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PREÀMBUL 
 
La Universitat de Lleida (en endavant, la “Universitat” o “UdL”) té per missió, en virtut de l’establert 
a l’article 2.1 dels seus Estatuts “prestar el servei públic, que li ha estat encomanat per la societat, 
de contribuir a la creació, la conservació i la transmissió del coneixement. Aquestes funcions 
configuren les seves activitats principals: la docència, la recerca i la transferència de 
coneixement”. 
 
En el marc de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats (LOU), es constitueix 
com un dels principis informadors de la Universitat de Lleida és "El foment de la recerca, del 
desenvolupament tecnològic i de la innovació", previsió incorporada en l'article 3.1.c dels seus 
Estatuts. 
 
Malgrat els importants esforços de la Universitat de Lleida per recolzar les iniciatives empresarials 
sorgides del seu sí, que donaren lloc a l’anterior Reglament d’Empreses de Base Tecnològica pel 
Consell de Govern, en data 16 de juliol de 2010, els investigadors i docents universitaris han hagut 
d'enfrontar-se a importants barreres financeres i legals en el procés de consolidació dels seus 
projectes empresarials. L’aprovació de la Llei Orgànica 4/2007 —de reforma de la LOU—, fou un 
primer pas en l'eliminació d’algunes d’aquestes barreres, creant nous mecanismes que incentiven 
la creació d’aquest tipus d’empreses i permeten facilitar la presa de decisions per part dels futurs 
emprenedors. Aquest procediment ha culminat amb l'aprovació de la Llei 14/2011 de la Ciència, la 
Tecnologia i la Innovació, que estableix un nou marc que pretén afavorir la mobilitat dels 
investigadors del sector públic cap a les empreses, concretament aquelles participades per la 
Universitat.  
 
Atenent a aquest nou marc legal, la Universitat de Lleida ha considerat oportú establir una nova 
normativa per regular els procediments de creació d'empreses promogudes per membres de la 
comunitat universitària en base als coneixements i/o tecnologia desenvolupats en la pròpia 
institució, així com dels requisits aplicables per a la participació d'aquests membres de la 
comunitat universitària de la Universitat i de la pròpia Universitat en aquestes empreses. Tot això 
amb l'objectiu d'aconseguir un marc que promogui i recolzi la creació d’aquest tipus d'empreses 
així com la transferència dels resultats de la recerca universitària al teixit productiu i social a través 
de les mateixes. 
 
TÍTOL I. INTRODUCCIÓ 
 
CAPÍTOL I. OBJECTE, ÀMBIT D’APLICACIÓ I DEFINICIONS 
 
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació del Reglamen t 
El present Reglament té per objecte establir el règim jurídic aplicable als projectes de spin-off 
sorgits de la UdL, així com l’establiment de les fórmules de participació tant de la pròpia UdL com 
dels membres de la comunitat universitària de la UdL en aquests projectes empresarials, i el marc 
de relació amb els mateixos. 
 
Article 2. Definicions 
2.1 La present normativa serà aplicable als següents tipus de projectes empresarials que siguin 
aprovats o reconeguts com a tal per la UdL: 
 



Spin-off : empresa creada o participada per Personal Investigador de la UdL, que tingui com 
objecte l’explotació de resultats de la recerca de la UdL, tant sigui de caràcter tecnològic – 
Empresa de Base Tecnològica (EBT), com de coneixement. 
 
2.2. Als efectes del present Reglament, es tindran en consideració les següents definicions: 
 
a. Personal Investigador : personal de la UdL inclòs en la definició de l’article 13 de la Llei 
14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació. Inclou, en especial, el Personal 
Docent Investigador funcionari i laboral i el personal docent i investigador en formació amb 
contracte de treball. 
 
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 a la UdL pel Personal Investigador de la UdL. 
 
 
TÍTOL II. MARC LEGAL DE LES SPIN-OFF 
 
Per a la creació o participació en una Spin-off, es requerirà l’autorització prèvia per part de la UdL, 
de conformitat amb el procediment que es detalla a continuació. 
 
