
Pàgina 1 de 14 

 
 
 
 
 
 
 
 

NORMATIVA PER A LES EMPRESES DE 

BASE TECNOLÒGICA I PER A LES 

EMPRESES INNOVADORES DE LA 

UNIVERSITAT JAUME I  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Aprovada en la sessió núm. 9 del Consell de Govern, del dia 11 d’abril de 2011 

 Modificada en la sessió núm. 54 del Consell de Govern, del dia 15 de desembre 

de 2014 

 

 



Pàgina 2 de 14 

 

PREÀMBUL .................................................................................................................... 3 

TÍTOL I. INTRODUCCIÓ ............................................................................................... 5 

Capítol I. Objecte, àmbit d’aplicació i definicions ........................................................... 5 

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació ........................................................................... 5 

Article 2. Definicions ................................................................................................... 5 

TÍTOL II. EMPRESES DE BASE TECNOLÒGICA DE l’UJI ...................................... 6 

Capítol I. Procediment de creació..................................................................................... 6 

Article 3. Sol·licitud de creació .................................................................................... 6 

Article 4. Avaluació per part d’una comissió tècnica ................................................... 6 

Article 5. Informe del Consell de Direcció .................................................................. 7 

Article 6. Informe de la Comissió d’Investigació i Doctorat ....................................... 7 

Article 7. Acord del Consell de Govern ....................................................................... 7 

Article 8. Acord del Consell Social .............................................................................. 7 

Article 9. Tràmit final ................................................................................................... 7 

Capítol II. Participació de la Universitat Jaume I ............................................................. 8 

Article 10. Participació de l’UJI en el capital social de l’EBT..................................... 8 

Article 11. Presència de l’UJI en l’òrgan d’administració ........................................... 8 

Article 13. Contracte de socis i contracte de transferència........................................... 8 

Article 14. Dret d’informació i seguiment de l’activitat de l’EBT per l’UJI ............... 9 

Capítol III. Participació del personal de la Universitat Jaume I en l’EBT ....................... 9 

Article 15. Participació del personal de l’UJI en l’EBT ............................................... 9 

Article 16. Incorporació a l’activitat de l’EBT ........................................................... 10 

Article 17. Aportacions a les EBT del personal vinculat a l’UJI ............................... 10 

Capítol IV. Supòsits especials ........................................................................................ 11 

Article 18. EBT promogudes per personal no PDI ..................................................... 11 

Capítol V. Serveis de suport de la Universitat Jaume I a les EBT ................................. 11 

Article 19. Programa de formació i ajudes de l’UJI ................................................... 11 

Article 20. Ús d’instal·lacions de l’UJI ...................................................................... 11 

Article 21. Serveis de suport a les EBT ...................................................................... 11 

Article 22. Promoció de la finançament ..................................................................... 11 

TÍTOL III EMPRESES INNOVADORES O DE CARÀCTER TECNOLÒGIC 

PROMOGUDES PER LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA ..................................... 12 

Capítol I. Reconeixement de l’EICT .............................................................................. 12 

Article 23. Reconeixement ......................................................................................... 12 

TÍTOL IV. CONTRACTES, MARQUES I REGISTRES ............................................. 13 

Article 24. Relacions contractuals .............................................................................. 13 

Article 25. De la marca UJI i d’altres marques derivades .......................................... 13 

Article 26. Registre d’EBT ......................................................................................... 13 

Disposició addicional ..................................................................................................... 14 

Disposició final ............................................................................................................... 14 

 



Pàgina 3 de 14 

 
PREÀMBUL 
 

La Llei 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 

4/2007, de 12 d’abril, estableix que les universitats, a més d’un motor per a l’avanç del 

coneixement, han de ser un motor per al desenvolupament social i econòmic del país. 

Juntament amb la investigació bàsica, la universitat ha d’impulsar la transferència al 

sector productiu dels resultats de la seua investigació en coordinació i 

complementarietat amb els altres agents del sistema de ciència i tecnologia. La Llei 

2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible regula en el capítol cinquè diversos 

aspectes que incideixen en ciència i innovació, com ara la transferència de resultats en 

l’activitat investigadora, la promoció dels drets de propietat industrial, la formació, la 

investigació i la transferència de resultats en el sistema universitari, o la fiscalitat de les 

activitats d’investigació i desenvolupament i innovació tecnològica. 

