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radores, profesores titulares de escuela universitaria y 
catedráticos de escuela universitaria en la composición 
de la Junta de la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 
Informàtica 
1. Los maestros de taller o laboratorio y los profesores co
laboradores, mientras se encuentren en estos cuerpos a ex
tinguir se entenderán como componentes de la Junta de la 
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica en el sector 
de Otro personal docente e investigador. 

2. Los profesores titulares de escuela universitaria y los catedrá
ticos de escuela universitaria mientras se encuentren en estos 
cuerpos a extinguir se entenderán como componentes de la 
Junta de la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica en 
el sector de Funcionarios de los cuerpos docentes universitarios. 

Disposición derogatoria 
Quedan derogadas todas aquellas disposiciones del ámbito 
competencial de la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria In
formàtica de igual o inferior rango. 

Disposición final 
El presente Reglamento entrará en vigor el mismo día de su 
aprobación por el Consejo de Gobierno.

REGLAMENTO DE PROTECCIÓN Y TRANSFE
RENCIA DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELEC
TUAL E INDUSTRIAL DE LA UNIVERSITAT POLI
TÈCNICA DE VALÈNCIA
(Aprobado por el Consejo de Gobierno de 9 de noviembre 
de 2012)

PREAMBULO
En los últimos diez años se están planteando importantes 
cambios en el papel de la Universidad en relación con el de
sarrollo económico y social. Así, la Ley Orgánica 6/2001 de 
Universidades establece como funciones de la Universidad en 
su Artículo 2(c) “la difusión, la valorización y la transferencia 
del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de 
vida y del desarrollo económico”. De este modo sitúa como 
actividad principal de la universidad, adicional a la docencia e 
investigación, contribuir al desarrollo económico y social del 
entorno en el que se inserta. 

En la misma línea, la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, 
la Tecnología y la Innovación sitúa a las universidades como 
uno de los agentes ejecutores del Sistema Español de Cien
cia, Tecnología e Innovación y dedica varios de sus artículos 
a la transferencia y difusión de los resultados de la actividad 
de investigación, desarrollo e innovación y cultura científica, 

laboradors, professors titulars d’escola universitària i 
catedràtics d’escola universitària en la composició de 
la Junta de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria In
formàtica 
1. Els mestres de taller o laboratori i els professors col
laboradors, mentre es troben en aquests cossos a extingir 
s’entenen com a components de la Junta de l’Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeria Informàtica en el sector d’Altre perso
nal docent i investigador. 

2. Els professors titulars d’escola universitària i els catedràtics 
d’escola universitària mentre es troben en aquests cossos a 
extingir s’entenen com a components de la Junta de l’Esco
la Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica en el sector de 
Funcionaris dels cossos docents universitaris. 

Disposició derogatòria 
Queden derogades totes les disposicions de l’àmbit compe
tencial de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica 
d’igual o inferior rang. 

Disposició final 
Aquest reglament entra en vigor el mateix dia de l’aprovació 
pel Consell de Govern.

REGLAMENT DE PROTECCIÓ I TRANSFERÈNCIA 
DE DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I IN
DUSTRIAL DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE 
VALÈNCIA
(Aprovat pel Consell de Govern de 9 de novembre de 2012) 
 
 
PREÀMBUL
En els últims deu anys s’han plantejat canvis importants en 
el paper de la universitat amb relació al desenvolupament 
econòmic i social. Així, la Llei Orgànica 6/2001 d’Universitats 
estableix com a funcions de la universitat en l’article 2 (c) 
“la difusió, la valorització i la transferència del coneixement 
al servei de la cultura, de la qualitat de vida i del desenvolu
pament econòmic”. D’aquesta manera situa com a activitat 
principal de la universitat, addicional a la docència i investi
gació, contribuir al desenvolupament econòmic i social de 
l’entorn en què s’insereix.
 
En la mateixa línia, la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, 
la Tecnologia i la Innovació situa les universitats com un dels 
agents executors del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnolo
gia i Innovació i en dedica diversos dels articles a la trans
ferència i difusió dels resultats de l’activitat d’investigació, 
desenvolupament i innovació i cultura científica, tecnològica 
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i innovadora i conté el mandat a les administracions públi
ques i a les universitats del foment.
 
Igualment, la Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia Soste
nible dedica un capítol a la transferència de resultats en l’ac
tivitat investigadora, adreçat específicament a universitats 
entre altres agents públics, amb el propòsit de facilitar la in
novació i millorar la competitivitat de l’economia espanyola. 

 
Els canvis que es produeixen en el nostre context inviten a 
estar atents i a ser capaços de renovar i ajustar les polítiques 
internes i externes quan és convenient. La Comissió Europea 
ha incidit en el paper a exercir per les universitats en el procés 
innovador, i insta perquè aquestes institucions establisquen 
i desenvolupen polítiques en els àmbits de la gestió de la 
propietat industrial i intel·lectual i de la transferència de co
neixement.
 
Les normatives bàsiques de què disposa la Universitat Politèc
nica de València en matèria d’investigació, desenvolupament 
tecnològic i innovació tenen ja un llarg recorregut i han do
nat bon fruit. Els canvis interns i externs estan donant lloc a 
la seua revisió i actualització. De manera particular, s’han de 
tenir en compte els canvis en l’estructuració de la I+D de la 
Universitat i la incidència del seu Parc Científic.
 
Els Estatuts de la Universitat Politècnica de València recullen 
en l’article 137 que el Consell de Govern ha de regular les 
qüestions relatives a l’ús dels resultats de la investigació i 
l’atribució dels rendiments econòmics que se’n poden de
rivar, així com la distribució del benefici obtingut per l’ex
plotació i cessió de les patents entre la mateixa Universitat, 
la unitat en què s’ha realitzat la investigació i les persones 
que han dut a terme la investigació. Igualment, per aquest 
article el Consell de Govern desplega les normes que perme
ten establir els contractes que subscriu la UPV a l’empara de 
l’article 83 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d’Universitats.
 
Per a la gestió dels resultats d’investigació i drets de propietat 
intel·lectual i industrial obtinguts a la Universitat Politècnica 
de València, així com de la seua valorització i transferència, 
la Universitat va crear el Centre de Suport a la Innovació, la 
Investigació i la Transferència de Tecnologia.

La Universitat Politècnica de València vol continuar represen
tant un paper actiu en el Sistema de Ciència, Tecnologia i 
Innovació, en el seu nivell regional, nacional i internacional. 
La seua naturalesa pública, la seua pertinença a la Comuni
tat Valenciana i el seu caràcter tecnològic, artístic i pròxim 
a les demandes socioeconòmiques configuren els principis 
d’actua ció següents en les seues relacions amb empreses i 
entitats en matèria d’investigació i innovació: El màxim ús i 
difusió del coneixement generat o acumulat pel seu perso
nal, amb la finalitat de beneficiar la societat, amb particular 

tecnológica e innovadora y contiene el mandato a las admi
nistraciones públicas y a las  universidades de su fomento. 

Igualmente, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 
Sostenible dedica un capítulo a la transferencia de resulta
dos en la actividad investigadora, dirigido específicamente a 
universidades entre otros agentes públicos, con el propósito 
de facilitar la innovación y mejorar la competitividad de la 
economía española. 

Los cambios que se vienen produciendo en nuestro contexto 
invitan a estar atentos y a ser capaces de renovar y ajustar 
las políticas internas y externas cuando sea conveniente. La 
Comisión Europea ha incidido en el papel a desempeñar por 
las universidades en el proceso innovador, instando a que 
estas instituciones establezcan y desarrollen políticas en los 
ámbitos de la gestión de la propiedad industrial e intelectual 
y de la transferencia de conocimiento.

Las normativas básicas de que dispone la Universitat Politèc
nica de València en materia de investigación, desarrollo tec
nológico e innovación cuentan ya con un largo recorrido y 
han dado buen fruto. Los cambios internos y externos están 
dando lugar a su revisión y actualización. De modo particular, 
deben tenerse en cuenta los cambios en la estructuración de 
la I+D de la Universitat y la incidencia de su Parque Científico. 

Los Estatutos de la Universitat Politècnica de València reco
gen en su artículo 137 que el Consejo de Gobierno regulará 
las cuestiones relativas al uso de los resultados de la investi
gación y la atribución de los rendimientos económicos que 
puedan derivarse, así como la distribución del beneficio ob
tenido por la explotación y cesión de las patentes entre la 
propia Universidad, la unidad en la que se ha realizado la 
investigación y las personas que han llevado a cabo la inves
tigación. Igualmente, por dicho artículo el Consejo de Go
bierno desarrollará las normas que permitan establecer los 
contratos que celebre la UPV al amparo del artículo 83 de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

Para la gestión de los resultados de investigación y derechos 
de propiedad intelectual e industrial obtenidos en la Univer
sitat Politècnica de València, así como de su valorización y 
transferencia, la Universitat creó el Centro de Apoyo a la In
novación, la Investigación y la Transferencia de Tecnología. 