CAPÍTOL II. PROCEDIMENT DE CREACIÓ DE SPIN-OFF DE LA UdL I PARTICIPACIÓ EN 
SPIN-OFF JA CREADES 
 
Article 3. Sol·licitud d’autorització 
3.1 El Personal Investigador de la UdL que estiguin interessats en: (i) la creació d’una empresa 
per a l’explotació comercial de Resultats de la Recerca de la UdL, o (ii) la presa de participació per 
part de la Universitat en una empresa ja constituïda i que tingui per objecte l’explotació comercial 
de resultats de la recerca de la UdL, haurà de presentar la corresponent Sol·licitud a la Unitat 
encarregada de valoritzar els resultats de recerca de la UdL (en endavant Unitat de Valorització), 
que haurà d’incloure la següent informació: 
 
a. Presentació dels socis/equip emprenedor, amb indicació de la seva vinculació a la UdL, i la 
manifestació de que en el projecte empresarial no s’incorrerà en l’incompliment de la normativa de 
incompatibilitats. 
 
b. Sol·licituds d’autorització de compatibilitat per a la prestació de serveis en la societat, 
d’excedència o d’inaplicació de la normativa d’incompatibilitats, realitzada per aquells membres de 
l’equip emprenedor que siguin Personal Investigador de la UdL que desitgin participar en l’Spin-off. 
 
c. Pla d’Empresa, que podrà seguir el model facilitat amb aquesta finalitat per la Unitat de 
Valorització en el que es recullin, entre altres, els següents aspectes: 
 
-- Estudi de viabilitat tècnica del producte o servei a desenvolupar, incloent els aspectes 
relacionats amb la cadena de valor del producte, els desenvolupaments addicionals previstos, la 
prevenció de riscos, gestió ambiental, etc. d’acord amb la legislació vigent i normativa específica. 
 
-- Estudi de viabilitat econòmica-financera on s’avaluï el potencial econòmic del projecte, possibles 
alternatives viables de finançament, previsió d’inversions necessàries així com de les vendes i 
despeses i del flux de caixa previst en els primers anys. 
 
-- Estudi de viabilitat estratègica, on es recullin els avantatges competitius del projecte proposat 
per aconseguir amb èxit la seva implantació al mercat al que va dirigit. 
 
d. En el cas de que l’Spin-off estigui ja constituïda, addicionalment: 
 
-- Estatuts Socials de la companyia i Pactes Parasocials subscrits entre els socis de la mateixa; 



 
-- Certificats emesos per l’Agència Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social que 
acrediti que la companyia està al corrent de les seves obligacions davant ambdues 
Administracions. 
 
-- Comptes Anuals i Memòria dels últims quatre exercicis, si n’hi hagués. 
 
e. Memòria descriptiva dels Resultats de la Recerca de la UdL que es desitgin explotar en el marc 
del desenvolupament del projecte de l’Spin-off, o còpia del Contracte de Transferència de 
Resultats de Recerca subscrit amb anterioritat amb la UdL, en el seu cas. 
 
Article 4. Anàlisi del projecte de Spin-off de la U dL 
4.1 Una vegada presentada la Sol·licitud, el/la Responsable de l’Àrea de Recerca i Transferència 
conjuntament amb la Unitat de Valorització procediran a l’anàlisi de la viabilitat del projecte 
empresarial, en particular dels aspectes tecnològics, de mercat, financers i el model de relació i 
participació que es proposa a la UdL. 
 
4.2 En base a aquest anàlisis, elaboraran un Informe Provisional, que haurà d’abastar els 
següents aspectes: 
 
a. Determinació de la base tecnològica de l’empresa, en el seu cas, en base a la naturalesa dels 
Resultats de la Recerca que es pretenguin explotar i a l’activitat a desenvolupar per l’empresa. 
 
b. Relació amb els Resultats de la Recerca de la Universitat. 
 
c. Model de relació del projecte amb la Universitat. 
 
4.3 Per a la realització d’aquest anàlisi, el/la Responsable de l’Àrea de Recerca i Transferència i la 
Unitat de Valorització i podran sol·licitar la informació addicional que requereixi, i es podrà recolzar 
en assessors interns i/o externs en la mesura que així ho estimin convenient. 
 