 

La Universitat Jaume I ja disposa d’una trajectòria reconeguda de transferència de 

tecnologia. Prova d’això són les diferents estructures específicament creades per a 

contribuir a l’avanç tecnològic dels sectors industrials més representatius del seu entorn, 

així com l’important volum d’activitats exercides a l’empara de l’article 83 de la Llei 

orgànica d’universitats. 

 

En l’apartat primer de l’article 144 dels seus Estatuts, la Universitat Jaume I estableix 

que la transferència del coneixement es podrà articular mitjançant la contractació amb 

persones, universitats i entitats públiques o privades, o dur a terme per mediació 

d’empreses de base tecnològica. Així mateix, el punt tercer indica que un reglament 

intern desenvoluparà les qüestions més rellevants relacionades amb les empreses de 

base tecnològica i la transferència del coneixement. 

 

Les empreses de base tecnològica (EBT) tenen com a objectiu l’explotació de 

coneixement desenvolupat per la universitat a través de la comercialització de productes 

i serveis. Aquestes empreses estan cridades a ser un dels motors de la innovació en el 

país, mitjançant la diversificació i la capacitat de regeneració del teixit empresarial 

existent, creació d’ocupació altament qualificada i obtenció de beneficis que permeten 

ajudar a generar un model sostenible d’investigació universitària. 

 

D’altra banda, la Universitat Jaume I, disposa d’un Parc Científic, Tecnològic i 

Empresarial (Espaitec) que es constitueix com la principal eina de transformació del 

teixit productiu en el seu entorn. Espaitec acull i presta suport a les EBT i a altres 

empreses innovadores creades per la comunitat universitària així com a altres empreses 

innovadores. També crea un entorn favorable per al creixement i desenvolupament 

d’aquest tipus d’empreses basades en la innovació i la tecnologia. Per a això disposa 

d’instal·lacions per a la incubació i creixement de negocis i els presta serveis 

especialitzats. 

 

La creació d’EBT, i la vinculació d’aquestes empreses i d’altres empreses innovadores a 

través d’Espaitec ha de contribuir a potenciar les relacions del personal investigador 

universitari amb el món productiu, a incrementar el fluxos de transferència de 

coneixement i a crear les condicions per a una millor formació i inserció professional de 

l’estudiantat. 
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La present normativa regula els aspectes lligats a la promoció, creació, participació i 

reconeixement de les empreses de base tecnològica creades a partir de resultats 

d’investigació. Pretén que els procediments i el flux d’informació siguen transparents i 

que en la presa de decisions hi haja un equilibri adequat entre la participació de la 

comunitat universitària, representada en els diferents òrgans col·legiats, i l’opinió 

tècnica fonamentada, essencial quan concorren aspectes financers, tecnològics i de 

mercat. 

 

La present normativa regula les relacions que la Universitat Jaume I mantindrà i 

desplegarà amb les EBT i amb la resta d’empreses innovadores promogudes per 

membres de la comunitat universitària. Aquesta regulació afecta principalment l’accés a 

les instal·lacions i serveis oferits al campus, remetent a la normativa en matèria de 

contractació administrativa i patrimonial en el primer supòsit i reconeixent l’essencial 

paper d’Espaitec en el segon. Finalment, estableix la creació d’un registre d’EBT de la 

Universitat Jaume I. 
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TÍTOL I. INTRODUCCIÓ 
 

Capítol I. Objecte, àmbit d’aplicació i definicions 

 

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació 
 

1.1. La present normativa és d’aplicació a les empreses creades per membres de la 

comunitat universitària de l’UJI, de caràcter innovador o de base tecnològica, que 

puguen explotar tecnologia, coneixement o resultats d’investigació de l’UJI, i puguen 

estar promogudes o participades per l’UJI. 