La Universitat Politècnica de València quiere continuar jugan
do un papel activo en el Sistema de Ciencia, Tecnología e In
novación, en su nivel regional, nacional e internacional. Su 
naturaleza pública, su pertenencia a la Comunitat Valenciana 
y su carácter tecnológico, artístico y cercano a las demandas 
socioeconómicas configuran los siguientes principios de actu
ación en sus relaciones con empresas y entidades en materia 
de investigación e innovación: El máximo uso y difusión del 
conocimiento generado o acumulado por su personal, con el 
fin de beneficiar a la sociedad, con particular atención a la Co



11/2012 Núm. 64BOUPV Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València

61

atenció a la Comunitat Valenciana. La identificació de resul
tats d’investigació i protecció dels seus drets de propietat in
dustrial i intel·lectual, quan d’aquesta manera s’aconsegueix 
l’aplicació del coneixement generat a la Universitat. En el cas 
de programari, es dóna suport la distribució sota llicències 
de programari lliure. La responsabilitat cap a les empreses i 
institucions en els processos d’innovació econòmica i social . 
La sinergia amb les funcions docent i investigadora de la 
Universitat. La dotació i professionalització dels seus recur
sos humans en gestió de la investigació i transferència de 
coneixement. La sensibilització i formació del seu personal 
docent i investigador en matèria de propietat intel·lectual i 
industrial. La compensació econòmica per la transferència de 
coneixement, que respecta el marc d’ajudes d’Estat establit 
per la Comissió Europea i el criteri de contraprestació defi
nit en la Llei d’Economia Sostenible. La transparència en la 
transferència de coneixement a les empreses, amb especial 
atenció a les Spinoff UPV i la comptabilització i informe de 
les activitats de protecció de drets de propietat industrial i 
intel·lectual i transferència de coneixement.

Aquest reglament preveu disposicions sobre drets de propie
tat intel·lectual i industrial i sobre transferència de coneixe
ment i ha de ser aplicat en conjunció amb altres disposicions 
relacionades, com ara les normatives de gestió d’activitats 
d’I+D+i, creació d’empreses, les normes i bases de beques en 
el marc d’activitats d’I+D+i i les normes de gestió del pres
supost.
 
TÍTOL I
Titularitat dels resultats de les activitats d’investigació, 
desenvolupament i innovació
 
Article 1
Les disposicions d’aquest reglament són aplicables als resul
tats generats com a conseqüència de les activitats d’investi
gació, desenvolupament i innovació realitzades pel personal 
de la Universitat Politècnica de València en l’exercici de les 
funcions que li són pròpies, siga quina siga la naturalesa de 
la relació jurídica per la qual estan vinculats a la Universitat.

 
Article 2
Corresponen a la Universitat Politècnica de València els drets 
de propietat industrial i intel·lectual generats pels resultats 
derivats de subvencions de tercers o de finançament pro
pi. Quan aquests drets deriven de contractes subscrits amb 
empreses o un altre tipus d’entitats, s’ha de recollir en el 
contracte corresponent a qui correspon la titularitat dels re
sultats que s’obtenen.
 
Article 3
1. Els drets procedents de resultats d’activitats d’investigació, 
desenvolupament o innovació obtinguts amb la col·laboració 
de personal no vinculat laboralment, funcionarialment o mit
jançant beca a la Universitat Politècnica de València s’han de 

munidad Valenciana. La identificación de resultados de inves
tigación y protección de sus derechos de propiedad industrial 
e intelectual, cuando de este modo se consiga la aplicación 
del conocimiento generado en la Universitat. En el caso de 
software, se apoyará su distribución bajo licencias de softwa
re libre. La responsabilidad hacia las empresas e instituciones 
en los procesos de innovación económica y social. La sinergia 
con las funciones docente e investigadora de la Universitat. 
La dotación y profesionalización de sus recursos humanos en 
gestión de la investigación y transferencia de conocimiento. 
La sensibilización y formación de su personal docente e inves
tigador en materia de propiedad intelectual  e industrial. La 
compensación económica por la transferencia de conocimi
ento, respetando el marco de ayudas de Estado establecido 
por la Comisión Europea y el criterio de contraprestación de
finido en la Ley de Economía Sostenible. La transparencia en 
la transferencia de conocimiento a las empresas, con especial 
atención a las “Spinoff UPV” y la contabilización y reporte 
de las actividades de protección de Derechos de Propiedad 
Industrial e Intelectual y Transferencia de Conocimiento.

El presente Reglamento contempla disposiciones sobre De
rechos de Propiedad Intelectual e Industrial y sobre Transfe
rencia de Conocimiento y debe ser aplicado en conjunción 
con otras disposiciones relacionadas, tales como las Norma
tivas de Gestión de Actividades de I+D+i, Creación de Empre
sas, las Normas y Bases de Becas en el marco de actividades 
de I+D+i y las Normas de Gestión del Presupuesto.

TÍTULO I 
Titularidad de los resultados de las actividades de in
vestigación, desarrollo e innovación

Artículo 1
Las disposiciones de este Reglamento serán de aplicación a 
los resultados generados como consecuencia de las activi
dades de investigación, desarrollo e innovación realizadas 
por el personal de la Universitat Politècnica de València en el 
desempeño de las funciones que le son propias, cualquiera 
que sea la naturaleza de la relación jurídica por la que están 
vinculados a la Universitat.

Artículo 2
Corresponden a la Universitat Politècnica de València los 
derechos de propiedad industrial e intelectual generados 
por los resultados derivados de subvenciones de terceros o 
de financiación propia. Cuando estos derechos deriven de 
contratos suscritos con empresas u otro tipo de entidades, 
deberá recogerse en el correspondiente contrato a quién 
corresponde la titularidad de los resultados que se obtengan. 

Artículo 3
1. Aquellos derechos procedentes de resultados de activida
des de investigación, desarrollo o innovación obtenidos con 
la colaboración de personal no vinculado laboral, funciona
rialmente o mediante beca a la Universitat Politècnica de Va
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regular en l’acord de cotitularitat o cessió de drets que se 
subscriu a aquest efecte.
 
2. El Centre de Suport a la Innovació, la Investigació i la 
Transferència de Tecnologia elabora i negocia els acords de 
cotitularitat o de cessió que la Universitat ha de subscriure.
 

Article 4
Els drets morals com a inventor, autor o participant en la 
generació dels resultats d’investigació, desenvolupament 
o innovació corresponen a les persones que han contribuït 
intel·lectualment a l’obtenció d’aquests. Els inventors, autors 
o participants han de col·laborar diligentment en els proces
sos de protecció i d’explotació d’aquests resultats.
 
Article 5
1. El vicerectorat amb competència en plans d’estudis ha de 
promoure la formació en propietat intel·lectual i industrial en 
els estudis d’enginyeria de grau i postgrau.

2. L’Escola de Doctorat de la Universitat Politècnica de Valèn
cia garanteix la formació bàsica dels doctorands de la Univer
sitat en la protecció de la propietat intel·lectual i industrial i 
en la transferència de tecnologia.
 
3. Els serveis de formació del personal d’administració i ser
veis i del personal docent i investigador han de promoure la 
formació en propietat intel·lectual i industrial dels dits col
lectius. El Centre de Suport a la Innovació, la Investigació i 
la Transferència de Tecnologia ha de col·laborar en aquestes 
accions formatives i promoure actuacions de sensibilització.
 
TÍTOL II
Comunicació dels resultats d’investigació, desenvolu
pament i innovació susceptibles de protecció jurídica 
i transferència
 
Article 6
Qualsevol personal de la Universitat Politècnica de València 
que realitza una activitat d’investigació, desenvolupament o 
innovació, quan considera que hi ha resultats susceptibles 
d’explotació econòmica, ha de comunicar aquesta situació 
al Centre de Suport a la Innovació, la Investigació i la Trans
ferència de Tecnologia prèviament a la publicació d’aquests 
resultats. Igualment, ha d’informar, segons correspon, al res
ponsable de l’estructura d’investigació a què està adscrit.
 
Article 7
1. La notificació al Centre de Suport a la Innovació, la In
vestigació i la Transferència de Tecnologia ha de ser per es
crit i contenir com a mínim la identificació dels inventors i, 
en el cas de programes d’ordinador i bases de dades, la de 
tots els seus autors, i s’entén per aquests últims tant els au
tors del seu codi font com les persones que han contribuït 
intel·lectualment a obtenirlo, així com una breu descripció 

lència se regularán en el acuerdo de cotitularidad o cesión de 
derechos que se suscriba al efecto. 

2. El Centro de Apoyo a la Innovación, la Investigación y la 
Transferencia de Tecnología elaborará y negociará los acu
erdos de cotitularidad o de cesión que la Universitat tenga 
que suscribir.

Artículo 4
Los derechos morales como inventor, autor o participante en la 
generación de los resultados de investigación, desarro llo o in
novación corresponden a las personas que hayan contribuido 
intelectualmente a la obtención de los mismos. Los inventores, 
autores o participantes deberán colaborar diligentemente en 
los procesos de protección y explotación de dichos resultados.

Artículo 5
1. El Vicerrectorado con competencia en planes de estudios 
promoverá la formación en propiedad intelectual e industrial 
en los estudios de ingeniería de grado y postgrado. 

2. La Escuela de Doctorado de la Universitat Politècnica de 
València garantizará formación básica de los doctorandos de 
la Universitat en la protección de la propiedad intelectual e 
industrial y en la transferencia de tecnología. 

3. Los servicios de formación del Personal de Administración 
y Servicios y del Personal Docente e Investigador promoverán 
la formación en propiedad intelectual e industrial de dichos 
colectivos. El Centro de Apoyo a la Innovación, la Investiga
ción y la Transferencia de Tecnología colaborará en estas acci
ones formativas y promoverá actuaciones de sensibilización.

TÍTULO II
Comunicación de los resultados de investigación, de
sarrollo e innovación susceptibles de protección jurídi
ca y transferencia

Artículo 6
Cualquier personal de la Universitat Politècnica de València que 
realice una actividad de investigación, desarrollo o innovación, 
cuando estime que hay en la misma resultados susceptibles 
de explotación económica, deberá comunicar esta situación al 
Centro de Apoyo a la Innovación, la Investigación y la Transfe
rencia de Tecnología previamente a la publicación de tales resul
tados. Igualmente, deberá informar, según corresponda, al res
ponsable de la Estructura de Investigación a la que está adscrito. 