4.4 La Sol·licitud, conjuntament amb l’Informe Provisional, serà remès al Vicerector/a responsable 
en aquesta matèria. 
 
4.5 El Vicerector/a, a la llum de la documentació remesa, elaborarà un Informe favorable o 
desfavorable a la creació de l’Empresa, que inclourà, en cas de ser favorable, el procediment 
d’autorització a seguir, i les contraprestacions que estimi adequades a favor de la UdL (en 
endavant la “Proposta”). 
 
Article 5. Procediment d’autorització de l’Spin-off  
5.1 A la llum de la Proposta del Vicerector/a, el Consell de Govern de la UdL valorarà, i en el seu 
cas aprovarà, la creació i/o participació de la UdL en el capital social de la Spin-off. 
 
5.2 La resolució del Consell de Govern de la UdL es tramitarà al Consell Social de la UdL que, a 
partir de tota la informació rebuda, resoldrà respecte de la sol·licitud i concedirà o denegarà 
l’autorització per crear o participar en l’Spin-off, i en el cas de ser aprovada, establirà el règim 
jurídic que regularà la creació o participació de la UdL. 
 
5.3 El/la Vicerector/a donarà trasllat de la resolució del Consell Social tant als sol·licitants, per la 
seva informació, com als òrgans i unitats internes de la UdL adequades, a fi de que desenvolupin 
tots aquells aspectes formals necessaris per a la implementació de l’acord que s’adopti a tals 
efectes. 
 
5.4 El Rector serà l’encarregat de signar els documents en què es materialitzi l’acord, i en 
particular el Contracte de Transferència dels Resultats de la Recerca i, si escau, el Contracte entre 
Socis, de conformitat amb l’establert en els articles 9 i 10 d’aquest Reglament, tot i que podrà 
delegar aquesta competència en el Vicerector/a responsable en la matèria. 



 
5.5 En cas que el Consell Social de la UdL no aprovi la participació de la UdL al capital social de la 
Spin-off, aquest òrgan remetrà al/a la Rector/a, o si escau, al Vicerector/a responsable en la 
matèria amb facultats delegades, perquè procedeixi a l’eventual signatura del corresponent    
Contracte de Transferència dels Resultats de la Recerca de la UdL entre la Universitat i la Spin-
off, subjecte en tot cas a la normativa patrimonial aplicable. 
 
 
CAPÍTOL III. ASPECTES COMUNS A LES SPIN-OFF 
 
 
Article 6. Participació de la UdL en el capital soc ial de l’Spin-off 
6.1 L’autorització de la UdL per a la participació de la Universitat en el capital social de les Spin-
off, establirà els termes i condicions en que es realitzarà l’adquisició de la participació. 
 
L’aportació de la UdL en el capital social serà preferentment del 5% i consistirà en aportacions 
dineràries directes. 
 
Article 7. Seguiment de la Participació 
7.1 En tant la UdL mantingui participació a la Spin-off, aquesta haurà de remetre a la Unitat de 
Valorització, en el termini de sis (6) mesos des de la data de tancament de l’exercici, els comptes 
anuals, així com un informe en el qual es detalli l’evolució de la seva activitat, amb especial 
atenció als aspectes financers i tecnològics. 
 
7.2 La UdL podrà requerir la realització d’una auditoria, en cas de considerar-ho convenient a la 
llum de la informació remesa per la Spin-off. Les despeses derivades d’aquesta auditoria seran en 
tot cas assumides per l’Spin-off. 
 
7.3 La Unitat de Valorització, amb el vist-i-plau de el/la Responsable de l’Àrea de Recerca i 
Transferència, i a la llum de les informacions rebudes, elevarà un informe al Vicerector/a 
responsable en la matèria, que descrigui la situació actual de Spin-off i les seves recomanacions 
referent a les actuacions a realitzar per part de la UdL. 
 
