CONTRACTE ENTRE…………………I LA UNIVERSITAT DE LLEIDA

REUNITS,
D'una part: ………. representant legal, càrrec en l'EMPRESA i domicili, amb CIF, núm.
CIF, en virtut d'escriptura pública de poder notarial el dia …… per poder notarial.
I per un altre, la Sra. Olga Martín Belloso, vicerectora de Transferència i Foment de la
Innovació de la Universitat de Lleida, d'ara endavant UdL, com a representant d'aquesta,
segons delegació de competències establerta en la Resolució, de 3 de juny de 2019
(DOGC número 7888, de 3 de juny), per la qual s'aprova la delegació de competències
en diversos òrgans unipersonals i segons el que s'estableix en la Llei orgànica 6/2001,
de 21 de desembre, d'Universitats i el Decret 201/2003, de 26 d'agost, pel qual s'aproven
els Estatuts de la UdL, amb direcció a la plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida, i amb
CIF: Q-7550001-G.
Totes dues Parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per a obligar a les
seves respectives entitats i acorden voluntàriament el contracte actual.
EXPOSEN:
I. Que la UdL té interès a transferir a la societat el coneixement resultant de la seva
recerca
II. Que la UdL està interessada a validar i/o demostrar els resultats de recerca obtinguts
com a conseqüència de la realització de tesis doctorals en el teixit productiu, tal com es
recull en la convocatòria UdL-Impuls 2020, aprovada per .......
III. Que l'EMPRESA desenvolupa la seva activitat en el sector..... i està interessada a
col·laborar amb la UdL en la validació i/o demostració dels resultats de la recerca
obtinguts en la tesi doctoral "...... ........ "
IV. Que aquesta col·laboració es durà a terme en el marc de la convocatòria UdLImpuls 2020 i del contracte actual subscrit a aquests efectes,
Per tant, totes dues Parts acorden les següents clàusules:
1.

Objecte del Contracte

L'objecte d'aquest contracte és establir el règim de col·laboració entre les Parts per a la
validació i/o demostració dels resultats generats en la tesi doctoral ".....", a partir d'ara el
Projecte, de l'investigador/a postdoctoral "......". El pla de treball i les especificacions
cientificotècniques a seguir s'adjunten com a annex 1 i formen part integrant del
contracte.

2.

Responsables del Projecte i seguiment

Per part de la UdL, la persona responsable serà l'investigador principal del grup de
recerca .............
Adreça: ............
Telèfon: ..............
Correu electrònic: .............
I l'investigador postdoctoral ……………….
Direcció.: ............
Telèfon: ..............
Correu electrònic: .............
Per part de l'empresa, l'interlocutor vàlid serà el/la Sr./Sra. ..............................
Adreça: .............
Telèfon: ................
Correu electrònic: ................

3.

Contractació laboral i distribució del temps

............................................................................................................................
4.

Obligacions de les Parts

1.- Obligacions de l'empresa
a)
Garantir l'accés de l'investigador/a a les seves instal·lacions durant tota la durada
del Projecte i la vigència del contracte, així com l'accés del personal de la UdL que
intervingui directament en el desenvolupament del Projecte.
b)
Facilitar a l'investigador el material fungible, les infraestructures i les
instal·lacions indispensables per a desenvolupar les tasques derivades del Projecte.
c)

Vetllar pel compliment de les obligacions recollides en aquest contracte.

2.- Obligacions de la UdL
a)
Abonar l'import de 5.000€ al grup de recerca que col·labora en el Projecte. El
grup rebrà l'ajut durant el primer any, i es destinarà a finançar despeses per a
desenvolupar el Projecte.
b)
Destinar un màxim de 5.000€ a la contractació de serveis d'assessorament i
avaluació de la viabilitat d'explotació, així com a la preparació i presentació de projectes
a convocatòries que facilitin el desenvolupament i transferència de la tecnologia.

5.

Durada

El contracte actual entrarà en vigor el dia..... La seva durada serà d'1 any i es podrà
prorrogar una vegada, fins a un màxim total de 2 anys, si el Projecte evoluciona de
manera favorable.
6.

Confidencialitat de la informació i dels resultats.