 

1.2. La present normativa té per objecte establir el règim jurídic de la promoció, creació 

i instal·lació de les empreses regulades en aquesta, els mecanismes de transferència de 

tecnologia, coneixement o resultats d’investigació de titularitat de l’UJI, les fórmules de 

participació tant de la universitat com del seu personal, així com el marc de relació entre 

l’empresa i l’UJI. 

 

Article 2. Definicions  
 

2.1. Es consideren persones promotores les persones que desenvolupen un projecte de 

creació d’una empresa en el marc de la present normativa. 

 

2.2. Es considera empresa de base tecnològica (EBT) de la Universitat Jaume I aquella 

empresa que compleix els requisits següents: 

 

a) Té per objecte l’explotació de patents d’invenció i, en general, la cessió i 

explotació dels drets de la propietat industrial i intelectual dels que l’UJI siga 

titular o l’ús i l’aprofitament, industrial o comercial, de les innovacions, dels 

coneixements científics i dels resultats obtinguts i desenvolupats per l’UJI. 

b) Està participada per la Universitat Jaume I. 

c) Està promoguda per personal docent i investigador (PDI) de la Universitat 

Jaume I. 

d) Compleix els Estatuts de la Universitat Jaume I i la legislació aplicable vigent en 

cada moment. 

e) Ha sigut qualificada com a tal en el marc del que disposa la present normativa i 

en especial quant a: 

- L’obtenció de l’aprovació de l’UJI per a la seua creació. 

- L’acceptació de les condicions mínimes establertes per l’UJI per al 

contracte de socis. 

- El compliment de la normativa interna sobre la protecció dels resultats de 

les activitats d'investigació, desenvolupament tecnològic i innovació. 

f) Els supòsits especials previstos en el capítol IV, si escau. 

 

2.3. Es denominen empreses innovadores o de caràcter tecnològic (EICT) la resta 

d’empreses innovadores promogudes per membres de la comunitat universitària. 
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TÍTOL II. EMPRESES DE BASE TECNOLÒGICA DE l’UJI 

 

Capítol I. Procediment de creació 
 

Article 3. Sol·licitud de creació 
 

3.1. El PDI promotor de l’UJI interessat a explotar comercialment un coneixement, 

tecnologia o resultat d’investigació propietat de la Universitat pot presentar, d’acord 

amb els articles 40.1.o, 45.38 i 144 dels Estatuts de l’UJI i la legislació vigent, una 

sol·licitud de creació dirigida al vicerectorat amb competències en Política Científica i 

Tecnològica. 

 

A aquesta sol·licitud inicial s’ha d’adjuntar una memòria que, com a mínim, ha 

d’incloure informació sobre els aspectes següents: 

 

- Breu descripció del coneixement, tecnologia, procediment o resultat 

d’investigació en què es basarà el projecte empresarial. Si escau, caldrà 

incloure referència als drets de propietat industrial o intel·lectual dels que 

l’UJI siga titular 

- Pla de negoci, incloent-hi una descripció del producte o servei.  

- Forma jurídica de l’empresa (SA/SRL) i objecte social. 

- Viabilitat tècnica i financera. 

- Equip promotor. Vinculació amb l’UJI o amb altres 

institucions/empreses.  

- Capital social inicial i percentatges de participació. 

  

3.2. Perquè una empresa tinga la consideració d’EBT de l’UJI és necessària l’aprovació 

prèvia per part de l’UJI de la seua creació d’acord amb la present normativa. 

 

Article 4. Avaluació per part d’una comissió tècnica 
 

4.1 S’estableix una comissió tècnica, que serà presidida pel vicerectorat amb 

competències en Política Científica i Tecnològica, i composta per un representant de la 

Gerència, un representant de l’Oficina de Cooperació en Investigació i 

Desenvolupament Tecnològic, un representant de l’Assessoria Jurídica i un representant 

de l’Entitat Gestora del Parc Científic, Tecnològic i Empresarial. 