Artículo 7
1. La notificación al Centro de Apoyo a la Innovación, la Inves
tigación y la Transferencia de Tecnología deberá ser por escrito 
y contener como mínimo la identificación de los inventores y, 
en el caso de programas de ordenador y bases de datos, la de 
todos sus autores. Entendiéndose por estos últimos tanto a los 
autores de su código fuente como las personas que hayan con
tribuido intelectualmente en la obtención del mismo. Así como 
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dels resultats, l’origen del finançament que ha permès gene
rarlos i els costos de desenvolupament.
 
2. S’ha d’identificar un interlocutor entre els inventors i/o au
tors de la plantilla permanent de la Universitat Politècnica de 
València, que canalitza la relació amb el centre. En cas que 
no hi haja personal de la plantilla de la Universitat entre els 
inventors i/o autors, aquests han de designar un interlocu
tor de la plantilla permanent de la Universitat. El Centre de 
Suport a la Innovació, la Investigació i la Transferència de 
Tecnologia ha d’establir el procediment pel qual es realitza 
aquesta comunicació.
 
Article 8
Els inventors, autors o qualsevol altra persona que ha con
tribuït a l’obtenció d’un resultat que dóna lloc a drets de 
propietat intel·lectual i industrial i que deixen de tenir vin
culació contractual, estatutària o de beca amb la Universi
tat Politècnica de València han de comunicar al Centre de 
Suport a la Innovació, la Investigació i la Transferència de 
Tecnologia l’adreça en què es poden posar en contacte per a 
donar compliment als seus drets i obligacions recollits en la 
legislació i en aquest reglament.
 
TÍTOL III
Protecció mitjançant patents i models d’utilitat
 
Article 9
Com a criteri general, la Universitat Politècnica de València 
utilitza preferentment la protecció d’invencions mitjançant la 
modalitat de patent enfront del model d’utilitat.
 
Article 10
1. El Centre de Suport a la Innovació, la Investigació i la Trans
ferència de Tecnologia, amb la col·laboració dels inventors i/o 
autors, analitza directament, o a través de tercers, la paten
tabilitat, el potencial d’explotació del resultat comunicat i la 
manera més efectiva per a la dita explotació. Igualment, pren 
en consideració la idoneïtat de la protecció en el context del 
potencial de transferència de l’estructura d’investigació en 
què s’ha originat la invenció.
 
2. Si aquesta anàlisi dóna lloc a una valoració positiva, pot 
decidir la sol·licitud a nom de la Universitat Politècnica de 
València de la patent, i comunicarlo, en el termini d’un mes 
des de la sol·licitud del títol, al registre corresponent, a la 
Comissió d’Investigació d’aquesta per a la ratificació.
 
3. Si la valoració del Centre és negativa però els inventors 
desitgen la sol·licitud de patent per la Universitat, resol la 
Comissió del Consell de Govern que té les competències en 
investigació i desenvolupament.
 
Article 11
Després de la decisió de la Comissió del Consell de Govern 
que té les competències en investigació i desenvolupament, 

una breve descripción de los resultados, el origen de la finan
ciación que ha permitido generarlos y los costes de desarrollo.

2. Se identificará un interlocutor de entre los inventores y/ o 
autores de la plantilla permanente de la Universitat Politèc
nica de València, que canalizará la relación con el Centro. En 
caso de que no hubiera personal de la plantilla de la Univer
sitat entre los inventores y/o autores, éstos deberán designar 
un interlocutor de la plantilla permanente de la Universitat. El 
Centro de Apoyo a la Innovación, la Investigación y la Trans
ferencia de Tecnología establecerá el procedimiento por el 
cual se realizará esta comunicación. 

Artículo 8
Los inventores, autores o cualquier otra persona que haya 
contribuido a la obtención de un resultado que dé lugar a 
derechos de propiedad intelectual e industrial y que dejen 
de tener vinculación contractual, estatutaria o de beca con 
la Universitat Politècnica de València deberán comunicar al 
Centro de Apoyo a la Innovación, la Investigación y la Trans
ferencia de Tecnología la dirección en la que pueden ser con
tactados para dar cumplimiento a sus derechos y obligacio
nes recogidos en la legislación y el presente Reglamento. 

TÍTULO III
Protección mediante patentes y modelos de utilidad

Artículo /9
Como criterio general la Universitat Politècnica de València 
utilizará preferentemente la protección de invenciones me
diante la modalidad de patente frente a modelo de utilidad. 

Artículo 10
1. El Centro de Apoyo a la Innovación, la Investigación y la 
Transferencia de Tecnología, con la colaboración de los inven
tores y/o autores, analizará directamente, o a través de terce
ros, la patentabilidad, el potencial de explotación del resultado 
comunicado y la forma más efectiva para dicha explotación. 
Igualmente, tendrá en consideración la idoneidad de la protec
ción en el contexto del potencial de transferencia de la Estruc
tura de Investigación en la que se ha originado la invención. 

2. Si este análisis da lugar a una valoración positiva, podrá 
decidir la solicitud a nombre de la Universitat Politècnica de 
València de la patente, comunicándolo, en el plazo de un mes 
desde la solicitud del título en el registro correspon diente, a 
la Comisión de Investigación de la misma para su ratificación. 

3. Si la valoración del Centro es negativa pero los inventores 
desean la solicitud de patente por la Universitat, resolverá la 
Comisión del Consejo de Gobierno que tenga las competen
cias en investigación y desarrollo.

Artículo 11
Tras la decisión de la Comisión del Consejo de Gobierno 
que tenga las competencias en investigación y desarrollo, en 
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en compliment de l’article 55 de la Llei 2/2011, d’Economia 
Sostenible, el rector emet, si és el cas, una declaració que el 
resultat no és necessari per a la defensa o millor protecció de 
l’interès públic.
 
Article 12
Els costos de protecció de les patents de la Universitat Poli
tècnica de València són a càrrec de la partida del pressupost 
que la Universitat ha de dotar a l’efecte i que gestiona la 
Direcció del Centre de Suport a la Innovació, la Investigació i 
la Transferència de Tecnologia.
 
Article 13
1. El Centre de Suport a la Innovació, la Investigació i la 
Transferència de Tecnologia, en el termini màxim de tres 
mesos des de la comunicació del resultat, ha de notificar a 
l’interlocutor la decisió sobre l’exercici dels drets de titulari
tat que corresponen a la Universitat Politècnica de València. 
Aquest termini queda interromput durant el temps en què es 
requereix i aporta informació addicional.
 
2. La decisió de la Universitat de no exercir el seu dret de 
titularitat sobre el resultat dóna lloc a l’aplicació de l’article 
20.5 de la Llei 11/1986, de 20 de març, de Patents d’Invenció 
i Models d’utilitat sobre cessió de drets al personal investi
gador. En el cas d’explotació de la patent pels inventors, en 
compliment de la legislació vigent, la Universitat Politècnica 
de València té dret a una participació en els beneficis gene
rats i a una llicència gratuïta d’ús del resultat per als seus fins 
d’investigació i docència, així com per a qualsevol altre ús 
d’interès seu.
 
3. La cessió de la titularitat del resultat als inventors es rea
litza mitjançant contracte que, entre altres aspectes, ha de 
regular la manera en què aquests beneficis es liquiden. El 
Centre de Suport a la Innovació, la Investigació i la Transfe
rència de Tecnologia proposa aquest contracte als inventors.
  
Article 14
El Centre de Suport a la Innovació, la Investigació i la Trans
ferència de Tecnologia és el responsable a la Universitat Po
litècnica de València de la tramitació per a obtenir el títol 
de patent o model d’utilitat, i pot accedir als serveis externs 
professionals que considera oportuns.
 
Article 15
El Centre de Suport a la Innovació, la Investigació i la Trans
ferència de Tecnologia ha de portar un registre de les patents 
i els models d’utilitat sol·licitades i concedides sota titularitat 
Universitat Politècnica de València i comunicar a la Gerència 
els registres de sol·licitud de patent als efectes de la inclusió 
en el patrimoni de la Universitat.
 
Article 16
El personal de la Universitat Politècnica de València que cons
ta com a inventor en sol·licituds de patent o models d’utilitat 

cumplimiento del artículo 55 de la Ley 2/2011, de Economía 
Sostenible, el Rector emitirá, en su caso, una declaración de 
que el resultado no es necesario para la defensa o mejor 
protección del interés público. 

Artículo 12
Los costes de protección de las patentes de la Universitat 
Politècnica de València correrán a cargo de la partida del 
presupuesto que la Universitat deberá dotar al efecto y que 
será gestionada por la Dirección del Centro de Apoyo a la 
Innovación, la Investigación y la Transferencia de Tecnología.

Artículo 13
1. El Centro de Apoyo a la Innovación, la Investigación y la 
Transferencia de Tecnología, en el plazo máximo de tres me
ses desde la comunicación del resultado, deberá notificar al 
Interlocutor la decisión sobre el ejercicio de los derechos de 
titularidad que correspondan a la Universitat Politècnica de 
València. Dicho plazo quedará interrumpido durante el tiem
po en que sea requerida y aportada información adicional. 

2. La decisión de la Universitat de no ejercer su derecho de 
titularidad sobre el resultado dará lugar a la aplicación del ar
tículo 20.5 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de 
Invención y Modelos de utilidad sobre cesión de derechos al 
personal investigador. En el caso de explotación de la patente 
por parte de los inventores, en cumplimiento de la legislación 
vigente, la Universitat Politècnica de València tendrá derecho a 
una participación en los beneficios generados y a una licencia 
gratuita de uso del resultado para sus fines de investigación y 
docencia así como para cualquier otro uso de su interés. 

3. La cesión de la titularidad del resultado a los inventores se 
realizará mediante contrato que, entre otros aspectos, regulará 
la forma en la que dichos beneficios serán liquidados. Este con
trato será propuesto a los inventores por el Centro de Apoyo a 
la Innovación, la Investigación y la Transferencia de Tecnología.