Cadascuna de les Parts es compromet a no difondre, en cap concepte, les informacions
científiques, tècniques i/o comercials pertanyents a l'altra part a les quals hagin pogut
tenir accés en el marc del contracte actual.
Aquesta obligació de confidencialitat no serà aplicable quan:
La Part que rebi la informació en qüestió pugui demostrar que coneixia
prèviament a l'inici de la col·laboració, la informació rebuda.
La informació rebuda sigui o passi a ser de domini públic sense que hi hagi
vulneració de l'obligació de confidencialitat recollida en l'apartat anterior per la Part que
rebi la informació.
La Part que rebi la informació en qüestió obtingui autorització prèvia i per escrit
per a la seva revelació i/o divulgació de la Part que la revela.
La Part que rebi la informació en qüestió obtingui la mateixa legalment d'un
tercer.
Sense perjudici de l'anteriorment establert, la Part que rebi informació confidencial de
l'altra Part podrà revelar-la quan tal revelació obeeixi a un requeriment o petició formal
per part d'una autoritat judicial o qualsevol altra autoritat governamental, sempre que
prèviament se li hagi notificat tal petició a la Part que l'hagi revelat i se li hagi donat a la
mateixa (de ser possible) l'oportunitat d'oposar-se a la necessitat d'aquesta revelació i/o
se li hagi permès sol·licitar una ordre protectora o mesura cautelar a fi de que la
Informació Confidencial revelada en virtut d'aquesta petició s'utilitzi única i
exclusivament per a l'objecte que es va dictar en aquest requeriment legal.
Totes dues Parts es comprometen al fet que tot el personal d'una i una altra Part conegui
i observi el compromís de confidencialitat regulat per aquesta clàusula.
7.

Coneixements previs de les Parts

Cada Part continuarà sent propietària dels Coneixements Previs aportats al Projecte. En
virtut del contracte actual no s'entenen cedits a l'altra Part, cap dels Coneixements
Previs aportats al Projecte (s'entén per Coneixements Previs tot dada, coneixement
tècnic o informació, qualsevol que sigui la seva forma o naturalesa, tangible o
intangible, inclòs tot dret, com els drets de propietat industrial i intel·lectual pertanyent
a alguna de les Parts amb anterioritat a l'entrada en vigor del Contracte i que sigui
necessari per a l'execució del Projecte o per a l'explotació dels seus resultats Projecte).

Cadascuna de les Parts concedeix a l'altra una llicència no exclusiva d'ús dels
Coneixements Previs únicament per a dur a terme tasques de recerca en el marc del
contracte actual.
8.

Resultats del Projectes

Es consideraran resultats del Projecte tot producte tangible o intangible que hagi estat
identificat com a tal en els informes del Projecte, incloent dades, coneixements i
informacions, obtinguts en el Projecte, qualsevol que sigui la seva forma o naturalesa,
tant si poden o no ésser protegits, així com tot dret derivat, inclosos els drets de
propietat industrial i intel·lectual.
La UdL es reserva la facultat d'ús dels Resultats obtinguts durant la realització del
Projecte per a les finalitats de la seva pròpia recerca i docència en les condicions
establertes en el contracte actual, sense perjudici del que s'estableix en les següents
clàusules.
9.

Propietat Industrial i Intel·lectual dels resultats.

Si dels treballs del Projecte s'obtingués un resultat potencialment útil o comercialitzable,
protegible o no mitjançant un títol de Propietat Industrial o Intel·lectual, la Part que
l'hagi obtingut li ho comunicarà a l'altra Part en un termini màxim de …… mesos
mitjançant una descripció per escrit del resultat i/o invenció i la identificació dels autors
o inventors. El lliurament de la citada descripció per escrit s'efectuarà contra certificació
expedida per l'altra part en la quedi constància de la seva recepció.
La propietat dels resultats protegibles o no que es generin com a conseqüència de
l'execució i desenvolupament del Projecte serà de la UdL i de l'Empresa. En la mesura
en què aquests resultats siguin susceptibles de protecció legal, totes dues Parts
compartiran la preferència per a sol·licitar la titularitat conjunta dels Drets de Propietat
Industrial o Intel·lectual relatius a les invencions o altres títols que poguessin derivar-se
dels citats resultats, apareixent com a inventors/autors aquells investigadors de la UdL
i/o de l'Empresa que hagin contribuït intel·lectualment a l'obtenció d'aquests resultats.
Totes dues Parts s'informaran per escrit sobre la confirmació o no de participar com a
titulars del títol corresponent i actuaran en tot moment de manera diligent i consensuada
per a l'execució de les accions anteriors esmentades encaminades a la correcta protecció
dels resultats del Projecte en un termini màxim de …… mesos des de la recepció de
l'esmentada descripció. Aquestes decisions anteriors es veuran confirmades amb la
signatura del corresponent contracte de cotitularitat i explotació de drets, conjuntament
amb els aspectes indicats en la clàusula dotzena.
En tot cas, totes dues Parts es comprometen al fet que aquests terminis màxims no
puguin perjudicar o fer inhàbil la potencial sol·licitud del corresponent títol de Propietat