 

4.2 La comissió tècnica emetrà un informe motivat respecte a la idoneïtat de la 

concessió d’autorització de creació de l’EBT, que ha d’incloure, entre altres 

recomanacions els aspectes següents: 

 

a) Percentatge de participació de la Universitat en el capital social de l’EBT.  

b) Condicions per a la participació del personal de l’UJI en l’EBT. 

c) Condicions d’ús dels resultats d’investigació de l’UJI o proposta de contracte 

per a la cessió dels drets d’ús i explotació comercial dels drets de propietat 

industrial o intel·lectual dels que l’UJI siga titular. 

d) Proposta d’estatuts. 

e) Proposta de contracte de socis. 
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La comissió tècnica informarà als departaments o instituts on s’haja executat la 

investigació de la sol·licitud de creació de l’EBT, i obrirà un termini en el qual els 

departaments o instituts podran aportar la informació que consideren escaient per a 

l’emissió de l’informe motivat. 

 

Així mateix pot sol·licitar assessorament cientificotècnic de personal de l’UJI o 

assessorament extern independent, i pot requerir al promotor o promotors de la 

iniciativa informació addicional que permeta adoptar la decisió pertinent. 

 

Article 5. Informe del Consell de Direcció 
 

El vicerectorat amb competències en Política Científica i Tecnològica presentarà la 

sol·licitud al Consell de Direcció, que emetrà un informe sobre la proposta. En el cas 

que l’informe siga desfavorable el procés de creació de l’EBT quedarà desestimat. 

 

Article 6. Informe de la Comissió d’Investigació i Doctorat 
 

El vicerectorat amb competències en Política Científica i Tecnològica, una vegada 

informada favorablement la sol·licitud pel Consell de Direcció, la presentarà  a la 

Comissió d’Investigació i Doctorat perquè informe sobre la proposta. 

 

Article 7. Acord del Consell de Govern 
 

El vicerectorat amb competències en Política Científica i Tecnològica presentarà la 

sol·licitud al Consell de Govern, que haurà d’acordar de forma motivada la participació 

i/o el caràcter d’EBT. En el cas que el dit acord siga favorable haurà de contindre la 

naturalesa de base tecnològica de l’EBT, així com les condicions en les quals s’autoritza 

la creació de l’empresa, incloent-hi la fórmula de participació de l’UJI i les 

contraprestacions adequades que corresponguen. 

 

L’aprovació per part del Consell de Govern queda supeditada al fet que el Consell 

Social informe favorablement i aprove la participació i/o el caràcter d’EBT. 

 

Article 8. Acord del Consell Social 
 

El vicerectorat amb competències en Política Científica i Tecnològica presentarà la 

sol·licitud al Consell Social, que haurà d’emetre un informe i resoldre favorablement o 

desfavorablement la creació de l’EBT. 

 

Article 9. Tràmit final 
 

9.1. Una vegada concedida l’autorització per a la creació de l’EBT, es traslladarà 

aquesta als promotors i a aquells serveis encarregats del desenvolupament de tots 

aquells aspectes formals que siguen necessaris per a la continuació de l’EBT. 

 

9.2. En el supòsit que l’UJI adopte la decisió de no entrar a formar part del capital social 

de l’EBT i els promotors decidisquen seguir endavant amb la constitució d’una empresa 

innovadora, hauran de justificar per escrit el compliment de la normativa general i 

pròpia de l’UJI vigent, en especial d’aquella aplicable en matèria de drets de propietat 
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intel·lectual i industrial i en matèria d’incompatibilitats del personal al servei de les 

administracions públiques. 

 

Capítol II. Participació de la Universitat Jaume I 

 

Article 10. Participació de l’UJI en el capital social de l’EBT 
 

La concessió de l’autorització per a la creació de l’EBT comportarà la participació de 

l’UJI en el capital d’aquesta de forma directa o a través d’una entitat creada d’acord 

amb el que estableix l’article 84 de la Llei orgànica 6/2001 d’universitats. 

 

La participació de l’UJI en el capital social de l’EBT s’ha de realitzar mitjançant 

aportacions dineràries, mitjançant la valoració dels drets de la propietat industrial 

(especialment quan ja es troben protegits per patent) o amb fórmules mixtes. 

 

Article 11. Presència de l’UJI en l’òrgan d’administració 
 

La participació de l’UJI en el capital social de l’EBT pot comportar la facultat de 

nomenar en qualsevol moment representants en el seu òrgan d’administració, sempre de 

conformitat amb la normativa aplicable. 