Artículo 14
El Centro de Apoyo a la Innovación, la Investigación y la Trans
ferencia de Tecnología será el responsable en la Universitat 
Politècnica de València de la tramitación para la obtención del 
título de patente o modelo de utilidad, pudiendo acceder a 
los servicios externos profesionales que considere oportunos. 

Artículo 15
El Centro de Apoyo a la Innovación, la Investigación y la 
Transferencia de Tecnología llevará un registro de las paten
tes y modelos de utilidad solicitadas y concedidas bajo ti
tularidad Universitat Politècnica de València y comunicará a 
Gerencia los registros de solicitud de patente a los efectos de 
su inclusión en el patrimonio de la Universitat.

Artículo 16
El personal de la Universitat Politècnica de València que cons
te como inventor en solicitudes de patente o modelos de uti
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en què no consta la Universitat com a titular ha de comuni
carho, seguint el procediment que s’estableix per a la infor
mació de l’activitat investigadora.
 
Article 17
Condicionat a la confecció d’un pla d’explotació i a la dispo
nibilitat de fons, la Direcció del Centre de Suport a la Innova
ció, la Investigació i la Transferència de Tecnologia pot decidir 
la sol·licitud del Patent Cooperation Treaty per l’extensió in
ternacional de la patent.
 
Article 18
1. Condicionat a la disponibilitat de fons i a l’aprovació pel 
vicerectorat amb competències en la matèria, la Direcció del 
Centre de Suport a la Innovació, la Investigació i la Trans
ferència de Tecnologia proposa la continuïtat de la protec
ció mitjançant l’entrada en fases nacionals en aquells països 
amb perspectives d’explotació, així com la manera de cofi
nançament d’aquesta pels fons de les oficines gestores dels 
inventors, segons els criteris que a aquest efecte elabora el 
Centre i, si és el cas, ha d’aprovar el dit vicerectorat.
 
 
2. A aquest efecte, l’interlocutor científic i la Direcció han de 
signar un acord que recull les condicions de cofinançament 
de la protecció.
 
Article 19
El manteniment de la protecció de les patents està condicio
nat a l’efectiva explotació d’aquesta i/o el cofinançament 
d’aquesta d’acord amb els criteris a què es refereix l’article 
anterior.
 
Article 20
La Direcció del Centre de Suport a la Innovació, la Investiga
ció i la Transferència de Tecnologia pot proposar la no conti
nuïtat d’un expedient de patent al vicerectorat amb compe
tències en la matèria, el qual hi decideix. En el termini d’un 
mes s’ha d’emetre un informe sobre els abandons de patent 
a la Comissió d’Investigació i a la Gerència per a l’eliminació 
del patrimoni de la Universitat Politècnica de València.
 
Article 21
1. En el cas que la Universitat Politècnica de València no con
tinue amb la protecció, oferirà als inventors la cessió de la 
titularitat de la patent. En aquest cas, les despeses de pro
tecció no es poden finançar a través del pressupost de la 
Universitat.
 
2. En el cas d’explotació de la patent pels inventors, en com
pliment de la legislació vigent, la Universitat Politècnica de 
València té dret a una participació en els beneficis generats 
i a una llicència gratuïta d’ús del resultat per als seus fins 
d’investigació i docència, així com per a qualsevol altre ús 
d’interès de la Universitat.
 

lidad en los que no conste la Universitat como titular deberá 
comunicarlo siguiendo el procedimiento que se establezca 
para la información de la actividad investigadora.

Artículo 17
Condicionado a la confección de un plan de explotación y a 
la disponibilidad de fondos, la Dirección del Centro de Apoyo 
a la Innovación, la Investigación y la Transferencia de Tec
nología podrá decidir la solicitud Patent Cooperation Treaty 
para la extensión internacional de la patente.

Artículo 18
1. Condicionado a la disponibilidad de fondos y a la apro
bación por parte del Vicerrectorado con competencias en la 
materia, la Dirección del Centro de Apoyo a la Innovación, 
la Investigación y la Transferencia de Tecnología propondrá 
la continuidad de la protección mediante la entrada en fases 
nacionales en aquellos países con perspectivas de explota
ción, así como el modo de cofinanciación de la misma por 
parte de los fondos de las Oficinas Gestoras de los invento
res, según los criterios que a tal efecto elaborará el Centro y, 
en su caso, aprobará dicho Vicerrectorado. 

2. A tal efecto, el interlocutor científico y la Dirección fir
marán un acuerdo que recogerá las condiciones de cofinan
ciación de la protección.

Artículo 19
El mantenimiento de la protección de las patentes estará 
condicionado a la efectiva explotación de la misma y/o a la 
cofinanciación de la misma de acuerdo con los criterios a que 
se refiere el artículo anterior.

Artículo 20
La Dirección del Centro de Apoyo a la Innovación, la Investi
gación y la Transferencia de Tecnología podrá proponer la no 
continuidad de un expediente de patente al Vicerrectorado 
con competencias en la materia, quien decidirá al respecto. Los 
abandonos de patente serán informados en el plazo de un mes 
a la Comisión de Investigación y a la Gerencia para su elimina
ción del patrimonio de la Universitat Politècnica de València.

Artículo 21
1. En el caso en que la Universitat Politècnica de València 
no continúe con la protección, ofrecerá a los inventores la 
cesión de la titularidad de la patente. En tal caso, los gastos 
de protección no podrán financiarse a través del presupuesto 
de la Universitat. 

2. En el caso de explotación de la patente por parte de los 
inventores, en cumplimiento de la legislación vigente, la Uni
versitat Politècnica de València tendrá derecho a una partici
pación en los beneficios generados y a una licencia gratuita 
de uso del resultado para sus fines de investigación y docencia 
así como para cualquier otro uso de interés de la Universitat. 
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3. La cessió als inventors de la titularitat de la patent es rea
litza mitjançant un contracte que, entre altres aspectes, regu
la la manera en què aquests beneficis es liquiden. El Centre 
de Suport a la Innovació, la Investigació i la Transferència de 
Tecnologia proposa aquest contracte als inventors.

TÍTOL IV
Promoció i comercialització de patents

Article 22
El Centre de Suport a la Innovació, la Investigació i la Transfe
rència de Tecnologia ha de fer pública en el Catàleg d’Oferta 
Tecnològica de la Universitat Politècnica de València la carte
ra d’invencions patentades per aquesta i establir, per als ca
sos que no és aplicable l’adjudicació directa, un procediment 
que permeta la concurrència competitiva d’interessats en 
l’adquisició de la tecnologia, segons el que estableix l’article 
55.4 de la Llei 2/2011, d’Economia Sostenible.
 
Article 23
1. Els inventors, el personal de suport per a promoció i gestió 
de la seua estructura d’investigació i el Centre de Suport a 
la Innovació, la Investigació i la Transferència de Tecnologia 
realitzen les actuacions que estan al seu abast i col·laboren 
per a la promoció d’aquestes.
 
2. A aquest efecte, l’interlocutor científic i la Direcció del 
Centre han de signar un acord que reculla les responsabilitats 
en les actuacions de promoció.
 
Article 24
El Centre de Suport a la Innovació, la Investigació i la Trans
ferència de Tecnologia pot recórrer a professionals externs 
per a realitzar actuacions de promoció i comercialització de 
les patents de la Universitat Politècnica de València. Aquesta 
col·laboració ha de ser regulada mitjançant acords específics.

 
Article 25
El Centre de Suport a la Innovació, la Investigació i la Transfe
rència de Tecnologia de la Universitat Politècnica de València, 
en col·laboració amb l’interlocutor, és la unitat encarregada 
de negociar la llicència o, si és el cas, els drets de patent de la 
Universitat, i pot proposar, per a l’aprovació pel vicerectorat 
amb competències en la matèria, criteris de negociació de 
les llicències.
 
TÍTOL V
Distribució dels ingressos provinents de llicències o ces
sions de patents
 
Article 26
Els inventors de les patents de la Universitat Politècnica de 
València poden participar en els beneficis de la seua explota
ció segons es regula en aquest reglament.

3. La cesión a los inventores de la titularidad de la patente 
se realizará mediante contrato que, entre otros aspectos, re
gulará la forma en la que dichos beneficios serán liquidados. 
Este contrato será propuesto a los inventores por el Centro 
de Apoyo a la Innovación, la Investigación y la Transferencia 
de Tecnología.

TÍTULO IV
Promoción y comercialización de patentes
 
Artículo 22
El Centro de Apoyo a la Innovación, la Investigación y la Trans
ferencia de Tecnología hará pública en el Catálogo de Oferta 
Tecnológica de la Universitat Politècnica de València, la cartera 
de invenciones patentadas por la misma y establecerá, para 
aquellos casos que no sea aplicable su adjudicación directa, un 
procedimiento que permita la concurrencia competitiva de inte
resados en la adquisición de la tecnología, según lo establecido 
en el artículo 55.4 de la Ley 2/2011, de Economía Sostenible. 

Artículo 23
1. Los inventores, el personal de apoyo para promoción y 
gestión de su Estructura de Investigación y el Centro de 
Apoyo a la Innovación, la Investigación y la Transferencia de 
Tecnología realizarán las actuaciones que estén a su alcance 
y colaborarán para la promoción de las mismas. 

2. A tal efecto, el interlocutor científico y la Dirección del 
Centro firmarán un acuerdo que recogerá las responsabilida
des en las actuaciones de promoción.

Artículo 24
El Centro de Apoyo a la Innovación, la Investigación y la 
Transferencia de Tecnología podrá recurrir a profesionales 
externos para realizar actuaciones de promoción y comer
cialización de las patentes de la Universitat Politècnica de 
València. Esta colaboración deberá ser regulada mediante 
acuerdos específicos.

Artículo 25
El Centro de Apoyo a la Innovación, la Investigación y la 
Transferencia de Tecnología de la Universitat Politècnica de 
València, en colaboración con el interlocutor, será la unidad 
encargada de negociar la licencia o, en su caso cesión, de los 
derechos de patente de la Universitat, pudiendo proponer, 
para su aprobación por el Vicerrectorado con competencias 
en la materia, criterios de negociación de las licencias. 

