Resultats de la Recerca, així com de les Invencions
(Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial) derivades d’aquesta investigació pertanyerà a
l’IDIBAPS. Els drets de Propietat Intel·lectual inclouen les Obres Individuals, Obres Col·lectives,
Programes d’ordinador (Software) i Bases de dades desenvolupades per qualsevol membre del
Personal Investigador de l’IDIBAPS.

Drets morals d’autoria del Personal Investigador
Tanmateix, l’IDIBAPS respectarà en tot cas el dret del Personal Investigador a ser reconegut
com a inventor o autor de les Invencions o de les Obres que hagin desenvolupat. Així,
correspondrà als Investigadors l’autoria d’aquests Resultats de la Recerca.

Obligació d’esment a l’IDIBAPS
En qualsevol Obra en què participi el Personal Investigador haurà de fer referència a la seva
vinculació amb l’IDIBAPS. Per tant, es farà esment a la Institució incloent la següent referència:
«© Consorci Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer, any (...). Tots els drets
reservats».

Resultats de la Recerca derivats de projectes desenvolupats en col·laboració amb
tercers
Els projectes desenvolupats conjuntament amb altres entitats (públiques o privades) hauran de
subscriure prèviament el corresponent contracte per tal de formalitzar la col·laboració. La
titularitat dels Resultats d’aquesta Recerca conjunta així com la distribució d’aquesta titularitat
per cada entitat, seran previstos en aquest contracte.

Comunicació i gestió de la protecció dels Resultats de la Recerca
En el moment en que l’Investigador desenvolupi un Resultat en la seva Recerca que pugui ser
susceptible de protecció (per expemple Patent o Know-How) haurà de contactar amb la Oficina
de Transferència de Tecnologia (KTT), per tal d’iniciar el tràmits pertinents per a la protecció de

la creació o invenció. L’oficina de KTT s’encarregarà d’avaluar la informació relativa al Resultat
de la Recerca i d’aconsellar a l’Investigador sobre les vies a seguir per la protecció d’aquests
resultats.
Si els Resultats de la Recerca deriven d’un projecte de col·laboració amb altres entitats, la
protecció, gestió i explotació de la invenció es realitzarà conforme al que s’estableixi en el
conveni prèviament subscrit.

Col·laboració del Personal Investigador
Els autors o inventors del Resultat de la Recerca hauran de col·laborar amb l’IDIBAPS, en tot
allò que sigui necessari per a l’obtenció de l’adequada protecció dels drets de propietat
intel·lectual i industrial i eventualment, la seva transferència.

Confidencialitat i divulgació dels Resultats de la Recerca
El Personal Investigador que treballi en projectes de recerca tractarà amb confidencialitat la
informació relativa a qualsevol recerca desenvolupada a l’entorn de l’IDIBAPS, i procurarà que
totes les persones involucrades realitzin els seus millors esforços per assegurar aquesta
confidencialitat, fins el moment de la seva publicació en un congrés, tesi, article o activitats
similars pròpies de la feina de l’investigador.

Renúncia a favor del Personal Investigador
En cas que l’IDIBAPS no estigui interessat en ser titular dels drets de Propietat Intel·lectual i
Industrial o decideixi renunciar als mateixos, ho comunicarà als seus inventors. En aquest cas,
si els inventors estiguessin interessats, l’IDIBAPS el hi transferirà els referits drets. Així doncs,
l’inventor podrà explotar comercialment els Resultats de la Recerca, sempre que aquesta
activitat comercial no sigui contrària als principis rectors de l’IDIBAPS. Tot i la renuncia,
l’IDIBAPS podrà participar econòmicament de l’explotació d’aquests Resultats de la Recerca i
tindrà el dret d’utilitzar aquests Resultats amb finalitats no comercials, mitjançant una llicència
no exclusiva, intransferible i gratuïta per a activitats de recerca.
Per als casos en què la titularitat sigui compartida amb altres entitats, se seguirà el règim
previst en el contracte prèviament subscrit.

Fórmules d’explotació dels Resultats de la Recerca
L’IDIBAPS, podrà explotar comercialment els Resultats de la Recerca de la forma que estimi
més adient pel compliment de les seves finalitats, procurant en tot cas el major accés possible
de la societat als nous coneixements i tecnologies.

Distribució dels beneficis de l’explotació comercial
Els beneficis obtinguts per l’IDIBAPS derivats de l’explotació comercial dels Resultats de la
Recerca es distribuiran d’acord amb la següent proporció:
a) Una tercera part per al Personal Investigador que tingui la consideració d’autor o
inventor;
b) Una tercera part per al grup de recerca de l’IDIBAPS al que pertanyi l’autor o inventor,
per a la promoció i foment d’activitats d’R+D+i; i
c) Una tercera part a l’IDIBAPS.

En cas de què l’autor o inventor no pertanyi a cap grup de recerca, o l’obra o invenció s’hagi
desenvolupat en activitats alienes a cap grup o estructura, la part corresponent a l’apartat b)
anterior acreixerà a favor de l’IDIBAPS.
En cas d’existir més d’un membre del Personal Investigador que tingui la condició d’autor o
inventor, l’IDIBAPS abonarà l’import corresponent als beneficis a cadascun d’ells.
S’entén per “beneficis” la diferència entre:
a) Els ingressos bruts obtinguts per l’IDIBAPS en l'explotació dels Resultats de la
Recerca;
b) I menys les despeses directament imputables a la protecció, valoració i
desenvolupament dels Resultats de la Recerca i els costos de gestió.
Per als projectes realitzats conjuntament amb altres entitats o amb investigadors externs a
l’IDIBAPS, la distribució dels beneficis serà negociada entre les entitats implicades a través del
contracte corresponent.

Definicions
Als efectes de la present normativa, es tindran en consideració les següents definicions:
d)

Personal Investigador: Personal de l’IDIBAPS que, estant en possessió de la
titulació exigida en cada cas, duu a terme una activitat investigadora, entesa com
el treball creatiu realitzat de forma sistemàtica per incrementar el volum de
coneixements, inclosos els relatius a l’ésser humà, la cultura i la societat, l’ús
d’aquests coneixements per crear noves aplicacions, la seva transferència i
divulgació.

e)

Resultats de la Recerca: tota aquella tecnologia, coneixement, innovacions o
processos que hagin estat generats en el marc de les activitats de recerca a
l’IDIBAPS.

f)

Obres: Resultats de la Recerca susceptibles de protecció per drets de Propietat
Intel·lectual, incloent, de forma enunciativa però no limitativa, llibres, publicacions,
obres multimèdia, bases de dades i programes d'ordinador (software), excloent
de forma expressa les explicacions de càtedra, conferències, obres derivades de
l’activitat docent.

g)

Invencions: Resultats de la Recerca susceptibles de protecció per drets de
Propietat Industrial, incloent, de forma enunciativa però no limitativa, patents,
models d'utilitat, topografies de semiconductors i dissenys industrials.

Per a qualsevol consulta, contactar amb:
KTT Office
IDIBAPS
ktt@idibaps.org