 

Article 12. Contingut dels estatuts 
 

Els estatuts de la societat han d’incloure necessàriament entre altres aspectes 

d’organització i funcionament de l’EBT: 

 

a) El règim de transmissió de les accions o participacions socials.  

b) El dret de separació de l’UJI, a més dels supòsits previstos per la legislació, en 

cas d’incompliment per part de l’EBT de les seues obligacions contractuals amb 

l’UJI, d’abandó per l’EBT de la seua activitat o de desenvolupament d’una 

activitat contrària als principis estatutaris de l’UJI. 

 

Article 13. Contracte de socis i contracte de transferència 
 

13.1 La totalitat dels socis de l’EBT han de subscriure, de forma prèvia a la constitució, 

un contracte de socis, de conformitat amb el que estableix la present normativa i en 

l’acord d’autorització del Consell de Govern. Aquest contracte de socis establirà un 

règim intern de funcionament que assegure la defensa de la posició de la Universitat 

Jaume I en la seua condició de soci.  

 

El dit contracte de socis, es podrà elevar a escriptura pública. 

 

La preparació i tramitació del contracte de socis la realitzarà el vicerectorat competent 

en matèria de Política Científica i Tecnològica i la Gerència. 

 

13.2 L’autorització per part del Consell de Govern i del Consell Social per a la creació 

de l’EBT implica, així mateix, l’autorització per a la cessió dels drets d’ús i explotació 

comercial del coneixement, tecnologia o resultat d’investigació propietat de l’UJI 

requerit per al desenvolupament del projecte empresarial. 
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La cessió dels drets d’ús i explotació comercial del coneixement, tecnologia o resultat 

d’investigació titularitat de l’UJI, es realitzarà mitjançant la formalització d’un contracte 

de transferència en què es continguen els termes en què es produirà la transferència a 

favor de l’EBT, així com la corresponent contraprestació a què tindrà dret l’UJI, d’acord 

amb les condicions establides en l’acord del Consell de Govern. 

 

La preparació i tramitació de la transferència dels drets d’ús i explotació comercial del 

coneixement, tecnologia o resultat d’investigació propietat de l’UJI la realitzarà 

l’Oficina de Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic (OCIT). 

 

Article 14. Dret d’informació i seguiment de l’activitat de l’EBT per l’UJI 
 

L’UJI ha d’estar en tot moment informada de les qüestions rellevants de l’EBT, en 

especial, de les derivades de la tecnologia explotada i de l’evolució comercial i 

economicofinancera. A aquest efecte: 

a) L’EBT s’ha d’ajustar al procediment que establisca l’UJI per al subministrament 

de la dita informació.  

b) L’EBT ha de remetre al vicerectorat amb competències en Política Científica i 

Tecnològica la informació següent: 

 

- Els comptes anuals aprovats de l’EBT, juntament amb l’informe 

d’auditoria (si escau) i l’informe de gestió, en el termini màxim d’un mes 

des de la seua aprovació per la Junta General 

- Una memòria on s’informe respecte de l’evolució financera, comercial i 

tecnològica de l’EBT, i del compliment de les finalitats exposades en la 

sol·licitud de creació de l’EBT, en el termini màxim d’un mes des del 

tancament de l’exercici econòmic. 

 

 

Capítol III. Participació del personal de la Universitat Jaume I en l’EBT  
 

Article 15. Participació del personal de l’UJI en l’EBT 
 

15.1 De conformitat amb els termes previstos en la Llei orgànica d’universitats i la resta 

de normativa general d’aplicació, els professors i professores funcionaris dels 

cossos docents de l’UJI, poden participar en el capital social de l’EBT, així com ser 

membres del seu òrgan d’administració, en el cas que la creació de l’EBT s’haja  

dut a terme d’acord amb el règim previst en la present normativa. 
 

