
Text aprovat pel Consell de Direcció de la UOC, de data 13 de juny de 2022

NORMATIVA DE CREACIÓ DE SPIN-OFFS DE LA UNIVERSITAT
OBERTA DE CATALUNYA

Preàmbul

Els Estatuts de la Universitat Oberta de Catalunya preveuen, entre els seus objectius,
d'una banda, "la creació, transmissió i difusió de la cultura i dels coneixements científics,
humanístics, tècnics i professionals". En particular, es recull que la UOC ha de vetllar per
"l'enriquiment del patrimoni intel·lectual, cultural i científic de Catalunya, amb l'objectiu de
promoure el progrés general, social i econòmic i el seu desenvolupament sostenible".
D'altra banda, també s'inclou com a propòsit, en particular, "la difusió del coneixement, la
transferència de tecnologia, saber fer i innovació en els camps de la formació i la cultura
associades a l'ús intensiu de les TIC".

Entre d'altres, una de les finalitats de la UOC és estimular i facilitar la participació del
col·lectiu acadèmic, integrat pel professorat i el personal investigador o de projecte, i del
col·lectiu de gestió de la Universitat en projectes de recerca, desenvolupament i innovació
(en endavant, R+I), i contribuir a la transferència de coneixement entre les empreses i el
món acadèmic i investigador a l'empara del que estableix l'article 83 de la Llei orgànica
6/2001, de 21 de desembre, d'universitats (en endavant, LOU).

En aquest sentit, la Universitat ha de determinar els serveis necessaris per gestionar la
creació i difusió de resultats i la transferència de coneixements i tecnologies a la societat,
i, en particular, entre els mitjans de difusió per a aquestes finalitats, la creació d'empreses
de base tecnològica per a l'explotació acadèmica, comercial i industrial dels resultats
d'R+I generats en el marc de l'activitat de recerca de la Universitat.

Per això, la UOC, en compliment de la previsió dels seus Estatuts, aprova aquesta
normativa per regular el procés de creació d'aquesta mena d'empreses com a mecanisme
de transferència dels resultats de l'activitat d'R+I desenvolupats en el marc de la
Universitat.

Títol preliminar

Article 1. Àmbit objectiu

1. Aquesta normativa té per objecte regular:
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(i) El règim aplicable a la creació d'empreses de base tecnològica (en endavant, spin-offs)
amb l'objectiu d'explotar de manera comercial o industrial els resultats obtinguts a partir
de l'activitat de l'R+I desenvolupada a la Universitat.

(ii) La gestió i el règim de participació en aquestes empreses de la mateixa Universitat i
dels membres del col·lectiu de gestió i el col·lectiu acadèmic (professorat i personal
investigador).

2. En tot el que no estigui regulat en aquesta normativa, és aplicable el que disposen les
normes d'origen estatal o autonòmic que regulen la matèria.

Article 2. Àmbit subjectiu

1. Aquesta normativa és aplicable al col·lectiu de gestió i al col·lectiu acadèmic
(professorat i personal investigador) (en endavant, el personal) de la UOC que ha
participat en l'activitat d'R+I de la Universitat i que vol intervenir també en l'explotació dels
resultats a través de la creació d'una spin-off.

El personal de la UOC participa en les activitats regulades en aquesta normativa sense
perjudici del compliment de les seves obligacions acadèmiques o del compliment de les
funcions assignades al seu lloc de treball, respectivament. Així mateix, en el marc de
l'activitat regulada per aquesta normativa, el personal de la UOC queda subjecte al règim
d'incompatibilitat del personal de la UOC i a la Política de conflicte d'interès de la
Universitat.

2. El personal de la UOC que vulgui formar part de la plantilla de la spin-off per
implicar-se en l'explotació dels resultats de l'R+I de la Universitat ha d'obtenir
l'autorització prèvia, que s'ha de tramitar a través de l'àrea de la UOC que tingui
encomanada la gestió de l'activitat de recerca i innovació, i, si escau, l'excedència
prevista a la normativa interna de la Universitat.

Títol I. Empresa de base tecnològica (spin-off) de la UOC

Capítol I. Reconeixement com a spin-off i participació

Article 3. Reconeixement com a spin-off

Aquesta normativa és aplicable a les empreses de base tecnològica següents:

(i) Spin-off de la UOC: és l'empresa de base tecnològica promoguda per la UOC, en
general amb la participació de membres del personal de la UOC, amb l'objectiu d'explotar
comercialment o industrialment els resultats d'R+I generats en el marc de l'activitat
investigadora de la Universitat.
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(ii) Spin-off participada per la UOC: és una spin-off de la Universitat respecte de la qual la
UOC es reserva el dret de participar en el seu capital social, de manera directa o indirecta
a través d'una societat de capital del seu grup empresarial constituïda amb aquesta
finalitat.

