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‘La gent no es prou conscient de les bases de dades de  

patents i de la quantitat d’informació que hi ha.  

Són públiques, tothom les pot consultar’ 

 

La conferència ‘Patents, copyright i propietat industrial’ va tenir lloc el 26 de 

novembre a la Biblioteca de Rubí. Destinada a la població de rubí i especialment, 

al teixit industrial; amb Xavier Vallvé, cap de l'Oficina de Valorització i Patents 

de la UAB i Agent Europeu de Patents qualificat i Júlia Palma, responsable en 

Promoció i Emprenedoria del PRUAB (Parc de Recerca de la UAB). Lluís Bogunyà, 

membre de la Junta Executiva de l’Associació d’Amics, va moderar l’acte. 

 

Xavier Vallvé començava la seva ponència explicant la funció de l’Oficina de 

Valorització i Patens de la UAB on identifiquen aquelles recerques que 

s’estan desenvolupant a la UAB i que poden ser interessant per al sector 

productiu. La seva funció principal és donar valor i protegir aquetes 

recerques a través de patents o d’altres mesures, i seguidament buscar 

empreses amb línies de negoci que hi puguin estar interessades. Cada any 

treballen en uns 40 projectes, dos terços d’aquests són de l’àmbit de la 

biotecnologia i la biomedicina, un 25% d’enginyeria, telecomunicacions i 

electrònica i un petit percentatge de temàtica relacionada amb l’alimentació i 

el medi ambient. “Els diners no són el nostre objectiu, sinó el fet que la 

investigació acabi convertint-se en un producte comerciable”, afirma.  

Les patents són necessàries perquè en el moment de posar a la venda un 

producte, no li puguin sortir competidors, és una mesura de protecció. Per obtenir una patent sobre un 

producte es necessari complir uns requisits: novetat, activitat inventiva, aplicació industrial i ha d’incloure 

una descripció del procés d’elaboració del producte. Un cop obtinguda, s’obté l’exclusivitat sobre el 

producte durant 20 anys. Es concedeixen al voltant de 2 milions de patents cada any a tot el món. El 

copyright protegeix la propietat artística i el disseny industrial protegeix les característiques d’un producte 

que tenen a veure amb la forma, l’aspecte, etc. Cada un d’ells té una legislació diferent. 
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D’altra banda, aquesta Oficina de la UAB, així com la resta d’oficines de patents, compleixen una altra 

funció molt clara: evitar que empreses i persones infringeixin patents sense saber-ho, ja que el fet 

d’ignorar-ho no eximeix de la pena judicial. També és molt important, a l’hora de començar una recerca, 

saber si hi ha alguna patent en algun lloc del món sobre un producte similar, ja que molts productes no són 

coneguts pel gran públic, perquè no han sigut comercialitzats, però sí que estan patentats. Fa un anys, un 

estudi feia públic que a Europa al voltant del 30% de la recerca (pública i privada) era duplicada, fet que 

suposava una pèrdua de 200 bilions d’euros. ‘La gent no es prou conscient de les bases de dades de 

patents i de la quantitat d’informació que hi ha. Són 

públiques, tothom les pot consultar’, explica Vallvé.  

A vegades, les persones o empreses es plantegen si fer 

una patent, ja que per fer-la cal descriure el procés 

d’elaboració del producte, de forma tan detallada que 

aquest ha de poder ser reproduït a través de la 

descripció. De manera que a vegades entra en joc el secret industrial, perquè els competidors no disposin 

de la informació per a poder copiar el producte una vegada caduca la exclusivitat de la patent. D’altra 

banda, es responsabilitat del propietari de la patent vigilar i denunciar les imitacions. 

 

Júlia Palma va explicar l’objectiu del Parc de Recerca: promoure la transferència de coneixement de la 

UAB a la societat. Des del 2001 s’han creat 79 empreses i 800 llocs de treball amb un 80% de taxa d’èxit. 

Tenen un laboratori d’idees d’on han sorgit molts projectes, com Care Respite, que genera una alerta al 

mòbil de la persona cuidadora, quan la persona a qui cuida ha caigut. Va ser una patent europea el 2014 i 

està en vies de creació de l’empresa. 

Disposen també d’un laboratori d’innovació per a 

empreses, moltes pimes acudeixen al Parc quan 

tenen una idea per desenvolupar un projecte 

innovador, però no saben com dur-lo a terme. A 

través de l’àrea de finançament es busquen ajuts per 

elaborar el projecte i fer-ne el seguiment. Per 

exemple, l’empresa dormity.com, va acudir amb la 

idea de fer un matalàs que s’adaptés al cos de cada persona. En col·laboració amb el departament de 
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fisioteràpia i del Centre de Visió per Computadors de la UAB hi estan treballant, i d’aquí a poc temps, es 

presentarà finalment el projecte. També treballen en un projecte d’intervenció integral a Mercabarna per 

l’aprofitament alimentari. 

L’Associació d’Amics de la UAB forma part del consell de representació empresarial del Parc de Recerca, tal 

com va recordar Lluís Bogunyà, amb l’objectiu clar de col·laborar amb la transferència de coneixement. 

 

Aquestes jornades de debat s’emmarquen dins les activitats de ‘La Universitat Opina’, uns debats que 

l’Associació organitza sobre temes que preocupen la ciutadania amb la voluntat sempre d’oferir una 

plataforma de reflexió i d’enfortir el nexe d’unió entre la Universitat i la societat. És per aquest motiu que a 

les jornades hi participen com a ponents, personal acadèmic de diverses universitats, així com persones 

expertes en la matèria.  

De les jornades se’n realitzen fotografies, un vídeo de l’acte complet i una crònica, i algunes d’elles es 

transcriuen. Podeu trobar informació i material d’altres jornades aquí. 

 

Més informació i fotografies de l’acte ‘Patents, copyright i propietat industrial’ aquí.  
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