
L'objectiu d'aquest formulari és recollir la informació bàsica per avaluar la aplicació 
potencial dels resultats de R+D+i generats a l'entorn de l'IISPV i determinar, en el seu cas, 
la forma més adequada de protegir i difondre aquests coneixements. En el cas de resultar 
precedent la sol·licitud d'algun títol de propietat industrial o intel·lectual, la informació que 
conté dit formulari facilitarà la tramitació del mateix. 

Si us plau, complimentin la totalitat de l'imprès i, una vegada signat per tots els 
inventors, remeti l'original a: 

Unitat d'Innovació i Transferència de Resultats de Coneixement 
Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) 
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut 
C/ Sant Llorenç, 21.  43201  - Reus (Tarragona)
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FORMULARI DE SOL·LICITUD D'INVENCIÓ A L'IISPV

 Memòria de la patent   Figures   Resum

 Cessió de drets (si s'escau)

 Cotitularitat  (si s'escau)

Documents adjunts:

Tècnic/a: Ref. núm.:

Dades de la persona de contacte:

Cognoms, nom:

Correu electrònic: 

Telèfon:

1. Títol de la invenció: 

Confidencial



2. Participants: 

INVENTORS ADSCRITS A L'IISPV

Cognoms, Nom DNI Institució / centre
Categoria 

professional % particpació

SUTOTAL TOTAL (A)

INVENTORS D'ALTRES CENTRES

Cognoms, Nom DNI Institució / centre
Categoria 

professional % particpació

SUTOTAL TOTAL (B)

TOTAL (A+B)
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Ref. núm.:

Confidencial



SIGNATURA DELS INVENTORS

L'orígen de la invenció, és:

3. INFORMACIÓ SOBRE EL RESULTAT DE LA INVENCIÓ: 

 Un projecte a partir d'una estructura estable  
 de recerca (CIBER, RETICs, etc.):

 Un contracte de recerca (citar el nom de l'empresa):  

 Un projecte de recerca

 Altres

La titularitat de la innovació és compartida amb una altra entitat? 
A OMPLIR PER L'IISPV

 No

 Si En cas afirmatiu, amb quina/es entitat/s?

Amb quin % ha de ser propietari l'IISPV?

Hi ha algun contracte que així ho acrediti?  Si  No

Pàg. 3 / 6

Persona de contacte: Cognoms, nom:

Correu electrònic:

Ref. núm.:

Confidencial



4. OBJECTE DE LA INVENCIÓ: 

Defineixi el resultat obtingut (esculli una o varies opcions):

 Un nou producte (considerar "producte" en sentit general)

 Un nou procediment d'invenció

 Millora d'un producte existent

 Millora d'un procés existent

 Una idea

 Un servei nou o millorat

Enumerar productes alternatius a la 
invenció que existeixin ja al mercat:

Indicar les avantatges tècniques que té la invenció respecte dels cistats productes (màxim, 200 paraules):

La invenció es considera nova perquè:

 No s'ha trobat res igual en un informa de cerca complert

 No s'ha trobat res igual en la bibliografia consultada

 No s'ha trobat res igual en les bases de dades de patents
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5. APLICACIONS DE LA INVENCIÓ: 

Descriure breument les aplicacions industrials de la invenció (màxim, 200 paraules):

Ref. núm.:

Confidencial



Paraules clau per efectuar la cerca en base de dades (en anglès, espanyol i català):

Anglès:

Espanyol:

Català:

6. DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA INVENCIÓ: 

Descriure breument (màx. 300 paruales) l'objecte de la invenció, en què consisteix, quin problema resol i 

quines avantatges aporta respecte l'estat de la tècnica acutal.