Capítol II. Participació del personal de la UOC en la spin-off

Article 4. Participació del personal de la UOC en el capital social i el consell
d'administració de la spin-off

1. La UOC pot facilitar la participació del seu personal en la spin-off amb un percentatge
de dedicació que ha de ser autoritzat seguint els procediments interns a aquest efecte.

El personal de la UOC que participa en una spin-off té l'obligació d'informar la UOC de
qualsevol circumstància significativa que pugui donar lloc a un conflicte d'interessos entre
la seva activitat laboral a la Universitat i la participació en l'empresa.

2. El personal de la UOC que participa en el capital social o en l'òrgan d'administració de
la spin-off pot sol·licitar, si escau, una excedència voluntària pel termini màxim previst en
la normativa aplicable per incorporar-se a la spin-off.

Aquesta excedència implica la reserva del seu lloc de treball a la UOC i el còmput del
període d'excedència a l'efecte d'antiguitat. Abans que acabi el període màxim
d'excedència, el personal de la UOC ha de comunicar la seva voluntat de continuar
l'activitat a la spin-off o de reincorporar-se a la UOC. En cas que no ho comuniqui en el
termini previst, es considerarà que opta per continuar a la spin-off, fet que comportarà la
declaració d'ofici de situació d'excedència voluntària per interès particular.

Article 5. Equip promotor en la creació d'una spin-off d'R+I
Poden participar com a promotors en la creació d'una spin-off, amb la comunicació prèvia
i el vistiplau de la UOC:

a) El personal de la UOC. Poden ser-ne promotors els membres del col·lectiu acadèmic,
integrat pel professorat i el personal investigador o de projecte, i del col·lectiu de
gestió, a través dels estudis, instituts, centres o grups de recerca reconeguts per la
UOC.

Perquè el personal investigador o de projecte en formació, amb beca, amb
finançament propi o extern, en algun dels programes de doctorat de la UOC en fase
de contractació laboral pugui participar en la spin-off, ha de disposar de l'informe
favorable de la direcció del programa de doctorat responsable de la seva tesi
doctoral.

b) Persones alienes a la Universitat.
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Capítol III. Procediment de creació de la spin-off

Article 6. Sol·licitud d'autorització per a la creació d'una spin-off
1. L'àrea de la UOC que tingui encomanada la gestió de l'activitat de recerca i innovació
és la responsable d'informar i assessorar sobre el procediment de creació de spin-offs,
sobre el compliment de la normativa de l'àmbit d'activitat de l'empresa corresponent i
sobre el procediment de formalització dels acords jurídics que siguin necessaris per
constituir-les i crear-les, en els termes que estableix aquesta normativa.

2. En cas que un membre del personal de la UOC tingui la intenció de participar en la
creació d'una spin-off, ho ha de comunicar a l'àrea de la UOC que tingui encomanada la
gestió de l'activitat de recerca i innovació presentant una proposta de creació de spin-off
(en endavant, la sol·licitud).

La sol·licitud ha d'incloure la informació següent:

a) Identificació dels membres de l'equip promotor, amb indicació de si són personal de
la UOC o no, i la classe de relació que l'equip promotor es proposa mantenir amb la
Universitat.

En cas que dins l'equip promotor hi hagi membres que no siguin personal de la UOC,
els membres de l'equip promotor que sí que ho siguin han de presentar un informe
sobre els tercers promotors no vinculats a la Universitat que exposi la conveniència
de comptar amb la seva participació. Així mateix, aquest informe ha d'anar
acompanyat dels currículums corresponents i ha d'aportar informació sobre la seva
expertesa.

b) Descripció dels resultats de l'R+I de la Universitat que la spin-off vol explotar amb
identificació de l'autoria.

c) Explicació del projecte empresarial susceptible de constituir-se en una spin-off que
consti d'un resum i un esborrany del pla d'empresa que reculli els principals aspectes
relacionats amb l'oportunitat del negoci, l'orientació estratègica, un estudi de mercat,
el model de negoci i el pla financer. A l'annex I s'adjunta una proposta d'esquema del
pla d'empresa.

