Jornada sobre protecció de
la propietat industrial i intel·lectual
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Dijous

allò que tot enginyer o investigador ha de saber

d’ octubre de 2007. Sala 3.02 de l’Edifici Polivalent del Campus de Cappont. Universitat de Lleida

Adreçat a estudiantat, professorat, investigadors i altres professionals interessats
i/o relacionats amb la protecció dels resultats de la recerca i desenvolupament.

12.00 h

programa
9.15 h

Recepció dels participants i lliurament
de la documentació

9.30 h

Presentació i objectius de la Jornada
Sr. Francesc Giné. Sotsdirector de l’Escola
Politècnica Superior de la UdL
Sr. Francesc Vidal. Professor de l’Escola
Politècnica Superior de la UdL i coordinador
de la Jornada

10.00 h Patents (Primera part)
Sr. Pascual Segura. Centre de Patents
de la Universitat de Barcelona
• Quin paper juguen la propietat intel·lectual
i industrial, i particularment les patents,
en el món actual.
• Com es transforma un descobriment en
una invenció patentable.
• Què és el primer que cal fer quan es
creu tenir una invenció patentable.
• Què es pot patentar.
• Quines condicions ha de complir la
invenció per tal que la patent sigui vàlida
i eficaç per impedir la imitació
• Com facilitar a l’expert la redacció de la
sol·licitud prioritària.

Patents (Segona part)
• Com fer rendibles les invencions
realitzades per inventors particulars i per
investigadors d’organismes públics
d’investigació.
• Com obtenir i fer valer els drets de patent

13.15 h Serveis d’Informació Tecnològics de
l’OEPM
Sra. Rosa Rodríguez Díaz. Oficina
Española de Patentes y Marcas (OEPM)
• Com utilitzar les patents com a font
d’informació tecnològica.
• Com localitzar informació sobre patents.
13.45 h Serveis en matèria de propietat
industrial i intel·lectual a la UdL
Sra. Carme Agustí. Trampolí Tecnològic
de la UdL
• A qui dirigir-se a la UdL per qüestions
de patents
14.00 h Torn obert de paraula. Cloenda de la
jornada
Matrícula: gratuïta
Inscripció: fins el dia 2 d’octubre, indicant nom i
cognoms, dedicació professional, centre/institució,
adreça i correu electrònic a fundacio@700.udl.cat
Telèfon: 973 00 35 53

11.30 h Pausa
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Amb el suport:

