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PREÀMBUL 
 

La Propietat Industrial i Intel·lectual està cobrant especial rellevància en el món universitari davant 
les noves realitats i reptes, i la necessitat de combinar la creació amb la transmissió de 
coneixements científics, tècnics i humanístics, la qual cosa requereix protegir de forma adequada 
dits coneixements per a una òptima difusió.  

De l'activitat de recerca de la Universitat de Lleida (d'ara endavant, indistintament, la “Universitat” 
o “UdL”) es poden generar resultats als que resulti d'aplicació la normativa corresponent en 
matèria de Propietat Intel·lectual i de Propietat Industrial. 

La Universitat assumeix com un dels principis pel que fa a la recerca l’estímul de la innovació 
científica, l’actualització, la mobilitat del personal investigador, el treball pluridisciplinar i la difusió 
dels resultats de la recerca, d’acord amb l’art. 100.3 dels Estatuts (aprovats pel Claustre en la 
sessió de 7 d’abril i 10 de juliol de 2003, DOGC núm 3963, de 8 de desembre de 2003). 

L’art. 106.1 d’aquests Estatuts, estableix que el Consell de Govern ha d’adoptar les mesures 
adients per a la protecció de la propietat intel·lectual dels treballs elaborats pels membres de la 
comunitat universitària. Per altre banda, en l’art. 106.2 es declara que la Universitat pot cedir la 
titularitat de les invencions i obtencions vegetals i animals als membres de la comunitat 
universitària que els hagi produït, amb reserva d’una llicencia no exclusiva, intransferible i gratuïta. 
Els beneficis derivats de la invenció o de l’obtenció s’han de compartir amb la Universitat en la 
proporció que determini el Consell de Govern. El Consell ha de regular també el procediment de 
comunicació a la Universitat de les iniciatives de les persones productores amb vista a l’adopció 
de les mesures oportunes referents a la protecció de les invencions o obtencions. 

Per la seva part, la Llei d’Universitats de Catalunya (Llei 1/2003, DOGC 3826), en el seu article 67, 
determina que el departament competent en matèria d’universitats i les universitats han de 
fomentar programes per a la protecció i explotació de la propietat intel·lectual i industrial de les 
universitats en totes les activitats de transferència de tecnologia i de coneixements portats a terme 
per membres i centres de la comunitat universitària.  

La recent reforma del marc jurídic de la investigació pública, promogudes amb ocasió de 
l’aprovació de la nova Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible i de la Llei 14/2011, d’1 
de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la innovació, ha incidit especialment en aquesta matèria. En 
aquest sentit, especial menció requereix l’article 54 de la Llei d’Economia Sostenible, que 
expressa que formen part del patrimoni de la Universitat els drets de propietat industrial i 
intel·lectual dels quals sigui titular com a conseqüència de les tasques desenvolupades pel seu 
personal en les seves funcions. 

Així mateix, i en relació al personal investigador de les Universitats, aquesta matèria queda 
contemplada tant en el catàleg de deures com el de drets previst en aquesta Llei. Així, els 
investigadors estaran obligats a comunicar totes les troballes, descobriments i resultats 
susceptibles de protecció jurídica, i col·laborar en els processos de protecció, però també podran 
obtenir una participació en els beneficis derivats de l'eventual explotació d'aquests resultats. 

Tot això reforça la necessitat de que les universitats protegeixin i fomentin l'explotació de la 
propietat industrial i intel·lectual en totes les activitats de transferència de tecnologia i de 
coneixement que el personal de la universitat dugui a terme. 

L’aprovació d’aquest nou règim legal ha fet necessari que la Universitat opti per la promulgació 
d’una nova normativa de protecció dels resultats derivats de l’activitat de recerca, en la que es 
veiés reflectit el nou escenari i realitat social dintre de la Universitat, derogant així l’antiga 



normativa de protecció dels resultats de les activitats de recerca, desenvolupament tecnològic i 
innovació (propietat industrial i intel·lectual) a la Universitat de Lleida, aprovada pel Consell de 
Govern en la sessió del 5 d’abril de 2006. 