Article 7. Avaluació de la sol·licitud

1. Un cop rebuda la sol·licitud, l'àrea de la UOC que tingui encomanada la gestió de
l'activitat de recerca i innovació l'ha d'avaluar per emetre un informe d'avaluació, que ha
de contenir:

(i) L'anàlisi del caràcter científic, tecnològic i comercial del projecte empresarial.

(ii) L'estudi de la viabilitat de la participació del personal de la UOC i dels tercers
promotors.

(iii) Una proposta de modificacions a la sol·licitud.
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En el procés d'avaluació, s'ha de tenir en compte el caràcter innovador i la viabilitat
empresarial de la sol·licitud presentada, i s'ha de demanar, si escau, a l'equip promotor la
informació i documentació addicional que es consideri necessària. Així mateix, es pot
disposar de l'assessorament intern d'altres òrgans de la Universitat o l'assessorament
extern d'entitats o tercers.

2. En el termini de seixanta dies, a comptar des de la recepció de la sol·licitud, l'àrea de la
UOC que tingui encomanada la gestió de l'activitat de recerca i innovació ha d'emetre un
informe favorable o desfavorable a la creació de la spin-off, que ha de traslladar a l'equip
promotor.

En cas que l'informe sigui favorable, es pot iniciar el procediment intern de creació de la
spin-off amb la presentació de la documentació legal necessària per formalitzar-la.

3. Si l'informe és desfavorable o es plantegen modificacions a la sol·licitud, l'equip
promotor pot presentar al·legacions o adequar la sol·licitud en funció de les modificacions
proposades en el termini de trenta dies, a partir de la data de recepció de l'informe.

Un cop avaluades les al·legacions o modificacions de la sol·licitud, s'ha de ratificar
l'informe desfavorable o s'ha d'esmenar. En aquest cas, s'ha d'emetre un informe
favorable en el termini màxim de trenta dies, a comptar des de la recepció de les
al·legacions o modificacions.

Article 8. Autorització de la sol·licitud

1. L'informe favorable a la sol·licitud emès per l'àrea de la UOC que tingui encomanada la
gestió de l'activitat de recerca i innovació, juntament amb la resta de la documentació que
acompanyi la sol·licitud, s'ha d'enviar al vicerectorat competent en matèria de
transferència dels resultats d'R+I de la Universitat per ser sotmès a la seva valoració i a
l'estudi i presentació al Consell de Direcció. Aquest òrgan ha d'emetre un informe final
d'avaluació de la sol·licitud referida amb les condicions per ser aprovada, que s'ha de
traslladar al Patronat.

2. El Patronat de la Universitat, a partir de l'informe favorable emès pel Consell de
Direcció, ha d'acordar autoritzar la constitució de la spin-off, a través de la societat del
grup empresarial de la Universitat constituïda amb aquesta finalitat.

L'acord d'autorització per a la constitució d'una spin-off ha de preveure el percentatge de
participació de la societat del grup empresarial de la UOC en el capital social de la
spin-off.

3. L'acord del Patronat s'ha de traslladar a l'àrea de la UOC que tingui encomanada la
gestió de l'activitat de recerca i innovació, a l'equip promotor de la sol·licitud i a les àrees
de la UOC interessades a fi de gestionar els tràmits formals necessaris per a la creació
de la spin-off autoritzada i la subscripció dels acords, contractes o convenis
corresponents amb la spin-off que han de regular la relació amb la Universitat.

4. Si es denega la sol·licitud de creació de la spin-off, s'ha d'informar l'equip promotor de
la possibilitat de desenvolupar la iniciativa empresarial projectada independentment. En
aquest cas, l'equip promotor ha de presentar davant de l'àrea de la UOC que tingui
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encomanada la gestió de l'activitat de recerca i innovació una declaració signada, en la
qual s'ha de justificar degudament el compliment de la normativa vigent, en especial, la
normativa aplicable en matèria de drets de propietat intel·lectual i industrial, i, si escau, la
seva vinculació laboral o contractual amb la UOC.

Article 9. Constitució de la spin-off

1. Un cop aprovada la creació d'una spin-off de la UOC, es poden començar els tràmits i
es poden atorgar els documents públics i privats necessaris per constituir-la i iniciar
l'activitat.