S'ha fet difusió prèvia de l'objecte de la invenció? (1)

En cas afirmatiu, indicar el mitjà de difusió, data i contingut (Tesis, publicacions, congressos, etc.):

 Si  No

7. GRAU DE DIFUSIÓ DE LA INVENCIÓ: 

8. GRAU DE DESNVOLUPAMENT DE LA INVENCIÓ: 

Escollir, entre aquestes opcions, la o les que més s'aproximin al grau de desenvolupament de la invenció:

 Existeix un prototip preparat per el seu desenvolupament i comercialització

 S'han realitzat assaigs en planta pilot

 S'ha realitzat exclusivament al laboratori

 S'hauria de realitzar una sèrie de desenvolupaments per a la seva comercialització o  
 implantació industrial

9. EXPLOTACIÓ I COMERCIALITZACIÓ DE LA PATENT: 

Es considera que seria un producte (procediment) amb possible èxit comercial?:

 Elevat  Mitjà  Baix

El mercat potencial de la patent, és:  Exclusivament nacional

Internacional:  Europa  EEUU

 Altres:
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Ref. núm.:

Confidencial



S'ha contactat amb alguna empresa per la seva possible explotació?:  Si  No

En cas afirmatiu, amb quina?

En cas negatiu, coneix alguna empresa que pugui estar interessada?

10. RESUM NO CONFIDENCIAL: 

Breu descripció per utilitzar amb finalitat de promoció, explicant els beneficis i aplicacions, sense detallar 

cap aspecte inventiu o detalls tècnics confidencials.

NOTES: 

(1) Consideri terme "difusió" en sentit ampli, incloent detalls revelats en: 

- Tesis, tesines, projectes de final de carrera o master, i en general escrits per l'obtenció d'un grau o  

qualificació acadèmica 

- Cursos, seminaris, conferencies 

- Correspondència 

- Sol·licitud de projectes i beques 

- Posters i/o comunicacions orals en congressos 

- Informació facilitada a empreses i institucions 

Si considera que hi ha hagut algun tipus de difusió contacti immediatament amb la Unitat d'Innovació i 

Transferència de Resultats de Coneixement. 

PROTECCIÓ DE DADES I CONFIDENCIALITAT: 

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, 

l'IISPV garantitza la seguretat i confidencialitat de les dades personals obtingudes mitjançant la complimentació 

d'aquest document i d'altres que es puguin adjuntar. Així mateix, s'informa que la recollida de dites dades 

tenen com a finalitat establir l'autoria dels resultats presentats, l'eventual  tramitació administrativa per la 

sol·licitud de títols de propietat industrial i/o intel·lectual, i comunicació amb els interessats.  

NORMATIVA APLICABLE: 

- Llei 11/1986, de 20 de març, de Patents d'Invenció i Models d'Utilitat 

- Llei 16/1993, de 23 de desembre, sobre la Protecció Jurídica de Programes d'Ordinador 

- Real Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, realtiu al Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual 

- Llei 10/2002, de 29 d'abril, relativa a la Protecció Jurídica de les Innovacions Biotecnològiques
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Ref. núm.:

