
L'objectiu d'aquest formulari és recollir la informació bàsica per avaluar la aplicació 
potencial dels resultats d'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 l'imprès i remeti'l a la: 

Unitat d'Innovació i Transferència i Traslacionalitat de la Recerca 
Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) 
  
M. José Guilera - A/e: mariajose.guilera@iispv.cat - Tel.: 689 581 013 
 
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut 
C/ Sant Llorenç, 21.  43201  - Reus  - Tel.: 977 759 395 
  
Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII 
Edifici Modular de Docència i Recerca 
C/ Mallafré Guasch, 4 - 43007 Tarragona - Tel.: 977 249 772

FORMULARI DE SOL·LICITUD D'INVENCIÓ A L'IISPV

 Article

 Altres

Documents adjunts:

Dades de la persona de contacte:

Cognoms, nom:

Correu electrònic: 

Telèfon:

Confidencial

 Presentació

Pàg. 1 / 2

Grup de Recerca:



Àmbit de la innovació:

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

A omplir per l'IISPV:

Resum no confidencial:


L'objectiu d'aquest formulari és recollir la informació bàsica per avaluar la aplicació  potencial dels resultats d'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 l'imprès i remeti'l a la:
Unitat d'Innovació i Transferència i Traslacionalitat de la Recerca
Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)
 
M. José Guilera - A/e: mariajose.guilera@iispv.cat - Tel.: 689 581 013
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
C/ Sant Llorenç, 21.  43201  - Reus  - Tel.: 977 759 395
 
Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII
Edifici Modular de Docència i Recerca
C/ Mallafré Guasch, 4 - 43007 Tarragona - Tel.: 977 249 772
FORMULARI DE SOL·LICITUD D'INVENCIÓ A L'IISPV
Documents adjunts:
Dades de la persona de contacte:
Cognoms, nom:
Correu electrònic: 
Telèfon:
Confidencial
Pàg.  / 
Grup de Recerca:
Àmbit de la innovació:
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
A omplir per l'IISPV:
Resum no confidencial:
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