La present normativa respon a la voluntat per part de la UdL d'una banda, de fomentar les 
activitats d'investigació dins de la comunitat universitària, i la implicació activa del personal de la 
Universitat, i per un altre, l'establiment de mecanismes per a l'explotació dels resultats derivats 
d'aquestes activitats (reforçant la posició de la UdL com a entitat capdavantera en la generació de 
nous projectes empresarials basats en la innovació), així com dels resultats obtinguts en el marc 
de les col·laboracions de caràcter científic, tècnic o artístic desenvolupades amb altres entitats 
públiques o privades. 

L’ objectiu d'aquesta normativa és establir un nou marc jurídic adequat que, d'una banda, doni la 
necessària seguretat jurídica tant a la UdL com als membres de la comunitat universitària i als 
tercers amb els qui col·labori la UdL en el desenvolupament de projectes de recerca, i que per 
l'altre, faci partícips al personal investigador dels beneficis que es puguin obtenir per l'explotació 
comercial dels resultats de la seva activitat de recerca. 

Atenent a tot l'exposat, resulta convenient que aquest Consell de Govern estableixi la 
corresponent normativa de Propietat Industrial i Intel·lectual, a l'efecte d'establir una regulació 
completa i coherent de tota aquesta matèria que asseguri l'assoliment dels objectius descrits en el 
present Preàmbul. 



 
 
TÍTOL I. OBJECTE I DEFINICIONS 
 
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació 

Aquesta normativa té per objecte establir un marc jurídic que reguli els següents aspectes:  

• La titularitat dels resultats derivats de l'activitat de recerca, desenvolupament i innovació 
(d'ara endavant, "Recerca") realitzada pel Personal Investigador de la UdL, com a 
conseqüència de la seva funció acadèmica, docent i de recerca, ja sigui en el marc del 
desenvolupament d'una activitat pròpia de la UdL o en col·laboració amb terceres 
persones o entitats. 

• Els procediments a seguir per a la protecció dels referits resultats de les activitats de 
recerca de la UdL. 

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

 
Article 2. Definicions 
 
A efectes d’aquesta normativa, es tindran en consideració les següents definicions: 

 
a) Personal Investigador : Personal de la Universitat 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 la seva divulgació. 
 

b) Resultats de la Recerca :  Tota aquella tecnologia, coneixement, processos o resultats 
que hagin estat desenvolupats o obtinguts com a conseqüència de les activitats 
acadèmiques, docents, i de recerca, de la UdL pel Personal Investigador de la UdL . 

 
c) Obres : Resultats de la Recerca susceptibles de protecció per drets de Propietat 

Intel·lectual, incloent de forma enunciativa però no limitativa, bases de dades i 
programes d'ordinador (software).  

 
d) 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.  

 
 
TÍTOL II. TITULARITAT DELS RESULTATS DE LA RECERCA,  DELS DRETS DE PROPIETAT 
INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL DERIVATS DELS MATEIXOS, I DRETS D’EXPLOTACIÓ  
 
 
CAPÍTOL I. RECERCA PRÒPIA DE LA UdL 
 
Article 3. Titularitat dels Resultats de la Recerca  a la UdL 
 
Correspon a la UdL la titularitat, així com els drets d'explotació i el dret a sol·licitar els títols de 
protecció corresponents, dels Resultats de la Recerca desenvolupats pel Personal Investigador de 
la UdL com a conseqüència de les seves activitats acadèmiques, docents o de recerca en la UdL. 



 
 
Article 4. Titularitat dels drets de Propietat Indu strial 
 
Correspon a la UdL la titularitat, així com els drets d'explotació, dels drets de Propietat Industrial 
sobre les Invencions derivades dels Resultats de la Recerca descrits en l’Article 2 anterior.  
 
Article 5. Titularitat dels drets de Propietat Inte l·lectual 
 

Titularitat dels drets de Propietat Intel·lectual e n supòsits específics  

1. Programa d’ordenador (Software)   

En cas que l'Obra desenvolupada per qualsevol membre del Personal Investigador de la 
UdL en l'execució de les seves funcions acadèmiques, docents o de recerca en la UdL 
sigui un software, la titularitat dels drets d'explotació sobre el mateix correspondrà, 
exclusivament, a la UdL.  

En el cas que el software sigui desenvolupat de forma col·lectiva a iniciativa i sota la 
coordinació de la UdL, l'autoria, així com la titularitat dels drets d'explotació sobre la 
referida obra, correspondrà a la UdL en cas que aquesta l'editi i divulgui sota el seu nom, 
excepte pacte en contrari.  