TÍTULO V 
Distribución de los ingresos provenientes de licencias o 
cesiones de patentes

Artículo 26
Los Inventores de las patentes de la Universitat Politècnica de 
València podrán participar en los beneficios de su explota
ción según se regula en el presente Reglamento.
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Artículo 27
1. Los ingresos obtenidos por las licencias o cesiones de las 
patentes y que correspondan a la Universitat Politècnica de 
València compensarán en primer lugar, los gastos anteriores 
o previsibles hasta la obtención de nuevos ingresos que es
tuviesen asociados a la protección de las mismas, los gastos 
incurridos por la Universitat en la comercialización y los com
promisos derivados de cesiones de terceros. 

2. La diferencia entre los ingresos y dichos gastos u otros 
que hubiera como consecuencia de los términos del contrato 
de licencia, constituirán los beneficios de la explotación, los 
cuales se distribuirán según el siguiente reparto:

a) Cuarenta por ciento para atender gastos de transfe
rencia de la tecnología de la Universitat Politècnica de 
València. Hasta un cincuenta por ciento de esta canti
dad podrá revertir a las Claves Específicas de los inven
tores o de la Estructura de Investigación, en la medida 
de su contribución a los gastos de la protección.

b) Un máximo del sesenta por ciento para el inventor o 
inventores de la patente, que podrá reducirse a favor 
de su estructura de investigación hasta un mínimo del 
uno por ciento por acuerdo expreso de éstos y que 
se distribuirá en proporción a su participación en la 
misma.

Artículo 28
1. Los ingresos por las licencias o cesiones de las patentes así 
como los gastos asociados a las mismas, los gastos incurridos 
por la Universitat Politècnica de València en la comercializa
ción y los compromisos derivados de cesiones de terceros se 
gestionarán en la Oficina Gestora de la Dirección del Centro 
de Apoyo a la Innovación, la Investigación y la Transferencia 
de Tecnología. 

2. La liquidación de los beneficios se realizará anualmente, 
en los tres primeros meses de cada ejercicio. 

3. En el caso en que la licencia de una patente se conceda en 
el marco de un contrato bajo el artículo 83 de la Ley Orgáni
ca 6/2001, de Universidades, deberá determinarse en el mis
mo la cantidad que corresponda a la licencia. Dicha cantidad 
se ingresará en la Oficina Gestora de la Dirección del Centro, 
con el objetivo de que éste pueda dar cumplimiento a lo 
previsto en el artículo 27 de este Reglamento.

TÍTULO VI
Otras formas de protección de la propiedad industrial

Artículo 29
1. Los diseños provenientes de la actividad investigadora o 
creadora del personal de investigación de la Universitat Poli
tècnica de València y que fueran susceptibles de ser registra
dos ante una Oficina de Patentes, deberán ser comunicados 
de forma análoga a lo previsto en el artículo 7 de este Re
glamento. 

Article 27
1. Els ingressos obtinguts per les llicències o cessions de les 
patents i que corresponen a la Universitat Politècnica de Va
lència compensen, en primer lloc, les despeses anteriors o 
previsibles fins a obtenir nous ingressos que estiguen associ
ats a la protecció d’aquestes, les despeses incorregudes per 
la Universitat en la comercialització i els compromisos deri
vats de cessions de tercers.
 
2. La diferència entre els ingressos i les despeses o altres que 
hi ha com a conseqüència dels termes del contracte de lli
cència, constitueixen els beneficis de l’explotació, els quals 
es distribueixen segons el repartiment següent:

a) Quaranta per cent per a atendre despeses de transfe
rència de la tecnologia de la Universitat Politècnica de 
València. Fins a un cinquanta per cent d’aquesta quan
titat pot revertir a les claus específiques dels inventors 
o de l’estructura d’investigació, en la mesura de la seua 
contribució a les despeses de la protecció.

b) Un màxim del seixanta per cent per l’inventor o els 
inventors de la patent, que es pot reduir a favor de la 
seua estructura d’investigació fins a un mínim de l’un 
per cent per acord exprés d’aquests i que es distribueix 
en proporció a la participació en aquesta.

 
Article 28
1. Els ingressos per les llicències o cessions de les patents, així 
com les despeses associades a aquestes, les despeses en què 
concorre la Universitat Politècnica de València en la comer
cialització i els compromisos derivats de cessions de tercers 
es gestionen a l’Oficina Gestora de la Direcció del Centre de 
Suport a la Innovació, la Investigació i la Transferència de 
Tecnologia.
 
2. La liquidació dels beneficis s’ha de realitzar anualment, en 
els tres primers mesos de cada exercici.
 
3. En el cas que la llicència d’una patent es concedeix en 
el marc d’un contracte sota l’article 83 de la Llei Orgànica 
6/2001 d’Universitats, s’hi ha de determinar la quantitat que 
correspon a la llicència. Aquesta quantitat s’ha d’ingressar 
a l’Oficina Gestora de la Direcció del Centre, amb l’objectiu 
que aquest puga complir el que preveu l’article 27 d’aquest 
reglament.
 
TÍTOL VI
Altres formes de protecció de la propietat industrial
 
Article 29
1. Els dissenys provinents de l’activitat investigadora o crea
dora del personal d’investigació de la Universitat Politècnica 
de València i que són susceptibles de ser registrats en una 
oficina de patents, s’han de comunicar de manera anàloga al 
que preveu l’article 7 d’aquest reglament.
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2. La decisión de su registro por la Universtitat estará condi
cionada a la existencia de un preacuerdo para su explotación 
por un tercero dentro del periodo de gracia que para esta 
modalidad de propiedad industrial establece la Ley 20/2003 
de Protección Jurídica del Diseño Industrial. 

3. En su caso, el Centro de Apoyo a la Innovación, la Investi
gación y la Transferencia de Tecnología será el responsable en 
la Universitat Politècnica de València de la tramitación para 
la obtención del título correspondiente y de la negociación 
de las licencias. Los costes de protección serán financiados 
por la partida del presupuesto de la Universitat definida en 
el anterior artículo 12. Los ingresos que pudieran provenir 
de la explotación de diseños bajo titularidad de la misma se 
gestionarán según lo dispuesto en los artículos 27 y 28 del 
presente Reglamento. 
 
Artículo 30
1. Las marcas y signos distintivos vinculados con la actividad 
de I+D+i de la Universitat Politècnica de València y que fue
ran susceptibles de ser registradas ante una Oficina de Mar
cas, deberán ser comunicadas de forma análoga a lo previsto 
en el artículo 7 de este Reglamento. 

2. El Centro de Apoyo a la Innovación, la Investigación y la 
Transferencia de Tecnología será el responsable en la Univer
sitat de la tramitación para la obtención del título de Marca 
correspondiente y de la negociación de las licencias, en cola
boración con su proponente. 

3. Los costes de protección serán financiados por parte de los 
fondos de las Oficinas Gestoras de los proponentes. 

4. Los ingresos que pudieran provenir de la explotación 
de dichas marcas se repartirán de la siguiente forma: un 
ochenta por ciento a los proponentes y un veinte por ciento 
a finan ciar los gastos de transferencia de tecnología de la 
Universitat Politècnica de València y se gestionarán según lo 
dispuesto en el artículo 28 del presente Reglamento. 

Artículo 31
Las marcas y signos distintivos que no estén vinculados con 
la actividad de I+D+i de la Universitat Politècnica de València 
se atenderán a lo que disponga la Secretaría General de la 
Universitat. 

TÍTULO VII
Propiedad intelectual

Artículo 32
Quedan asignados a sus autores los derechos de explotación 
sobre publicaciones científicas, literarias y las obras artísticas, 
que en virtud del artículo 54.2 de la Ley 2/2011 de Economía 
Sostenible y lo dispuesto en la Ley 1/1996 de Propiedad Inte
lectual pudieran corresponder a la Universitat Politècnica de 
València como consecuencia de actividades subvencionadas 

2. La decisió del seu registre per la Universtitat està condicio
nada a l’existència d’un preacord per a l’explotació per un 
tercer dins del període de gràcia que per a aquesta modalitat 
de propietat industrial estableix la Llei 20/2003 de Protecció 
Jurídica del Disseny Industrial.
 
3. Si és el cas, el Centre de Suport a la Innovació, la Investi
gació i la Transferència de Tecnologia és el responsable a la 
Universitat Politècnica de València de la tramitació per a ob
tenir el títol corresponent i de la negociació de les llicències. 
Els costos de protecció els finança la partida del pressupost 
de la Universitat definida en l’article 12 anterior. Els ingressos 
que puguen provenir de l’explotació de dissenys sota titula
ritat d’aquesta s’han de gestionar segons el que disposen els 
articles 27 i 28 d’aquest reglament.

Article 30
1. Les marques i els signes distintius vinculats amb l’activitat 
d’I+D+i de la Universitat Politècnica de València i que són 
susceptibles de ser registrats en una oficina de marques, 
s’han de comunicar de manera anàloga al que preveu l’arti
cle 7 d’aquest reglament.
 
2. El Centre de Suport a la Innovació, la Investigació i la 
Transferència de Tecnologia és el responsable a la Universitat 
de la tramitació per a obtenir el títol de marca corresponent 
i de la negociació de les llicències, en col·laboració amb el 
proponent.
 
3. Els costos de protecció els financen els fons de les oficines 
gestores dels proponents
 
4. Els ingressos que puguen provenir de l’explotació de les 
dites marques es reparteixen de la manera següent: un vui
tanta per cent als proponents i un vint per cent a finançar 
les despeses de transferència de tecnologia de la Universitat 
Politècnica de València i es gestionen segons el que disposa 
l’article 28 d’aquest reglament.
 