2. Simultàniament a la constitució de la spin-off amb la forma jurídica escollida, els socis i
la mateixa empresa han de subscriure amb la UOC els contractes i documents legals
corresponents, que han d'establir el règim jurídic de la relació entre els socis i la spin-off:

- Contracte de transferència dels resultats d'R+I de la UOC que formalitza la cessió
dels drets d'ús i explotació comercial o industrial sobre la tecnologia, el
coneixement o la innovació (resultats d'R+I) requerida per al desenvolupament de
l'empresa i, si escau, sobre l'ús de les marques de titularitat de la UOC.

- En cas que la UOC participi en l'accionariat de la spin-off, formalització d'un pacte
de socis en què es poden regular els termes, les relacions dels socis amb la
societat, les obligacions i els drets de les parts, així com el funcionament de la
societat, més enllà de la regulació bàsica que estableixin els estatuts socials.

- Contractes de prestacions de serveis i suport per part de la Universitat.

3. La inclusió d'altres socis en el moment de la creació de la spin-off ha de ser autoritzada
pel Patronat de la Universitat, i ha de complir els requisits que exigeixi la legislació vigent.

Títol II. Participació en la spin-off

Capítol I. Participació en la spin-off

Article 10. Participació en el capital social de la spin-off
1. L'acord d'autorització del Patronat de la UOC que fixi la constitució de la spin-off pot
preveure el percentatge de participació de la UOC en el seu capital social, segons els
termes i les condicions que determini l'informe favorable del Consell de Direcció.

Per regla general, i excepte en casos excepcionals justificats degudament, la participació
de la UOC és sempre en un percentatge minoritari del capital social i limitada en el temps.

El finançament addicional en el cas d'ampliacions posteriors de capital per part de la
spin-off es regeix pels procediments interns de la UOC i la normativa específica que sigui
aplicable, amb l'autorització prèvia del Patronat de la UOC.

2. En el cas de la spin-off participada per la Universitat, la UOC pot decidir si participa
també en el seu consell d'administració. En aquest cas, els membres de la UOC que
n'hagin de formar part (amb dret de vot o sense), segons el percentatge de participació i
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el que estableix el pacte de socis, han de ser designats pel Consell de Direcció de la
Universitat.

3. L'aportació de la UOC per a l'obtenció de la participació en el capital social de la
spin-off pot consistir en aportacions dineràries directes o en aportacions de béns o drets
convenientment valorats, incloent-hi els drets d'ús i explotació de la tecnologia,
coneixement o innovació (resultats d'R+I) que siguin necessaris per al desenvolupament
de l'activitat de la spin-off.

4. La UOC es reserva el dret de sortir de l'accionariat de la spin-off participada per la
Universitat en cas d'incompliment per part de la spin-off o dels promotors de les
obligacions contractuals amb la UOC, l'abandonament de la seva activitat, o si l'activitat
desenvolupada per la spin-off participada per la UOC és contrària als objectius i principis
de la Universitat.

5. Addicionalment, la UOC es reserva, com a facultat per protegir els seus interessos en
cas d'incompliment per part de la spin-off participada per la UOC de les obligacions
assumides, la reversió del contracte de transferència dels resultats de l'R+I transferits a la
spin-off.

6. Eventualment, les operacions societàries per promoure l'existència d'acords i convenis
amb entitats financeres, de capital de risc o business angels, per facilitar les ampliacions
de capital o l'atorgament de crèdits a la spin-off de la UOC, s'han de portar a terme a
través de la societat del grup empresarial al qual la UOC pertany i constituïda per
participar en projectes empresarials de spin-offs.

Article 11. Pacte de socis

La totalitat dels socis de la spin-off han de subscriure, de manera prèvia o simultània a la
seva constitució, un pacte de socis, en el qual s'han de determinar, entre altres, els
aspectes següents:

a) El règim d'adopció d'acords en els òrgans socials de la spin-off, de conformitat amb el
que estableixen aquesta normativa i l'acord d'autorització de creació de la spin-off.

b) El règim de transmissió de participacions, de subscripció preferent i d'entrada de
nous socis.

c) Els drets d'acompanyament (tag-along) i d'arrossegament (drag-along) i antidilució de
la participació de la UOC.

d) Els compromisos del personal clau respecte de la seva dedicació al projecte i
no-concurrència.

e) El dret d'informació a la UOC sobre la seva evolució financera, comercial i
tecnològica.