2. Bases de dades   

La titularitat dels drets d'explotació sobre les bases de dades que per la seva selecció o 
disposició dels seus continguts constitueixin creacions intel·lectuals d'acord amb la 
normativa aplicable, i que siguin desenvolupades per Personal Investigador de la UdL en 
l'execució de les seves funcions acadèmiques, docents o de recerca en la UdL, seran de 
titularitat de la UdL, sense perjudici, si escau, dels drets que poguessin subsistir sobre 
aquests continguts.  

 
Article 6. Drets morals d’autoria del Personal Inve stigador de la UdL 

La UdL respectarà en tot cas el dret del Personal Investigador de la UdL a ser reconeguts com a 
inventors o autors, segons el cas, de les Invencions i de les Obres que hagin desenvolupat, de 
conformitat amb les previsions de la normativa vigent en matèria de Propietat Industrial i 
Intel·lectual.  

Article 7. Obligació d’esment a la UdL 
 
En tot cas, i tret que la UdL es manifesti en sentit contrari, qualsevol Invenció o Obra en què 
participi el personal de la UdL, realitzada com a conseqüència directa o indirecta de les seves 
funcions acadèmiques, docents o de recerca en la UdL, haurà de fer referència a la seva 
vinculació amb la UdL. En aquest sentit, es farà constar de forma visible en totes les Obres 
titularitat de la UdL l'esment següent: «© Universitat de Lleida, any (...). Tots els drets reservats».  
 
 
 
CAPÍTOL II. PROJECTES DE RECERCA DESENVOLUPATS CONJUNTAMENT AMB ALTRES 
ENTITATS 



 
 
Article 8. Resultats de la Recerca obtinguts en vir tud de Projectes de Recerca 
desenvolupats en col·laboració amb tercers 

La realització de qualsevol encàrrec o projecte de recerca per part del Personal Investigador de la 
UdL, amb independència de la branca del coneixement a la qual es refereixi, requerirà la 
subscripció de forma prèvia del corresponent contracte de recerca en col·laboració, a l'empara de 
l'article 83 de la Llei Orgànica 6/2001, d'Universitats. 

El règim de titularitat dels drets sobre els Resultats de la Recerca que s'obtinguin en el marc de 
l'execució del contracte de recerca, així com la distribució dels corresponents drets d'explotació 
que es derivin, es preveuran en el referit contracte, sense perjudici que aquest pugui posposar la 
determinació de la distribució dels mateixos. En tot cas, sempre que sigui possible, caldrà abastar 
els següents aspectes:  

a) Quan es prevegi que sigui la UdL la titular, si l'empresa o ens té un dret preferent per a 
la seva explotació. En aquest cas s'estipularan les regalies que haurà de satisfer 
l'empresa o ens, o s'indicarà que s'establiran posteriorment en un acord després de la 
corresponent negociació entre la Universitat, a través de l'òrgan que indiqui el Vicerector 
competent en matèria de transferència, i l'empresa o ens. 

b) Quan s'estipuli que l'altra part sigui la titular dels drets, quins pagaments haurà de 
satisfer a la Universitat en concepte de beneficis derivats de l'explotació. 

c) La salvaguarda dels drets de la UdL davant la possibilitat que l'altra part subcontracti 
l'explotació comercial del resultat. 

d) Les condicions de publicació dels resultats obtinguts. 

En tot cas, hauran de respectar-se els drets que li puguin correspondre a la UdL en virtut de la 
present Normativa.  

 
TÍTOL III. GESTIÓ I PROTECCIÓ DELS RESULTATS DE LA RECERCA 
 
Article 9. Comunicació del Personal Investigador de  la UdL 

En el cas que el Personal Investigador de la UdL desenvolupi un Resultat que pugui ser 
susceptible de protecció, haurà de donar trasllat de forma immediata de la seva obtenció a  la 
Unitat de Valorització de la UdL, adjuntant tota aquella informació referent al Resultat de la 
Recerca desenvolupada que permeti a la UdL, si ho considera adequat, iniciar els tràmits 
adequats per a la seva protecció jurídica.  