Confidencial


L'objectiu d'aquest formulari és recollir la informació bàsica per avaluar la aplicació  potencial dels resultats de R+D+i generats a l'entorn de l'IISPV i determinar, en el seu cas, la forma més adequada de protegir i difondre aquests coneixements. En el cas de resultar precedent la sol·licitud d'algun títol de propietat industrial o intel·lectual, la informació que conté dit formulari facilitarà la tramitació del mateix.
Si us plau, complimentin la totalitat de l'imprès i, una vegada signat per tots els inventors, remeti l'original a:
Unitat d'Innovació i Transferència de Resultats de Coneixement
Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
C/ Sant Llorenç, 21.  43201  - Reus (Tarragona)
Pàg.  / 
FORMULARI DE SOL·LICITUD D'INVENCIÓ A L'IISPV
Documents adjunts:
Tècnic/a: 
Ref. núm.:
Dades de la persona de contacte:
Cognoms, nom:
Correu electrònic: 
Telèfon:
1. Títol de la invenció: 
Confidencial
2. Participants: 
INVENTORS ADSCRITS A L'IISPV
Cognoms, Nom
DNI	
Institució / centre
Categoria professional
% particpació
SUTOTAL TOTAL (A)
INVENTORS D'ALTRES CENTRES
Cognoms, Nom
DNI	
Institució / centre
Categoria professional
% particpació
SUTOTAL TOTAL (B)
TOTAL (A+B)
Pàg.  / 
Ref. núm.:
Confidencial
SIGNATURA DELS INVENTORS
L'orígen de la invenció, és:
3. INFORMACIÓ SOBRE EL RESULTAT DE LA INVENCIÓ: 
La titularitat de la innovació és compartida amb una altra entitat?
A OMPLIR PER L'IISPV
En cas afirmatiu, amb quina/es entitat/s?
Amb quin % ha de ser propietari l'IISPV?
Hi ha algun contracte que així ho acrediti?
Pàg.  / 
Persona de contacte:
Cognoms, nom:
Correu electrònic:
Ref. núm.:
Confidencial
4. OBJECTE DE LA INVENCIÓ: 
Defineixi el resultat obtingut (esculli una o varies opcions):
Enumerar productes alternatius a la invenció que existeixin ja al mercat:
Indicar les avantatges tècniques que té la invenció respecte dels cistats productes (màxim, 200 paraules):
La invenció es considera nova perquè:
Pàg.  / 
5. APLICACIONS DE LA INVENCIÓ: 
Descriure breument les aplicacions industrials de la invenció (màxim, 200 paraules):
Ref. núm.:
Confidencial
Paraules clau per efectuar la cerca en base de dades (en anglès, espanyol i català):
Anglès:
Espanyol:
Català:
6. DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA INVENCIÓ: 
Descriure breument (màx. 300 paruales) l'objecte de la invenció, en què consisteix, quin problema resol i quines avantatges aporta respecte l'estat de la tècnica acutal.
S'ha fet difusió prèvia de l'objecte de la invenció? (1)
En cas afirmatiu, indicar el mitjà de difusió, data i contingut (Tesis, publicacions, congressos, etc.):
7. GRAU DE DIFUSIÓ DE LA INVENCIÓ: 
8. GRAU DE DESNVOLUPAMENT DE LA INVENCIÓ: 
Escollir, entre aquestes opcions, la o les que més s'aproximin al grau de desenvolupament de la invenció:
9. EXPLOTACIÓ I COMERCIALITZACIÓ DE LA PATENT: 
Es considera que seria un producte (procediment) amb possible èxit comercial?:
El mercat potencial de la patent, és:
Pàg.  / 
Ref. núm.:
Confidencial
S'ha contactat amb alguna empresa per la seva possible explotació?:
En cas afirmatiu, amb quina?
En cas negatiu, coneix alguna empresa que pugui estar interessada?
10. RESUM NO CONFIDENCIAL: 
Breu descripció per utilitzar amb finalitat de promoció, explicant els beneficis i aplicacions, sense detallar cap aspecte inventiu o detalls tècnics confidencials.
NOTES:
(1) Consideri terme "difusió" en sentit ampli, incloent detalls revelats en:
- Tesis, tesines, projectes de final de carrera o master, i en general escrits per l'obtenció d'un grau o  qualificació acadèmica
- Cursos, seminaris, conferencies
- Correspondència
- Sol·licitud de projectes i beques
- Posters i/o comunicacions orals en congressos
- Informació facilitada a empreses i institucions
Si considera que hi ha hagut algun tipus de difusió contacti immediatament amb la Unitat d'Innovació i Transferència de Resultats de Coneixement.
PROTECCIÓ DE DADES I CONFIDENCIALITAT:
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'IISPV garantitza la seguretat i confidencialitat de les dades personals obtingudes mitjançant la complimentació d'aquest document i d'altres que es puguin adjuntar. Així mateix, s'informa que la recollida de dites dades tenen com a finalitat establir l'autoria dels resultats presentats, l'eventual  tramitació administrativa per la sol·licitud de títols de propietat industrial i/o intel·lectual, i comunicació amb els interessats. 
NORMATIVA APLICABLE:
- Llei 11/1986, de 20 de març, de Patents d'Invenció i Models d'Utilitat
- Llei 16/1993, de 23 de desembre, sobre la Protecció Jurídica de Programes d'Ordinador
- Real Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, realtiu al Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual
- Llei 10/2002, de 29 d'abril, relativa a la Protecció Jurídica de les Innovacions Biotecnològiques
Pàg.  / 
Ref. núm.:
Confidencial
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