15.2. Per a la resta del personal docent i investigador no funcionari, així com per al PAS 

i la resta del personal de l’UJI, són aplicables els límits previstos en la normativa vigent, 

i en particular en la Llei 53/1984 d’incompatibilitats del personal al servei de les 

administracions públiques, i en la normativa de desplegament. 
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Article 16. Incorporació a l’activitat de l’EBT 
 

16.1. La participació del PDI, del PAS i d’altres membres de la comunitat universitària 

en l’activitat de l’EBT s’ha d’ajustar al que disposa la present normativa i la legislació 

vigent, en particular la disposició addicional vint-i-quatre de la Llei orgànica 4/2007 de 

12 d’abril i la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al 

servei de les administracions públiques. 

 

16.2. De conformitat amb els termes previstos en la Llei orgànica d’universitats, així 

com en la seua normativa de desplegament, el personal docent i investigador habilitat 

per aquestes normes pot sol·licitar una excedència per a incorporar-se a l’EBT, d’acord 

amb les condicions que s’establisquen en la normativa aplicable. 

 

Article 17. Aportacions a les EBT del personal vinculat a l’UJI 
 

Les aportacions al capital social d’una EBT realitzades per personal vinculat a l’UJI a 

títol particular no es consideraran en cap cas aportacions de l’UJI. Aquestes aportacions 

estan subjectes a la normativa general en matèria d’incompatibilitats i a les normes 

específiques en l’àmbit universitari. 
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Capítol IV. Supòsits especials 

 

Article 18. EBT promogudes per personal no PDI 
 

18.1. Per a aquells casos en què la promoció i creació d’empreses que tinguen com a 

objecte l’explotació de patents d’invenció i, en general, la cessió i explotació dels drets 

de la propietat industrial i intelectual dels que l’UJI siga titular o l’ús i l’aprofitament, 

industrial o comercial, de les innovacions, dels coneixements científics i dels resultats 

obtinguts i desenvolupats per l’UJI, es realitze per qualsevol membre de la comunitat 

universitària diferent del personal docent i investigador o per tercers, serà aplicable la 

present normativa fins que no hi haja una reglamentació expressa que els contemple.  

 

18.2. Aquestes empreses tindran la consideració d’EBT de l’UJI, sempre que l’UJI 

participe en el seu capital social.  

 

Capítol V. Serveis de suport de la Universitat Jaume I a les EBT 

 

Article 19. Programa de formació i ajudes de l’UJI 
 

L’UJI desenvoluparà una política activa de promoció de l’emprenedoria, que podrà 

incloure tant programes de formació i suport a la realització de projectes emprenedors, 

com la promoció d’ajudes a les EBT, amb la finalitat d’afavorir la seua creació i la 

introducció en el mercat de la tecnologia desenvolupada en el marc de les activitats 

d’investigació de l’UJI. 

 

Article 20. Ús d’instal·lacions de l’UJI 
 

20.1. L’UJI regularà la cessió d’espais físics al Parc Científic, Tecnològic i Empresarial 

que s’ha d’oferir a les EBT per un període de temps limitat. 

 

20.2. La cessió d’espais es realitzarà d’acord al règim jurídic sobre explotació de béns i 

drets de titularitat pública. 

 

Article 21. Serveis de suport a les EBT 
 

21.1. L’UJI establirà, directament o a través de l’entitat gestora del Parc Científic, 

Tecnològic i Empresarial els serveis de suport que s’han de prestar a les EBT. 

 

21.2. Els serveis oferits a les EBT es regiran mitjançant contracte, en el qual es 

determinaran els aspectes relatius als drets i deures de les parts, la contraprestació 

econòmica a satisfer per l’EBT i el període de duració dels dits serveis. 

 

Article 22. Promoció de la finançament 
 

22.1. L’UJI promourà l’existència d’acords i convenis amb agents finançadors per a 

facilitar l’obtenció de finançament per part de les EBT de la Universitat Jaume I. 

 

22.2. L’UJI podrà crear amb recursos propis i/o mitjançant acords amb altres entitats 

públiques o privades, fons que ajuden a crear noves EBT. 
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TÍTOL III EMPRESES INNOVADORES O DE CARÀCTER TECNOLÒGIC 

PROMOGUDES PER LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA 

 

Capítol I. Reconeixement de l’EICT 

 

Article 23. Reconeixement 
 

23.1. L’UJI establirà el procediment per al reconeixement com EICT d’aquelles 

empreses que així ho sol·liciten i que complisquen els requisits establits en l’article 2.3. 