Article 8. Contracte entre Socis 
La totalitat dels socis de la Spin-off participades per la UdL hauran de subscriure, de forma prèvia 
o simultània a la seva creació, un Contracte entre Socis, en el qual es determinaran, entre altres, 
les normes d’administració i govern de la Spin-off de conformitat amb l’establert al present 
Reglament i en l’acord d’autorització de la UdL. En el Contracte entre Socis s’establirà la obligació 
d’adhesió al mateix per part dels nous socis, llevat que la UdL expressament accepti el contrari. 
 
Article 9. Contracte de Transferència dels Resultat s de la Recerca 
9.1 La transferència dels drets d’ús i explotació comercial sobre els Resultats de la Recerca de la 
UdL es realitzarà d’acord amb el procediment aplicable d’acord amb la normativa vigent. 
 
9.2 En tot cas, la referida transferència suposarà la formalització d’un Contracte de Transferència 
dels Resultats de la Recerca, on es regularan els termes en que es produirà la transferència a 
favor de la Spin-off, així com la corresponent contraprestació a la que tindrà dret la UdL, d’acord 
amb les condicions que s’haguessin establert per part de la UdL. 
 
9.3 Els continguts del Contracte de Transferència dels Resultats de la Recerca seguiran la 
normativa aplicable i les bones pràctiques en la defensa de l’interès públic habituals en aquest 
tipus de Contractes. 
 
 
TÍTOL III. PARTICIPACIÓ DEL PERSONAL DE LA UdL EN L ES SPIN-OFF 
 



Article 10. Sol·licitud d’excedència pel desenvolup ament d’activitats en la Spin-off d’acord 
amb el règim establert en la Llei de la Ciència, la  Tecnologia i la Innovació . 
10.1 El Personal Investigador funcionari de carrera o laboral fix amb una antiguitat mínima de cinc 
anys que desitgi incorporar-se a les activitats d’una Spin-off podrà sol·licitar a la UdL ser declarat 
en situació d’excedència temporal per un termini màxim de cinc anys. 
 
10.2 L’excedència s’haurà de sol·licitar per la realització d’alguna de les activitats contemplades 
en l’article 17.4 de la Llei 14/2011, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, i haurà de realitzar-
se en tot cas en règim de contractació laboral. 
 
10.3 La concessió de l’excedència se subordinarà a les necessitats del servei i l’interès que la UdL 
tingui en la realització de les activitats a desenvolupar en la Spin-off. Per això, es requerirà en tot 
cas un informe favorable del departament o institut universitari de recerca al qual estigui adscrit el 
sol·licitant, en el que es contemplin aquests extrems. 
 
10.4 El termini de duració màxim de l’excedència temporal serà de cinc anys, sense que sigui 
possible, una vegada esgotat aquest termini, sol·licitar una nova excedència temporal per la 
mateixa causa fins que hagin transcorregut al menys dos anys des del reingrés al servei actiu o la 
incorporació al lloc de treball des de l’anterior excedència. 
 
10.5 Durant el període d’excedència, no es percebrà retribució pel lloc d’origen, inclús quan es 
tindrà dret a la reserva del lloc de treball i a la avaluació de l’activitat investigadora de recerca, en 
el seu cas. 
 
Article 11. Sol·licitud d’excedència i de llicència  pel desenvolupament d’activitats en la 
Spin-off d’acord amb el règim establert en la Llei d’Universitats de Catalunya 
11.1 El Personal Investigador docent amb contractació permanent, col·laborador temporal amb 
títol de doctor i lector podran sol·licitar una llicència o una excedència per a desenvolupar alguna 
de les activitats contemplades en l’article 56 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de 
Catalunya. 
 
11.2 L’excedència s’atorgarà per un període no superior a quatre anys i no es percebrà retribució 
pel lloc d’origen i comportarà la suspensió automàtica del contracte. No obstant això, i subjecte a 
sol·licitud de la persona interessada, a la seva finalització, aquesta es podrà reincorporar de forma 
automàtica i definitiva en un lloc de treball de la mateixa categoria i en el mateix departament 
d’origen. 
 