Industrial o Intel·lectual. Totes dues Parts col·laboraran en l'avaluació i redacció del
corresponent títol amb els recursos propis que disposin o amb els externs que es puguin
contractar i consensuaran la sol·licitud d'aquest títol per escrit abans de la seva
sol·licitud davant l'oficina corresponent. Segons s'acordi, una de les parts, l'entitat
autoritzada, informarà per escrit a l'altra Part de la presentació de sol·licitud del
corresponent títol legal.
La cotitularitat de cadascuna de les Parts es fixarà en funció de l'aportació intel·lectual i
material de cadascuna de les Parts al Projecte.
En el cas que una de les Parts no estigués interessada a ser cotitular en algun dels
resultats protegibles del Projecte, l'altra Part podrà sol·licitar el corresponent títol de
propietat al seu nom i càrrec. Així, la Part no participant lliurarà per escrit a la Part
titular la informació i les dades en el seu haver i necessaris per a la protecció i
explotació comercial d'aquests resultats per la Part titular de drets.
Si més endavant, una vegada sol·licitada la patent en cotitularitat de l'Empresa i la UdL,
un dels titulars decidís la no continuació de la tramitació o l'abandó d'algun dels títols ja
concedits, el comunicarà per escrit a l'altra Part perquè aquesta decideixi sobre
continuar o no amb la tramitació dels títols o el manteniment dels mateixos en el seu
propi i únic nom i al seu càrrec, habilitant-se entre totes dues Parts i des d'aquesta
comunicació un període màxim de 3 mesos per a la correcta protecció d'aquests. Així, la
no continuació de la tramitació o l'abandó esmentat d'una banda comporta la cessió de la
propietat i titularitat d'aquests títols a l'altra Part, així com el lliurament per escrit de tota
la informació i dades disponibles per la seva part i necessaris per a la protecció i
explotació comercial d'aquests resultats. En qualsevol dels casos, i una vegada que una
de les Parts sigui l'únic titular del corresponent títol, podrà llicenciar-lo lliurement a
tercers sense cap compromís amb l'altra Part.
En qualsevol dels casos, la Part cedent retindrà una llicència no exclusiva, no
transmissible i gratuïta d'aquests resultats per a l'ús en recerca i docència.
10.

Col·laboració en la protecció de resultats.

Totes dues Parts es comprometen a col·laborar en la mesura necessària per a aconseguir
l'efectivitat dels drets reconeguts en aquest Contracte. Aquesta col·laboració inclou
l'obtenció de la signatura dels inventors o autors de les recerques en els documents
necessaris per a la tramitació dels títols de Propietat Industrial o Intel·lectual, així com
per a la seva extensió a altres països quan així es decidís.

11.

Publicació dels resultats.

En cap cas podrà publicar-se el resultat d'una recerca susceptible de ser protegida abans
que transcorrin els terminis esmentats en la Clàusula novena o fins que les parts hagin
pres les mesures necessàries per a la seva adequada protecció.
Les dades i informes obtinguts durant la realització del Projecte, així com els resultats
finals, tindran caràcter confidencial per a totes dues Parts. Quan una de les Parts desitgi
utilitzar els resultats parcials o finals, en part o íntegrament, per a la seva publicació o
difusió per qualsevol mitjà haurà de sol·licitar la conformitat de l'altra Part mitjançant
mètode de comunicació fefaent dirigit al Responsable del seguiment del Projecte de
l'altra Part.
L'altra Part haurà de respondre per escrit en un termini màxim de ……, comunicant la
seva autorització, reserves o disconformitat sobre la informació continguda en aquesta
difusió. Transcorregut aquest termini sense obtenir resposta, s'entendrà que el silenci és
la tàcita autorització per a la seva difusió.
En cas de publicació o difusió de resultats per qualsevol de les Parts es farà sempre
referència especial al contracte actual. Tant en publicacions com en patents, es
respectarà sempre l'esment als autors del treball; en aquestes últimes figuraran en
qualitat d'inventors. En qualsevol cas, no podrà utilitzar-se el nom i/o logotip de la UdL
amb finalitats publicitaris o comercials per part de l'Empresa. Qualsevol altre tipus d'ús
requerirà l'autorització prèvia i expressa per escrit de la UdL.
12.