Article 31
Les marques i els signes distintius que no estan vinculats amb 
l’activitat d’I+D+i de la Universitat Politècnica de València 
s’atenen al que disposa la Secretaria General de la Universitat. 

TÍTOL VII
Propietat intel·lectual
 
Article 32
Queden assignats als seus autors els drets d’explotació so
bre publicacions científiques, literàries i les obres artístiques 
que, en virtut de l’article 54.2 de la Llei 2/2011 d’Economia 
Sostenible i del que disposa la Llei 1/1996 de Propietat Intel
lectual, poden correspondre a la Universitat Politècnica de 
València com a conseqüència d’activitats subvencionades o 
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o realizadas con fondos propios, adquiriendo la obligación 
de registrar dichas obras en los sistemas de información que 
la Universitat establezca al efecto.

Artículo 33
1. Tras la comunicación del resultado a la que refiere el artí
culo 7 de este Reglamento y en colaboración con el interlo
cutor que se identifique en la misma, el Centro de Apoyo a la 
Innovación, la Investigación y la Transferencia de Tecnología 
analizará si existen derechos de terceros en la producción 
de programas de ordenador y bases de datos, si se trata de 
obra individual, colectiva o en colaboración, su potencial de 
explotación y la forma más efectiva para dicha explotación. 

2. Si del resultado de este análisis y del interés de los autores 
se concluyera la explotación bajo un modelo de software libre, 
entendiendo por éste el que permite la libertad de uso, dis
tribución, copia, modificación, el Centro facilitará el modelo 
de licencia más aconsejable y los autores podrán facilitar los 
programas de ordenador y bases de datos bajo dicha licencia. 

Artículo 34
Los diferentes versionados de los programas de ordenador y 
bases de datos, a excepción de los distribuidos bajo la forma 
del software libre deberán ser comunicados por el interlocu
tor y, si en ellos han intervenido otros autores, dicha comuni
cación deberá incluir su firma.

Artículo 35
En cumplimiento del artículo 55 de la Ley 2/2011 de Econo
mía Sostenible, el Rector emitirá, en su caso, una declaración 
de que el resultado no es necesario para la defensa o mejor 
protección del interés público. 

Artículo 36
Los programas de ordenador y bases de datos explotados 
bajo las modalidades de software privativo, se incluirá la si
guiente inscripción en la primera pantalla y al inicio de la 
documentación: Copyright  <año de creación> Universitat 
Politècnica de València.

Artículo 37
La Dirección del Centro de Apoyo a la Innovación, la Inves
tigación y la Transferencia de Tecnología, de acuerdo con el 
interlocutor, decidirá en cada caso el mecanismo más ade
cuado de registro de los programas de ordenador y bases 
de datos susceptibles de explotación. En el caso en que se 
utilizase un sistema de registro externo, los costes del mismo 
correrán a cargo de los fondos de las Oficinas Gestoras de 
los Autores.

Artículo 38
El Centro de Apoyo a la Innovación, la Investigación y la 
Transferencia de Tecnología llevará un registro de los progra
mas de ordenador y bases de datos que la Universitat Politèc
nica de València explote comercialmente y lo comunicará a 

realitzades amb fons propis, i adquireixen l’obligació de re
gistrar aquestes obres en els sistemes d’informació que la 
Universitat estableix a aquest efecte.
 
Article 33
1. Després de la comunicació del resultat a què es refereix 
l’article 7 d’aquest reglament, i en col·laboració amb l’inter
locutor que s’hi identifica, el Centre de Suport a la Innovació, 
la Investigació i la Transferència de Tecnologia analitza si hi 
ha drets de tercers en la producció de programes d’ordinador 
i bases de dades; si es tracta d’obra individual, col·lectiva o 
en col·laboració; el seu potencial d’explotació, i la manera 
més efectiva per a aquesta explotació.
 
2. Si del resultat d’aquesta anàlisi i de l’interès dels autors 
es conclou l’explotació sota un model de programari lliure, 
entenent per aquest el que permet la llibertat d’ús, distribu
ció, còpia, modificació, el Centre ha de facilitar el model de 
llicència més aconsellable i els autors poden facilitar els pro
grames d’ordinador i bases de dades sota aquesta llicència.

Article 34
Els diferents versionings dels programes d’ordinador i bases 
de dades, a excepció dels distribuïts sota la forma de pro
gramari lliure, els ha de comunicar l’interlocutor i, si hi han 
intervingut altres autors, la dita comunicació n’ha d’incloure 
la signatura.
 
Article 35
En compliment de l’article 55 de la Llei 2/2011 d’Economia 
Sostenible, el rector emet, si és el cas, una declaració que el 
resultat no és necessari per a la defensa o millor protecció de 
l’interès públic.
 
Article 36
En els programes d’ordinador i bases de dades explotats sota 
les modalitats de programari privatiu s’ha d’incloure la ins
cripció següent en la primera pantalla i en l’inici de la docu
mentació: Copyright <any de creació> Universitat Politècnica 
de València.
 
Article 37
La Direcció del Centre de Suport a la Innovació, la Investi
gació i la Transferència de Tecnologia, d’acord amb l’inter
locutor, decideix en cada cas el mecanisme més adequat de 
registre dels programes d’ordinador i bases de dades sus
ceptibles d’explotació. En el cas que s’utilitze un sistema de 
registre extern, els costos d’aquest són a càrrec dels fons de 
les oficines gestores dels autors
 
 
Article 38
El Centre de Suport a la Innovació, la Investigació i la Transfe
rència de Tecnologia ha de portar un registre dels programes 
d’ordinador i bases de dades que la Universitat Politècnica 
de València explota comercialment i ho ha de comunicar a 
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la Comisión de Investigación y a Gerencia a los efectos de su 
eventual inclusión en el patrimonio de la Universitat.

Artículo 39
1. Con objeto de facilitar su explotación, el Centro de Apoyo 
a la Innovación, la Investigación y la Transferencia de Tecno
logía hará pública en el Catálogo de Oferta Tecnológica de la 
Universitat Politècnica de València, la cartera de los programas 
de ordenador y bases de datos registrados en la misma y es
tablecerá, para aquellos casos que no sea aplicable su adjudi
cación directa, un procedimiento que permita la concurrencia 
competitiva de interesados en la adquisición de la tecnología. 

2. Asimismo, de acuerdo con el interlocutor, podrá dar de 
baja de dicho catálogo el software que no haya sido explota
do en los últimos tres años. 

3. Los autores, su personal de apoyo para promoción y ges
tión y el Centro realizarán las actuaciones que estén a su 
alcance y colaborarán para la promoción del mismo. 

4. El Centro de Apoyo a la Innovación, la Investigación y la 
Transferencia de Tecnología podrá recurrir a profesionales 
externos para realizar actuaciones de promoción y comercia
lización del software de la Universitat Politècnica de València. 
Esta colaboración deberá ser regulada mediante acuerdos 
específicos.

Artículo 40
1. El Centro de Apoyo a la Innovación, la Investigación y la 
Transferencia de Tecnología, en colaboración con el interlo
cutor, será la unidad de la Universitat Politècnica de València 
encargada de negociar la licencia. 

2. El Centro podrá proponer para su aprobación por el Vicer
rectorado con competencias en la materia criterios de nego
ciación de las licencias.

Artículo 41
1. Los autores de los programas de ordenador y bases de da
tos de la Universitat Politècnica de València tendrán derecho 
a participar en los beneficios de su explotación en función de 
su contribución al mismo. 

2. A este respecto se entenderá como beneficio la diferencia 
entre los ingresos y todos los gastos, anteriores o previsibles 
hasta la obtención de nuevos ingresos, asociados a los regis
tros de dichos programas y bases de datos, los costes aso
ciados al desarrollo, mantenimiento, promoción, comerciali
zación y los compromisos derivados de cesiones de terceros 
u otros que hubiera como consecuencia de los términos del 
contrato de licencia.

3. El interlocutor de los autores de los programas de ordena
dor y bases de datos será el responsable de llevar cuenta de 
dichos gastos. 

la Comissió d’Investigació i Gerència als efectes de l’eventual 
inclusió en el patrimoni de la Universitat.
 
Article 39
1. Per tal de facilitarne l’explotació, el Centre de Suport a la 
Innovació, la Investigació i la Transferència de Tecnologia fa 
pública en el Catàleg d’Oferta Tecnològica de la Universitat 
Politècnica de València la cartera dels programes d’ordinador 
i bases de dades registrades en aquesta i estableix, per als 
casos que no és aplicable l’adjudicació directa, un procedi
ment que permet la concurrència competitiva d’interessats 
en l’adquisició de la tecnologia.

2. Així mateix, d’acord amb l’interlocutor, pot donar de baixa 
d’aquest catàleg el programari que no s’ha explotat en els 
últims tres anys.
 
3. Els autors, el seu personal de suport per a promoció i ges
tió i el Centre realitzen les actuacions que estan al seu abast 
i col·laboren per a la promoció d’aquest.
 
4. El Centre de Suport a la Innovació, la Investigació i la Trans
ferència de Tecnologia pot recórrer a professionals externs 
per a realitzar actuacions de promoció i comercialització del 
programari de la Universitat Politècnica de València. Aquesta 
col·laboració s’ha de regular mitjançant acords específics.

 
Article 40
1. El Centre de Suport a la Innovació, la Investigació i la 
Transferència de Tecnologia, en col·laboració amb l’interlo
cutor, és la unitat de la Universitat Politècnica de València 
encarregada de negociar la llicència.
 
2. El Centre pot proposar per a l’aprovació pel vicerectorat 
amb competències en la matèria criteris de negociació de les 
llicències.
 
Article 41
1. Els autors dels programes d’ordinador i bases de dades de 
la Universitat Politècnica de València tenen dret a participar 
en els beneficis de la seua explotació, en funció de la contri
bució a aquest.
 