Article 12. Obligacions de l'equip promotor

A banda dels compromisos propis del desenvolupament empresarial de la spin-off, l'equip
promotor s'obliga envers la UOC, a través de l'àrea de la UOC que tingui encomanada la
gestió de l'activitat de recerca i innovació, a:
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a) Desenvolupar les seves activitats amb total compliment del Codi ètic de la UOC de
manera que contribueixin al desenvolupament del bon nom de la UOC. En aquest
sentit, la UOC no té cap responsabilitat per l'incompliment d'aquests deures.

b) No perjudicar la consecució de les finalitats institucionals de la UOC.
c) No fer ús del nom de la UOC o dels seus signes distintius fora de les activitats

pròpies de l'empresa.
d) Participar en els cursos de formació que la Universitat posi a la seva disposició.
e) En cas que la UOC decideixi, mitjançant acord del Patronat, desprendre's de la seva

participació en la societat, adquirir les participacions socials per un preu definit
segons el mecanisme previst en el pacte entre socis.

f) Presentar un informe anual sobre el desenvolupament de l'activitat investigadora i
comercial de la spin-off.

g) Informar de qualsevol modificació dels estatuts de la spin-off, que, en cas que la UOC
no participi en l'empresa, ha de ser aprovada pel Patronat, amb un informe previ del
Consell de Direcció.

h) Complir i respectar els deures i les obligacions que els socis puguin tenir d'acord amb
la legislació mercantil.

Article 13. Compromisos de la spin-off

1. Per facilitar-ne el seguiment, mentre la UOC mantingui una participació directa o
indirecta en la spin-off i mentre estigui vigent el contracte de transferència dels resultats,
la spin-off s'obliga envers la UOC, a través de l'àrea de la UOC que tingui encomanada la
gestió de l'activitat de recerca i innovació, a:

a) Obtenir abans de l'inici de l'activitat tots els permisos que exigeix la normativa vigent i
mantenir-los al dia, i desenvolupar l'activitat empresarial de conformitat amb el que
disposa l'ordenament jurídic.

b) Remetre anualment el pressupost general de l'empresa per a l'any següent, perquè
es discuteixi en el consell d'administració de la societat del grup empresarial
constituïda amb aquesta finalitat.

c) Enviar, abans del 30 de març de cada any, els comptes anuals, juntament amb un
informe de la gestió desenvolupada en què es detalli l'evolució de la seva activitat,
especialment pel que fa als aspectes financers i tecnocientífics.

d) Informar la UOC abans de dur a terme qualsevol operació societària que pugui
comportar modificacions en la composició del capital social, en el percentatge de
participació de la UOC o qualsevol modificació dels estatuts de l'empresa.

e) Presentar anualment un informe sobre el compliment de les finalitats per a les quals
es va crear l'empresa amb les dades dels indicadors sobre l'activitat de l'empresa,
com ara el volum de negoci, el nombre de treballadors o el finançament captat.

f) En el cas de les spin-offs participades, proporcionar qualsevol altra informació que la
UOC sol·liciti per fer-ne un seguiment exhaustiu.

g) Presentar la documentació que s'estableix en el procediment de l'instrument
d'inversió interna de la UOC i, en tot cas, la que s'hagi acordat en el pacte de socis,
en cas que la Universitat hagi invertit en la spin-off.
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h) Excepte si es disposa de l'acord previ de la UOC, el personal laboral que contracti la
spin-off creada no té cap vincle contractual amb la UOC. En la seva activitat s'ha de
captenir de manera que no es pugui donar a entendre que actua en representació de
la UOC.

i) Informar el registre de les spin-offs de la UOC i inscriure-s'hi, sempre que (i) estigui
participada per la UOC o (ii) tingui la participació de persones amb vinculació
contractual amb la UOC, segons el que preveu la clàusula 5 d'aquesta normativa.

2. Addicionalment, si es considera convenient tenint en compte la informació lliurada per
la spin-off, la UOC pot demanar-li que efectuï auditories internes (econòmiques o
tecnocientífiques) o auditories externes (econòmiques, tecnològiques i de tota mena)
quan calgui, amb la finalitat de determinar quina és la seva situació financera i
tecnològica.

3. En cas que la spin-off deixi de tenir caràcter científic o tecnològic, o en cas que
incompleixi greument les obligacions contretes amb la UOC, la Universitat pot retirar tot el
suport i vendre, si escau, la seva participació social en l'empresa esmentada. En aquest
sentit, l'empresa perd el dret previst a l'article 18 d'aquesta normativa. Aquests acords
han de ser adoptats pel Patronat de la UOC, a proposta del Comitè de Direcció Executiu.