Explotació de resultats i regulació de regalies.

Quan els Coneixements Previs de la UdL resultin necessaris per a l'explotació dels
resultats del Projecte, la UdL concedirà a l'Empresa una llicència no exclusiva i
intransferible, limitada a l'explotació d'aquests resultats, que inclourà una
contraprestació econòmica addicional a la corresponent pels resultats del Projecte.
Totes dues Parts es comprometen a subscriure un contracte de cotitularitat i explotació
de drets, renunciant al dret d'explotació individual previst en l'article 80.2 de la Llei
24/2015, de 24 de juliol, de Patents. En virtut d'aquest contracte de cotitularitat i
explotació de drets, la UdL atribuirà a l'Empresa en exclusiva els drets d'ús i explotació
dels resultats compartits que li corresponen, protegits legalment o no, que tinguessin el
seu origen en el Projecte objecte d'aquest Contracte. En document legal esmentat, les
Parts estipularan els percentatges de titularitat de la patent, les oportunes
contraprestacions econòmiques a satisfer per l'Empresa a la UdL, així com qualsevols
altres aspectes referits al marc d'explotació dels resultats, que consideressin d'interès.
En qualsevol cas, totes dues Parts es comprometen a subscriure l'esmentat contracte de
titularitat i explotació de drets abans de la sol·licitud de l'esmentat títol de Propietat

Industrial o Intel·lectual compartit. En el cas que així ho manifestés l'Empresa, aquest
contracte serà definit directament pels serveis competents de la UdL i de l'Empresa.
En el cas que en un futur es resolgués l'esmentat contracte d'explotació de drets la UdL i
l'Empresa podrà explotar els resultats del Projecte lliurement per si mateix o mitjançant
la concessió de llicències a tercers sense cap compromís amb l'altra Part.
13.

Modificació del Contracte

Les Parts podran modificar el present document per mutu acord i per escrit.
Qualsevol modificació que alteri de manera important les estipulacions del contracte
actual haurà de formalitzar-se per escrit, per a la seva validesa, per mutu acord de totes
dues parts.
14.

Resolució del Contracte.

Seran causes de resolució del Contracte les generals admeses en dret. Amb caràcter
enunciatiu no exhaustiu, el contracte actual es podrà resoldre:
1.- Per acord exprés entre les Parts, bé perquè consideren els treballs finalitzats abans
del període marcat o per qualsevol altra causa.
2.- Per força major. Si per aquest motiu alguna de les Parts es veiés obligada a resoldre
aquest Contracte haurà de comunicar-lo de manera fefaent a l'altra Part.
3.- Per incompliment greu de les obligacions assumides en el contracte actual d'una
banda. Es consideraran incompliments greus, sense caràcter taxatiu, almenys els
següents: falta de presentació d'informes; infracció del deure de confidencialitat; o falta
de col·laboració en l'avaluació, preparació i sol·licitud de l'eventual títol de Propietat
Industrial.
15.

Legislació Aplicable i Jurisdicció

Les qüestions de litigi que poguessin sorgir respecte al compliment d'aquest Contracte
hauran de resoldre's per la jurisdicció civil.
Les parts renuncien expressament a qualsevol altre fur que els pogués correspondre i se
sotmeten als Jutjats i Tribunals de Lleida, pel coneixement i per a la decisió de les
qüestions que poguessin derivar-se d'aquest conveni.

I per deixar-ne constància, en prova de conformitat, totes dues parts signen aquest
conveni amb efectes a partir del DIA MES ANY.

Sr./a ..................................
EMPRESA

Sr/a…………………………..
Investigador principal del grupo
Universidad de Lleida

Sra. Olga Martín Belloso
Universitat de Lleida

Sr/a. …………………………….
Investigador postdoctoral
Universidad de Lleida