 

23.2. Per a l’ús d’instal·lacions i serveis serà aplicable el que estableixen els articles 20 i 

21. 
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TÍTOL IV. CONTRACTES, MARQUES I REGISTRES 
 

Article 24. Relacions contractuals 
 

24.1. L’UJI pot contractar amb els diferents tipus d’empreses que s’indiquen en la 

present normativa treballs d’investigació, desenvolupament i innovació tecnològica. 

Aquesta contractació s’ha de realitzar d’acord al que disposa la normativa vigent. 

 

24.2. La Universitat regularà el procediment per a assegurar els interessos generals de 

la institució com a Administració pública quant als possibles conflictes d’interessos, 

l’autocontractació, abstenció i recusació de la intervenció de les parts en les relacions 

contractuals de la mateixa universitat amb les empreses objecte d’aquesta normativa. 

 

24.3. L’UJI realitzarà les accions necessàries per a afavorir que les empreses 

prioritzen la incorporació d’estudiantat i titulats de la Universitat. 
 

Article 25. De la marca UJI i d’altres marques derivades 
 

25.1. La utilització de les denominacions «Universitat Jaume I» o «Parc Científic, 

Tecnològic i Empresarial», els seus acrònims «UJI» o «Espaitec» o els seus respectius 

logotips, per les empreses incloses en la present normativa en alguna de les seus 

marques, o en els seus prospectes comercials requereix l’autorització expressa del 

Consell de Direcció. 

 

25.2. L’UJI establirà les condicions perquè les EBT constituïdes d’acord amb el que 

disposa la present normativa, puguen fer ús de forma associada a la seua pròpia imatge 

corporativa de la denominació EBT de la Universitat Jaume I i del logotip que 

s’establisca en aquesta matèria. 

 

25.3. En cas que l’EBT incomplisca les condicions de la Universitat, aquesta li requerirà 

que cesse en l’ús de la denominació i del logotip indicat en l’apartat anterior. En aquest 

cas l’empresa haurà de deixar d’usar, amb caràcter immediat, aquests elements en la 

seua activitat. 

 

25.4. La utilització de la denominació EBT de la Universitat Jaume I i del corresponent 

logotip en cap cas representa que aquestes empreses actuen en nom de l’UJI, ni que 

aquesta recolze les seues activitats empresarials. 

 

Article 26. Registre d’EBT 
 

26.1. La Universitat Jaume I crearà un registre de les EBT la responsabilitat del qual 

competeix al vicerectorat competent en matèria de Política Científica i Tecnològica, a 

través de l’OCIT. 

 

26.2. En aquest registre s’han de fer constar els aspectes següents: 

 

- La participació directa o indirecta de l’UJI en el seu capital social. 

- El coneixement, tecnologia o resultat d’investigació propietat de l’UJI. 

- El domicili social de l’EBT, i els espais de l’UJI que té cedits i utilitza. 
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- Els membres, estructura i composició, de l’òrgan d’administració. 

- La participació de l’UJI en l’òrgan d’administració, si escau. 

 

26.3. Així mateix, s’han d’inscriure en el registre de les EBT les sol·licituds de creació 

d’EBT que finalment no s’han aprovat. 

 

26.4. L’administrador o administradora de l’ETB ha de comunicar immediatament a 

l’UJI la inscripció d’aquesta al Registre Mercantil i qualsevol altra modificació. 

 

26.5. L’obligació d’inscripció i informació de les EBT en el registre es mantindrà 

mentre l’UJI, directament o a través d’una entitat vinculada, mantinga la seua 

participació en aquella. 

 

Disposició addicional 
Queden derogats tots els acords i procediments de l’UJI anteriors que es referisquen i 

coincidisquen amb l’àmbit d’aplicació i contingut de la present normativa.  

 

Disposició final 
 

La present normativa entrarà en vigor l’endemà de l’aprovació. 

 