2. Referent a això, s’entén com a benefici la diferència en
tre els ingressos i totes les despeses, anteriors o previsibles, 
fins a obtenir nous ingressos, associats als registres d’aquests 
programes i bases de dades, els costos associats al desenvo
lupament, el manteniment, la promoció, la comercialització i 
els compromisos derivats de cessions de tercers o altres que 
hi ha com a conseqüència dels termes del contracte de lli
cència.
 
3. L’interlocutor dels autors dels programes d’ordinador i ba
ses de dades és el responsable de portar compte de les dites 
despeses.
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Artículo 42
1 Los ingresos obtenidos por las licencias de los programas 
de ordenador y bases de datos serán gestionados en una 
Clave Específica abierta en la orgánica del interlocutor y, si 
esto no fuera posible, en la orgánica de la Dirección de la 
Estructura de Investigación a la que pertenezca.

2. El interlocutor de los autores de los programas de ordena
dor y bases de datos será el responsable de definir el repar
to de los beneficios de explotación entre los mismos. Dicho 
reparto deberá producirse anualmente y de acuerdo con la 
distribución de autoría declarada en la comunicación del pro
grama o base de datos. La Universitat Politècnica de València 
aplicará a los pagos a los autores la misma retención que a 
las actividades de I+D realizadas en el marco del art. 83 de la 
Ley Orgánica 6/2001 de Universidades.

Artículo 43
En el caso en que la licencia de los programas de ordenador 
y/o bases de datos se conceda en el marco de un contrato 
bajo el artículo 83 de la Ley Orgánica 6/2001, de Univer
sidades, deberá determinarse en el mismo la cantidad que 
corresponda a la licencia. 

TÍTULO VIII
Know how

Artículo 44
Si en el proceso de análisis de la protección del resultado el 
Centro de Apoyo a la Innovación, la Investigación y la Trans
ferencia de Tecnología valorara que la mejor transferencia de 
dicho conocimiento requiere el mantenimiento del secreto 
sobre el mismo, podrá proceder a la negociación con el li
cenciatario de un contrato de transferencia de knowhow, 
siempre que dicho contrato explicite completamente el co
nocimiento a transferir y reconozca la titularidad de la Uni
versitat Politècnica de València sobre el mismo.

Artículo 45
Se entenderá como knowhow en el marco de este Regla
mento, aquél conocimiento explicitado y comunicado de 
acuerdo con su artículo 7, que pueda ser considerado nuevo, 
sustantivo y útil para la explotación, que sea consecuencia 
de las actividades de I+D+i de la Universitat Politècnica de 
València y que para su mejor transferencia se haya decidido 
no proteger por alguno de los mecanismos anteriores.

Artículo 46
Para la transferencia de knowhow se aplicarán las disposi
ciones que al efecto se incluyen para los programas de or
denador y bases de datos en los artículos 38 a 43 de este 
Reglamento.

TÍTULO IX
Propiedad intelectual e industrial derivada de contra
tos de I+D

Article 42
1. Els ingressos obtinguts per les llicències dels programes 
d’ordinador i bases de dades es gestionen en una clau es
pecífica oberta en l’orgànica de l’interlocutor i, si això no és 
possible, en l’orgànica de la Direcció de l’estructura d’inves
tigació a què pertany.
 
2. L’interlocutor dels autors dels programes d’ordinador i 
bases de dades és el responsable de definir el repartiment 
dels beneficis d’explotació entre aquests. Aquest repartiment 
s’ha de produir anualment i d’acord amb la distribució d’au
toria declarada en la comunicació del programa o base de 
dades. La Universitat Politècnica de València aplica als paga
ments als autors la mateixa retenció que a les activitats d’I+D 
realitzades en el marc de l’art. 83 de la Llei Orgànica 6/2001 
d’Universitats.
 
Article 43
En el cas que la llicència dels programes d’ordinador i/o bases 
de dades es concedeix en el marc d’un contracte sota l’article 
83 de la Llei Orgànica 6/2001 d’Universitats, s’hi ha de deter
minar la quantitat que correspon a la llicència.
 
 
TÍTOL VIII
Saber fer (Know how)

Article 44
Si en el procés d’anàlisi de la protecció del resultat el Centre 
de Suport a la Innovació, la Investigació i la Transferència de 
Tecnologia valora que la millor transferència d’aquest conei
xement requereix el manteniment del secret sobre aquest, 
pot negociar amb el llicenciatari un contracte de transfe
rència de saber fer, sempre que aquest contracte explicite 
completament el coneixement a transferir i hi reconega la 
titularitat de la Universitat Politècnica de València.

 
Article 45
S’entén com saber fer en el marc d’aquest reglament el co
neixement explicitat i comunicat d’acord amb l’article 7, que 
pot ser considerat nou, substantiu i útil per a l’explotació, 
que siga conseqüència de les activitats d’I+D+i de la Univer
sitat Politècnica de València i que per a la millor transferència 
s’ha decidit no protegir per algun dels mecanismes anteriors.

 
Article 46
Per a la transferència de saber fer s’apliquen les disposicions 
que a aquest efecte s’inclouen per als programes d’ordinador 
i bases de dades en els articles 38 a 43 d’aquest reglament.

 
TÍTOL IX
Propietat intel·lectual i industrial derivada de contrac
tes d’I+D
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Artículo 47
1. Se podrán establecer acuerdos con entidades terceras 
para que, de forma limitada, promocionen algunas de las 
capacidades o resultados de investigación de la Universitat 
Politècnica de València, siempre que se identifique a ésta 
como titular de las mismas. 
2. Los permisos que se otorguen sobre el uso del logo o el 
nombre de la Universitat deberán evitar la identificación del 
tercero como filial o entidad bajo responsabilidad de la misma. 

3. El Centro de Apoyo a la Innovación, la Investigación y la 
Transferencia de Tecnología visará y registrará los acuerdos 
que se establezcan con este propósito, que serán firmados 
por el Rector.

Artículo 48
La formalización de una actuación de relación con un tercero 
para la realización de una actividad en materia de investiga
ción o innovación que se establezca mediante convenio o 
contrato al amparo del artículo 83 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de Universidades deberá contener al menos lo siguiente en 
relación a los derechos de propiedad intelectual e industrial:

a) La completa identificación, si los hubiere, de los de
rechos de propiedad intelectual e industrial previos de 
las partes que fuesen a ser utilizados en la ejecución 
del convenio o contrato, que en el caso de la Univer
sitat Politècnica de València deberán estar registrados 
en el Catálogo de Oferta Tecnológica de la misma.

b) La titularidad de los derechos de propiedad intelectual 
e industrial resultantes. La Universitat Politècnica de 
València retendrá derechos de titularidad si la otra par
te no compensa económicamente el coste total, inclui
dos los costes indirectos, invertido en su obtención, o 
si dichos derechos resultan estratégicos para las líneas 
de investigación de la Universitat. En lo posible, se evi
tará la cotitularidad sobre los derechos de propiedad 
intelectual e industrial. En los casos que se solicite una 
patente, se respetará el carácter de inventor de los mi
embros de la Universitat Politècnica de València que 
hayan contribuido a la misma.

c) Los derechos de explotación que se otorguen sobre 
dichos derechos de propiedad intelectual e industrial 
resultantes y sobre los previos, cuando éstos sean ne
cesarios para la explotación. La definición de las con
diciones específicas de explotación podrá diferirse a 
que se hayan obtenido los resultados de investigación. 

Artículo 49
La Universitat Politècnica de València podrá realizar contratos 
según el artículo 83 Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, 
en una modalidad en la que la titularidad de los resultados 
de la investigación realizada pertenezca al contratante. En 
estos casos, de existir pagos por regalías por ventas conse
cuencia de la explotación de dichos resultados, un veinte por 
ciento de dichos ingresos se destinarán a financiar los gastos 
de transferencia de tecnología de la Universitat.

Article 47
1. Es poden establir acords amb entitats terceres perquè, de 
manera limitada, promocionen algunes de les capacitats o 
resultats d’investigació de la Universitat Politècnica de Valèn
cia, sempre que se n’identifique aquesta com a titular.
 
2. Els permisos que s’atorguen sobre l’ús del logotip o el nom 
de la Universitat han d’evitar la identificació del tercer com a 
filial o entitat sota responsabilitat d’aquesta.
 
3. El Centre de Suport a la Innovació, la Investigació i la Trans
ferència de Tecnologia ha de visar i registrar els acords que 
s’estableixen amb aquest propòsit, que els signa el rector.

 
Article 48
La formalització d’una actuació de relació amb un tercer per 
a realitzar una activitat en matèria d’investigació o innovació 
que s’estableix mitjançant conveni o contracte, a l’empara de 
l’article 83 de la Llei Orgànica 6/2001 d’Universitats, ha de 
contenir almenys el següent, amb relació als drets de propie
tat intel·lectual i industrial:

a) La identificació completa, si n’hi ha, dels drets de 
propietat intel·lectual i industrial previs de les parts 
que s’utilitzen en l’execució del conveni o contracte, 
que en el cas de la Universitat Politècnica de València 
han d’estar registrats al Catàleg d’Oferta Tecnològica 
d’aquesta.

b) La titularitat dels drets de propietat intel·lectual i in
dustrial resultants. La Universitat Politècnica de Valèn
cia reté drets de titularitat si l’altra part no compensa 
econòmicament el cost total, inclosos els costos indi
rectes, invertits en l’obtenció, o si aquests drets són es
tratègics per a les línies d’investigació de la Universitat. 
Sempre que siga possible, s’ha d’evitar la cotitularitat 
sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial. En 
els casos que se sol·licita una patent, s’ha de respectar 
el caràcter d’inventor dels membres de la Universitat 
Politècnica de València que hi han contribuït.

c) Els drets d’explotació que s’atorguen sobre aquests 
drets de propietat intel·lectual i industrial resultants 
i sobre els previs, quan aquests són necessaris per a 
l’explotació. La definició de les condicions específiques 
d’explotació es pot diferir al fet que s’ha obtingut els 
resultats d’investigació.