La notificació del Personal Investigador es realitzarà per mitjà de la presentació d'una sol·licitud de 
protecció i un formulari de descripció de la tecnologia a la Unitat de Valorització de la UdL, d’acord 
amb els models que aquesta mateixa els facilitarà. Addicionalment, aquesta podrà demanar al 
sol·licitant informació complementària per tal de poder avaluar l'interès en protegir el resultat.  

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

En particular, l'obligació de col·laboració podrà estendre's a la subscripció dels documents públics 
o privats que resultin adequats, en particular davant qualsevol Oficina nacional i estrangera 
competent en matèria de propietat intel·lectual o industrial (de forma enunciativa, però no 
limitativa, Oficines de Patents i/o Marques, Registres de Propietat Intel·lectual, etc.), perquè la UdL 
consti com a titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el Resultat de la Recerca, i 



que pugui exercitar els drets que li corresponguin en virtut de la seva condició de titular a plens 
efectes. 
 
 
Article 10. Gestió de la protecció dels Resultats d e la Recerca 

Les tasques de protecció dels Resultats de la Recerca derivats de projecte de Recerca propis de 
la UdL seran desenvolupades pel Vicerector competent en la matèria, per mitjà de la Unitat de 
Valorització, que podrà comptar amb la col·laboració de professionals externs per a la realització 
de les seves tasques. 

En relació als Resultats de la Recerca derivats de projectes de col·laboració amb altres entitats 
públiques i/o privades, la protecció es realitzarà conforme al que s'estableixi al respecte en els 
convenis subscrits entre les entitats col·laboradores o, si s’escau, en el corresponent acord de co-
titularitat. 

Pel que fa a la cessió, venda o llicència dels drets sobre els resultats protegits a favor dels 
inventors/autors o a favor de tercers, serà el Rector qui resoldrà, després d’escoltar al Vicerector 
competent en la matèria i previ informe de la gerència. 

 
Article 11. Tramitació de la sol·licitud de protecc ió a la UdL 

Un cop realitzada la notificació i rebuda la documentació, el personal de la Unitat de Valorització 
de la UdL analitzarà conjuntament amb el/s sol·licitant/s les circumstàncies del resultat a protegir, 
l'aplicabilitat industrial i comercial i les seves possibilitats d'explotació, alhora que sol·licitarà el 
consell extern que consideri necessari (anàlisi de patentabilitat o d’explotació de l’obra ).  

En base a tota la informació amb què es pugui comptar la Unitat de Valorització informarà al 
Vicerector competent en la matèria sobre la viabilitat prevista de la protecció i les possibles vies 
futures d'explotació del resultat presentat. Dins el termini màxim de tres setmanes, el Vicerector 
competent en la matèria, estudiarà la proposta i dictaminarà sobre la idoneïtat de la protecció.  

Unitat de valorització de la UdL comunicarà a l'investigador/autor la resolució que s'hagi pres 
respecte de la sol·licitud presentada i els efectes que se'n deriven. La seva decisió podrà ser 
recorreguda per les persones interessades davant de la Comissió de Recerca, seguint el 
procediment establert Títol V relatiu a les eventuals reclamacions. 

 
Article 12. Sol·licitud de protecció en els registr es corresponents 

En cas que es decideixi protegir el resultat, la UdL, a través de la Unitat de Valorització, iniciarà 
l'expedient de tramitació realitzant una sol·licitud de protecció en el corresponent registre o oficina 
nacional, prioritàriament. La UdL es farà càrrec de les despeses de tramitació de la protecció, així 
com de les taxes, assessorament tècnic i altres costos derivats de la tramitació (despeses que 
seran deduïdes en primer terme dels ingressos derivats de la possible explotació, en cas que 
aquests es donin). 

 
Article 13. Extensió de la sol·licitud de protecció  

L'extensió internacional de la protecció, que en els casos en què correspongui, s'haurà de realitzar 
abans de finalitzar el període de prioritat que atorga la corresponent sol·licitud prioritària, estarà 
condicionada a l'existència d'acords amb tercers que financin les despeses que l'extensió originarà 
o a la viabilitat econòmica de la seva explotació futura presumible en el moment de fer l’extensió. 
No obstant, el Vicerector competent en la matèria i l'inventor/autor podran acordar la contribució 



econòmica a les despeses d'extensió de la de la protecció a altres països per part de fons de 
projectes de què sigui responsable. 