11.3 La llicència es podrà atorgar per un període màxim de dos anys, i permetrà la percepció 
d’una retribució de la UdL durant el període de la llicència, que haurà de determinar la UdL. En tot 
cas, la concessió de la llicència comporta la reserva del lloc de treball originari. 
 
11.4 Correspondrà al/a la Rector/a atorgar les llicències i les excedències regulades en aquest 
article. 
 
Article 12. Autorització per la prestació de servei s a l’Spin-off 
12.1 El Personal Investigador de la UdL podrà sol·licitar autorització per a la prestació de serveis 
en una Spin-off per la UdL, mitjançant un Contracte de treball a temps parcial i de duració 
determinada, segons l’establert en l’article 18 de la Llei 14/2011, de la Ciència, la Tecnologia i la 
Innovació. 
 
12.2 La sol·licitud haurà d’acompanyar-se d’una memòria en la que es justifiqui la participació del 
sol·licitant en una actuació relacionada amb les prioritats cientificotècnica establertes en la 
Estratègia Espanyola de Ciència i Tecnologia o en la Estrategia Espanyola d’Innovació. 
 
12.3 El reconeixement de compatibilitat que s’atorgui, en el seu cas, per la UdL no podrà modificar 
la jornada ni l’horari de treball, i quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en 
el sector públic 



 
Article 13. Règim de participació del Personal de l a UdL en l’Spin-off 
13.1 La participació del Personal Investigador de la UdL en el capital social i l’òrgan 
d’administració de la Spin-off s’ajustarà a allò establert en la normativa sobre incompatibilitats del 
personal al servei de l’Administració Pública. 
 
13.2 El Personal Investigador que participi en una Spin-off constituïda o participada d’acord amb el 
règim previst en el present Reglament podrà sol·licitar que no li siguin d’aplicació els articles 
12.1.b i d) de la Llei 53/1984, segons l’establert en l’article 18 de la Llei 14/2011, de la Ciència, la 
Tecnologia i la Innovació. 
 
Article 14. Protecció dels Resultats de la Recerca de la UdL 
14.1 Els membres del Personal de la UdL que participen en una Spin-off, incloent aquells que 
s’acullin a qualsevol de les possibilitats previstes en el present Títol, hauran de protegir els 
Resultats de la Recerca de la UdL i dels seus equips de recerca, conforme a la normativa de 
propietat intel·lectual i industrial general de la Universitat, i als acords i convenis subscrits per 
aquesta entitat. 
 
14.2 La UdL establirà les mesures necessàries per protegir la seva posició davant eventuals 
situacions de conflicte d’interès. 
 
14.3 En relació al Personal Investigador de la UdL que s’aculli al règim previst en l’article 12, es 
presumirà que als Resultats de la Recerca desenvolupats per aquests durant el període de 
compatibilitat els resultarà aplicable el règim de les creacions o invencions desenvolupades sota 
relació laboral amb la UdL, llevat pacte o prova en contrari. En aquest sentit, s’establiran 
contractualment les mesures necessàries als efectes descrits en aquesta clàusula. 
 
 
TÍTOL IV. COL·LABORACIÓ ENTRE LA UdL I LA SPIN-OFF 
 
Article 15. Convenis de col·laboració 
15.1 La UdL i les Spin-off podran subscriure convenis de col·laboració amb la Institució a través 
dels seus Departaments, Instituts o grups de recerca reconeguts, de conformitat amb l’article 83 
de la Llei Orgànica 6/2001, d’Universitats i amb les limitacions que imposa la legislació vigent. 
 
15.2 En la preparació d’aquests convenis, s’establiran els mecanismes oportuns per evitar 
potencials situacions de conflictos d’interès, així com l’obligació de les Spin-off d’establir els 
procediments necessaris per tal que el personal que intervingui en les seves activitats no divulgui 
els secrets industrials i objecte de la propietat intel·lectual dels que hagin tingut coneixement per 
raó de la seva pertinença a la Universitat o a aquestes empreses, no només durant el temps de 
permanència, sinó també després de l’extinció de la seva relació contractual amb la mateixa. 
 