 
Article 49
La Universitat Politècnica de València pot realitzar contrac
tes segons l’article 83 Llei Orgànica 6/2001 d’Universitats, en 
una modalitat en què la titularitat dels resultats de la inves
tigació realitzada pertany al contractant. En aquests casos, 
si hi ha pagaments per regalies per vendes conseqüència de 
l’explotació d’aquests resultats, un vint per cent dels dits in
gressos es destinen a finançar les despeses de transferència 
de tecnologia de la Universitat.
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Artículo 50
En lo posible, las innovaciones que resulten de la actividad de 
I+D de la Universitat Politècnica de València deberán incor
porar una mención a su origen y establecer las condiciones 
del uso del nombre o la marca de la Universitat.

TÍTULO X
Acuerdos de confidencialidad y transferencia de material

Artículo 51  
1. Los acuerdos de confidencialidad y de transferencia de 
material sujetos a derechos de propiedad industrial o intelec
tual podrán ser suscritos por el Personal Docente e Investiga
dor de la plantilla de la Universitat Politècnica de València, el 
cual deberá asegurar la adhesión de todos los implicados de 
la Universitat en el intercambio de información o de material. 

2. El Centro de Apoyo a la Innovación, la Investigación y la 
Transferencia de Tecnología establecerá la información míni
ma que deberán contener dichos acuerdos para ser confor
mados y facilitará modelos para su suscripción.

3. Si estos acuerdos contemplasen transmisión de derechos 
de propiedad intelectual o industrial deberán ser suscritos 
por el Rector.

Disposición adicional primera
Todas las denominaciones contenidas en el presente Regla
mento que se efectúan en género masculino, se entenderán 
hechas y se utilizarán indistintamente en género masculino o 
femenino, según el sexo del titular que las desempeñe.

Disposición adicional segunda
Lo dispuesto en los capítulos referidos a patentes también 
será de aplicación, cuando proceda, para el registro de varie
dades vegetales, registro de microorganismos y topografía 
de semiconductores.

Disposición adicional tercera
El personal laboral o funcionario de la Universitat Politècnica 
de València que realice una estancia de investigación en otra 
entidad, podrá suscribir los compromisos de asignación de 
derechos de propiedad intelectual e industrial que le fueran 
requeridos para la realización de la citada estancia, debiendo 
aportar una copia de los mismos al Centro de Apoyo a la 
Innovación, la Investigación y la Transferencia de Tecnología. 

Disposición transitoria primera
En el plazo de seis meses se revisarán los acuerdos de crea
ción de institutos mixtos para adecuarlos a las condiciones 
fijadas en la presente normativa.

Disposición transitoria segunda
Los acuerdos de licencia suscritos con anterioridad a la entra
da en vigor de la presente normativa con criterios de reparto 
de los beneficios de explotación entre los investigadores y la 

Article 50
Sempre que siga possible, les innovacions que resulten de 
l’activitat d’I+D de la Universitat Politècnica de València han 
d’incorporar un esment a l’origen i establir les condicions de 
l’ús del nom o de la marca de la Universitat.

TÍTOL X
Acords de confidencialitat i transferència de material
 
Article 51
1. Els acords de confidencialitat i de transferència de ma
terial subjectes a drets de propietat industrial o intel·lectual 
poden ser subscrits pel personal docent i investigador de la 
plantilla de la Universitat Politècnica de València, el qual ha 
d’assegurar l’adhesió de tots els implicats de la Universitat en 
l’intercanvi d’informació o de material.
 
2. El Centre de Suport a la Innovació, la Investigació i la 
Transferència de Tecnologia ha d’establir la informació míni
ma que han de contenir els dits acords perquè es conformen 
i facilitar models per a la subscripció.
 
3. Si aquests acords preveuen transmissió de drets de propie
tat intel·lectual o industrial els ha de subscriure el rector.

 
Disposició addicional primera
Totes les denominacions contingudes en aquest reglament 
que s’efectuen en gènere masculí s’entenen fetes i s’utilitzen 
indistintament en gènere masculí o femení, segons el sexe 
del titular que les exerceix.
 
Disposició addicional segona
El que disposen els capítols referits a patents també és apli
cable, quan és procedent, al registre de varietats vegetals, 
registre de microorganismes i topografia de semiconductors.

 
Disposició addicional tercera
El personal laboral o funcionari de la Universitat Politècnica 
de València, que realitza una estada d’investigació en una 
altra entitat, pot subscriure els compromisos d’assignació de 
drets de propietat intel·lectual i industrial que els requereixen 
per a realitzar l’estada esmentada, i n’aportar una còpia al 
Centre de Suport a la Innovació, la Investigació i la Transfe
rència de Tecnologia.
 
Disposició transitòria primera
En el termini de sis mesos es revisaran els acords de creació 
d’instituts mixtos per a adequarlos a les condicions fixades 
en aquesta normativa.
 
Disposició transitòria segona
Els acords de llicència subscrits amb anterioritat a l’entrada 
en vigor d’aquesta normativa amb criteris de repartiment 
dels beneficis d’explotació entre els investigadors i la Uni
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Universitat acordes con la normativa anterior, se mantendrán 
en sus mismos términos hasta la terminación del acuerdo a 
que dio lugar.

Disposición derogatoria
1. Queda expresamente derogada la Normativa de la Propie
dad Industrial e Intelectual aprobada por Junta de Gobierno 
de la Universitat Politècnica de València el 21 de diciembre 
de 1999.

2. Asimismo, quedan derogados todos aquellos acuerdos 
que contravengan lo establecido en el presente Reglamento.

Disposición final 
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de 
su aprobación por el Consejo de Gobierno de la Universitat 
Politècnica de València.

POLÍTICA DE INTEGRIDAD CIENTÍFICA Y BUE
NAS PRÁCTICAS EN INVESTIGACIÓN EN LA UNI
VERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
(Aprobada por el Consejo de Gobierno en su sesión de 9 de 
noviembre de 2012)

Preámbulo
La ciencia y el conocimiento científico son claves para el pro
greso material e intelectual, para la calidad de vida de las 
personas, y para la construcción de una sociedad justa y pa
cífica. Son estos fines los que le dan legitimidad y valor. En la 
ciencia, como toda actividad humana, los fines y los medios 
tienen que estar en coherencia con el valor intrínseco del ser 
humano y la dignidad de la persona; y es de este respeto a 
la dignidad humana de donde emanan los principios éticos 
básicos de la práctica científica. 

De la misma forma que la “buena praxis científica” tiene que 
respetar unos criterios procedimentales y un método claro, 
debe respetar escrupulosamente cinco principios éticos bási
cos: (1) el reconocimiento del ser humano como sujeto libre 
y autónomo de investigación; (2) el respeto a la dignidad del 
ser humano y la no manipulación de la voluntad personal; (3) 
la asunción de responsabilidades por las consecuencias deri
vadas de la investigación; unas consecuencias que también 
aplican a todos los seres vivos y a las generaciones futuras; 
(4) el reconocimiento de que no se debe promover investi
gaciones cuyo fin principal sea atentar contra la dignidad y 
la integridad de ser humano, o justificar actos de racismo, 
terro rismo o de exterminio de otras personas; y, finalmente 
(5) la transparencia y rendición de cuentas en la actividad ci
entífica. A lo largo de la historia, hemos aprendido que cuan

versitat, d’acord amb la normativa anterior, es mantenen en 
els mateixos termes fins a l’acabament de l’acord a què va 
donar lloc.
 
Disposició derogatòria
1. Queda expressament derogada la Normativa de la propie
tat industrial i intel·lectual aprovada per Junta de Govern de 
la Universitat Politècnica de València el 21 de desembre de 
1999.
 
2. Així mateix, queden derogats tots els acords que contrave
nen el que estableix aquest reglament.

Disposició final
Aquest reglament entra en vigor l’endemà de l’aprovació pel 
Consell de Govern de la Universitat Politècnica de València.

POLÍTICA D’INTEGRITAT CIENTÍFICA I BONES 
PRÀCTIQUES EN INVESTIGACIÓ A LA UNIVERSI
TAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
(Aprovada pel Consell de Govern en la sessió de 9 de novem-
bre de 2012)
 
Preàmbul
La ciència i el coneixement científic són claus per al progrés 
material i intel·lectual, per a la qualitat de vida de les per
sones, i per a la construcció d’una societat justa i pacífica. 
Són aquests fins els que hi donen legitimitat i valor. En la 
ciència, com tota activitat humana, els fins i els mitjans han 
d’estar en coherència amb el valor intrínsec de l’ésser humà 
i la dignitat de la persona, i és d’aquest respecte a la dignitat 
humana d’on emanen els principis ètics bàsics de la pràctica 
científica.

De la mateixa manera que la bona praxi científica ha de res
pectar uns criteris procedimentals i un mètode clar, ha de res
pectar escrupolosament cinc principis ètics bàsics: (1) el reco
neixement de l’ésser humà com a subjecte lliure i autònom 
d’investigació; (2) el respecte a la dignitat de l’ésser humà i 
la no manipulació de la voluntat personal; (3) l’assumpció de 
responsabilitats per les conseqüències derivades de la inves
tigació, unes conseqüències que també s’apliquen a tots els 
éssers vius i les generacions futures; (4) el reconeixement que 
no s’ha de promoure investigacions la finalitat principal de les 
quals és atemptar contra la dignitat i la integritat de l’ésser 
humà, o justificar actes de racisme, terrorisme o d’extermini 
d’altres persones, i, finalment (5) la transparència i rendició 
de comptes en l’activitat científica. Al llarg de la història, hem 
après que quan aquests principis s’han ignorat, la ciència i 