En el cas que la UdL sigui copropietària de la titularitat dels resultats protegits, serà igualment 
d'aplicació el paràgraf anterior, llevat que l'altra entitat assumeixi les despeses d'extensió. 

 
Article 14. Confidencialitat i divulgació dels Resu ltats de la Recerca 

El Personal Investigador de la UdL, així com qualsevol altre personal que participi en activitats de 
Recerca en l'entorn de la UdL, haurà de tractar la informació relativa a qualsevol recerca 
desenvolupada entorn de la UdL de forma confidencial i realitzar els seus millors esforços per 
assegurar aquesta confidencialitat, a fi de preservar els drets de la UdL o dels tercers que 
col·laborin en les activitats de Recerca. 

Una vegada s'hagi definit el procediment a seguir per a la protecció dels Resultats de la Recerca, 
els investigadors acordaran amb  la Unitat de valorització de la UdL els terminis de divulgació de la 
seva recerca, i es comprometran a no realitzar cap acte de divulgació fins avui que s'acordi per no 
perjudicar la seva protecció jurídica. 

Les gestions a desenvolupar per part dels òrgans competents de la UdL, seran realitzades amb la 
màxima diligència, confidencialitat i posant els mitjans perquè es mantingui en els contactes amb 
tercers. 

En el supòsit de desenvolupament conjunt de projectes de recerca amb altres entitats, la UdL 
procurarà incloure en els respectius convenis reguladors les polítiques de la UdL relatives a la 
confidencialitat dels Resultats de la Recerca desenvolupats. 

 
Article 15. Renuncia o abandonament dels drets de P ropietat Industrial 

En cas que la UdL no estigui interessada en la titularitat d'algun títol o en l’extensió internacional 
d'un dret de Propietat Industrial o decideixi renunciar a la sol·licitud o al manteniment del mateix 
(especialment en el cas de manteniments onerosos de tecnologies no explotades) ho comunicarà 
als seus inventors. En cas que aquests estiguin interessats, la UdL els podrà transferir els referits 
drets, d'acord amb les condicions que s'acordin entre la UdL i els inventors.  

No obstant això, en cas que la UdL hagi subscrit un contracte amb un tercer preveient a favor seu 
un dret preferent a assumir la titularitat dels referits Resultats de la Recerca en cas de renúncia o 
abandó per part de la UdL, serà aplicable el previst en el contracte. 

Per a la renúncia o abandonament de qualsevol títol de Propietat Industrial i Intel·lectual, es 
requerirà  una resolució del Vicerector competent en la matèria. 

En el supòsit que la UdL hagi abandonat o renunciat als seus drets en favor de l'inventor/a, aquest 
podrà comercialitzar el Resultat de la Recerca sempre que l'activitat comercial no sigui contrària 
als principis rectors de la UdL.  

La UdL es reservarà un dret a participar en un percentatge, que es fixarà en cada cas, dels 
beneficis obtinguts en l'explotació del Resultat de la Recerca cedit als inventors segons els termes 
previstos en el Títol IV de la present Normativa, tant en cas de ser explotada per ells mateixos, 
com en cas de ser llicenciada o transferida a tercers. A més, la UdL es reservarà en tot cas el dret 
d'utilitzar el Resultat de la Recerca amb finalitats no comercials mitjançant una llicència no 
exclusiva, intransferible i gratuïta d'ús per a activitats docents i de recerca.  



En aquest últim cas, la UdL podrà establir els mecanismes que estimi adequats per recuperar les 
despeses ocasionades per la gestió, redacció, tramitació i manteniment del referit títol de Propietat 
Industrial.  

 

TÍTOL IV. EXPLOTACIÓ DELS RESULTATS 
 
 
CAPÍTOL I. FÓRMULES D’EXPLOTACIÓ I TRANSFERÈNCIA DELS RESULTATS 
 
Article 16. Fórmules d’explotació dels Resultats de  la Recerca 
 
La UdL podrà explotar comercialment els Resultats de la Recerca de la forma que estimi més 
oportuna per al compliment de les seves finalitats, procurant en tot cas el major accés possible de 
la societat als nous coneixements i tecnologies. 
 