 
TÍTOL V. MISCEL·LÀNIA 
 
Article 16. Registre d’Spin-off de la UdL 
16.1 La UdL establirà un Registre de Spin-off, en el que s’inscriuran els següents aspectes: 
 
a. Aquelles sol·licituds de creació o reconeixement de Spin-off de la UdL que s’hagin presentat. 
 
b. Les sol·licituds de Spin-off de la UdL que hagin estat aprovades o reconegudes per la UdL. 
 
c. La participació de la UdL en el seu capital social. 
 
d. Les adquisicions i transmissions de participacions en aquestes empreses per part de la UdL. 
 
 



 
e. Els Resultats de la Recerca de la UdL sobre els que la empresa disposa de drets, segons el 
cas, pel seu ús i explotació comercial. 
 
f. El domicili social de les Spin-off de la UdL. 
 
16.2 Les Spin-off de la UdL, o en el seu cas la UdL, hauran d’informar al Registre de Spin-off, de 
qualsevol modificació que es produeixi en relació als aspectes descrits anteriorment per la seva 
actualització. 
 
16.3 El Registre mantindrà la informació de les Spin-off actualitzada mentre la UdL mantingui 
vinculació accionarial o contractual, segons el cas, amb la referida empresa. 
 
Article 17. Imatge corporativa de les Spin-off de l a UdL 
17.1 La UdL atorgarà a les Spin-off de la UdL constituïdes o reconegudes d’acord amb el règim 
previst en aquest Reglament, una llicència d’ús no exclusiva, no subllicenciable i no transmissible, 
de la imatge corporativa i de la denominació, “Spin-off de la UdL”, als efectes exclusius que les 
utilitzi a fi d’identificar-se com a tal en el mercat. 
 
17.2 Les Spin-off de la UdL hauran d’utilitzar obligatòriament la imatge corporativa i la 
denominació referides, de forma asociada a la seva pròpia imatge corporativa. 
 
17.3 L’ús de la imatge corporativa i la denominació indicades no representarà en cap cas que les 
empreses actuïn en nom de la UdL, ni que aquesta avali les seves activitats empresarials. 
 
17.4 La UdL podrà requerir en qualsevol moment el cessament en l’ús de la denominació i de la 
imatge corporativa indicada en el present article. En aquest cas, l’empresa haurà de cessar en el 
seu ús amb caràcter immediat. 
 
Article 18. Contractació preferent d’estudiants de la UdL 
18.1 Les Spin-off de la UdL, en el curs de la seva activitat, procuraran contractar de manera 
preferent a estudiants que hagin cursat els estudis en la UdL, facilitant-los-hi la seva inserció en el 
mercat laboral. 
 
18.2 Les Spin-off de la UdL procuraran recórrer, de forma preferent, a la borsa de treball de la UdL 
per la cerca dels professionals que requereixin pel desenvolupament de les seves activitats. 
 
Article 19. Referencia als òrgans previstos en aque st Reglament 
En cas de que qualsevol dels òrgans referits en el present Reglament deixi d’ostentar qualsevol de 
les responsabilitats o atribucions previstes en el mateix, la seva posició dins del present 
Reglament serà assumida per l’entitat que sigui designada per la UdL per la realització d’aquestes 
responsabilitats o atribucions. 
 
 
TÍTOL VI. DISPOSICIONS FINALS 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
 
Única. Adequació a la normativa aplicable 
 
La UdL procurarà, en el menor termini possible, adequar les disposicions establertes en aquesta 
normativa a qualsevol eventual modificació de la normativa legal aplicable, en particular, la relativa 
a incompatibilitats i a creació d’empreses. 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
 
Única. Derogació de la normativa anterior 



 
 
 
Queda derogat el “Reglament d’Empreses de Base Tecnològica de la Universitat de Lleida” 
aprovada pel Consell de Govern el 16 de juliol de 2010, així com qualsevol altre reglament o 
normativa que s’oposi a la present Normativa. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Única. Entrada en vigor 
 
Un cop aprovat pel Consell de Govern, aquest Reglament entrarà en vigor a l’endemà de publicar-
se en el Butlletí Oficial de la Universitat de Lleida. 