 
CAPÍTOL II. DISTRIBUCIÓ DELS BENEFICIS DE L’EXPLOTACIÓ DELS RESULTATS 
 
Article 17. Participació en els beneficis de l’expl otació dels Resultats de la Recerca per part 
del Personal Investigador de la UdL 
 
17.1. Els “beneficis nets” obtinguts per la UdL per a l'explotació comercial dels Resultats de la 
Recerca, hauran de distribuir-se d'acord amb la proporció que s'establirà a continuació.  

e) Un 50% pel Personal Investigador de la UdL que tingui la consideració d’autor o 
inventor; 

f)      Un 50% per la Universitat 
Dels beneficis de la Universitat es dotarà un fons de valorització de tecnologia de la UdL. 

 
Pel que fa a l’explotació d’obres, software i base de dades, la distribució dels beneficis podrà 
ser diferent d'acord amb la importància comercial de l'obra explotada i d'acord amb quina ha 
estat la participació del personal investigador implicat. 

 
17.2. En cas d'existir més d'un autor o inventor, la UdL abonarà l'import corresponent a cada 
investigador, segons document escrit per tots els interessats que estableixi els percentatges de 
contribució de cada inventor, o bé resolució judicial o laude arbitral que determini la participació de 
cadascun d'ells.  
 
17.3. Els drets econòmics reconeguts als autors o inventors dels Resultats de la Recerca no 
podran ser cedits a tercers no participants en l'execució del projecte que hagués originat els 
Resultats de la Recerca, ni tampoc a persones jurídiques, excepte acord exprés amb la UdL en 
aquest sentit, o per ser requerit per disposició legal o resolució judicial o administrativa.  
 
17.4. Als efectes previstos en el present article, s'entendrà per “beneficis nets” la diferència entre 
els següents conceptes:  

• Els ingressos bruts obtinguts per la UdL en l'explotació dels Resultats de la Recerca, 
incloent els pagaments rebuts per l'empresa que els exploti i els ingressos derivats 
d'una eventual renúncia per part dels cotitulars dels Resultats de la Recerca;  

• Si la UdL ha invertit en el procés de valorització en conceptes com: taxes de patents, 
agencies de protecció i proves pilot/concepte de la tecnologia/coneixement, es 
destinarà un 25% dels ingressos anualment a cobrir l’import invertit per la UdL, fins a 
cobrir el 75% de l’import de la inversió per part de la UdL en proves pilot/proves 
concepte. 



17.5. La distribució dels ingressos obtinguts per l'explotació comercial dels Resultats de la 
Recerca desenvolupats en projectes realitzats conjuntament amb altres entitats públiques i/o 
privades o amb investigadors externs a títol personal, es determinarà contractualment entre les 
entitats implicades en el projecte, i en defecte d'això, s'estarà al que acordin les parts, respectant 
en tot cas la contribució de les parts en l'obtenció i protecció dels Resultats de la Recerca. 

17.6. En tot cas, la distribució dels ingressos previstos en aquest article, s'ajustarà a les limitacions 
econòmiques que pugui establir la normativa aplicable.  

 
TÍTOL V. RÈGIM DE RECLAMACIONS 
 
 
Article 18. Règim de reclamacions 
 
Les reclamacions per incompliment d’aquesta normativa podran ser presentades al Vicerectorat 
competent en la matèria, que adoptarà les decisions adients per preservar els drets que, si 
s’escau, hagin estat vulnerats.  
 
 
TÍTOL VI. DISPOSICIONS FINALS 
 
 
PRIMERA. DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA  

Aquesta normativa serà d’aplicació als beneficis dels Resultats de la Recerca que s’obtinguin amb 
caràcter posterior a l’entrada en vigor de la present normativa.  

 
SEGONA. DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

Aquesta normativa deroga qualsevol normativa anterior referent a aquesta matèria, en particular, 
la “Normativa sobre la protecció dels resultats de les activitats de recerca, desenvolupament 
tecnològic i innovació (propietat industrial i intel·lectual) a la Universitat de Lleida”, aprovada pel 
Consell de Govern en la sessió de 5 d’abril de 2006, sense perjudici del règim previst pel 
repartiment dels beneficis derivats dels Resultats de la Recerca generats durant la vigència 
d’aquesta normativa. 

  
TERCERA. ENTRADA EN VIGOR 

Aquesta normativa entrarà en vigor a partir de l’endemà de la publicació, en la seu electrònica de 
la Universitat de Lleida, del Butlletí Oficial de la Universitat de Lleida en què s’insereixi. 

 
 
 
 
 
 