Article 14. Compromisos de la UOC

A banda de la participació, si escau, amb caràcter minoritari en el capital social de la
spin-off, la UOC es compromet a:

a) Decidir si participa en l'òrgan d'administració i, en cas que ho faci, proposar els
membres de la Universitat que en formaran part (amb dret de vot o sense) i que
corresponguin segons el percentatge de participació i el contracte de socis, que
han de ser designats pel Comitè de Direcció Executiu.

b) Destinar els retorns de les spin-offs que pertoquin a la UOC al
desenvolupament de la seva activitat d'R+I.

c) Donar entrada a la spin-off en el programa de suport a l'emprenedoria coordinat
per l'àrea de la UOC que tingui encomanada la gestió de l'activitat de recerca i
innovació.

Article 15. Seguiment de les spin-offs i registre

L'àrea de la UOC que tingui encomanada la gestió de l'activitat de recerca i innovació és
l'encarregada de fer el seguiment de les activitats de la spin-off, de vetllar pels interessos
de la Universitat en les spin-offs participades en el marc d'aquesta normativa i de
supervisar l'execució adequada dels convenis, acords i contractes que se subscriguin
amb aquestes. En aquest sentit, ha d'elaborar un informe anual de seguiment de les
activitats i de l'estat de la participació de la UOC en el capital social de les spin-offs
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creades, i ha de mantenir un registre (en endavant, el registre) actualitzat de les spin-offs,
tant si estan participades per la UOC com si no.

Cada entrada del registre ha d'incorporar la informació següent:

a) La sol·licitud de constitució d'una spin-off aprovada o rebutjada per la UOC.
b) Les adquisicions i transmissions de participacions socials a la spin-off per part de la

UOC de manera directa o a través de l'entitat vinculada per a inversions.
c) Els resultats de l'R+I de la UOC sobre els quals la spin-off disposa de drets per

fer-los servir i explotar-los comercialment.
d) La participació de la UOC en l'òrgan d'administració de la spin-off, si escau.
e) El personal de la UOC en excedència que treballa a la spin-off, si escau.
f) El domicili social de la spin-off, la documentació constitutiva de l'empresa i el pacte

de socis.

Capítol II. Retorn econòmic

Article 16. Distribució de beneficis resultants de la participació de la UOC

1. El retorn econòmic que obtingui la Universitat a conseqüència de la seva participació
directa en el capital social de la spin-off ha d'anar destinat al desenvolupament de
l'activitat d'R+I pròpia de la Universitat i ha d'estar regulat:

a) En el pacte de socis subscrit entre la UOC i la spin-off. Es pot establir el
repartiment de dividends o la venda de participacions o accions (desinversió).

b) En el contracte de transferència de tecnologia subscrit amb la spin-off per a
l'explotació comercial de la propietat industrial o intel·lectual de l'R+I.

c) En una combinació dels documents anteriors.

El règim del repartiment del retorn econòmic corresponent a la participació de la UOC ha
d'estar validat per l'àrea de la UOC que tingui encomanada la gestió de l'activitat de
recerca i innovació, ha d'estar regulat per aquesta normativa i s'ha de sotmetre a les
normes internes específiques de la Universitat.

Article 17. Desinversió

1. En qualsevol moment, la UOC pot decidir vendre la seva participació en la spin-off.
L'àrea de la UOC que tingui encomanada la gestió de l'activitat de recerca i innovació ha
de presentar una proposta d'informe acompanyada d'una memòria justificativa, que s'ha
de traslladar al vicerectorat competent en matèria de transferència de l'R+I de la
Universitat. El Consell de Direcció ha d'aprovar l'informe validat pel vicerectorat, que ha
de ser ratificat pel Patronat de la UOC.

2. L'acord de venda de participacions socials de la UOC en la spin-off s'ha de dur a terme
de conformitat amb el que s'estableix sobre això al pacte de socis.

Normativa de creació de spin-offs de la Universitat Oberta de Catalunya pàg. 10



Títol III. Altres disposicions

Article 18. Ús del logotip de la UOC i denominació "Spin-off de la UOC"

1. La UOC pot autoritzar la spin-off, si escau, perquè utilitzi la denominació "Spin-off de la
UOC", juntament amb la seva pròpia marca i imatge corporativa. El fet que la spin-off de
la UOC faci servir aquests elements no significa, en cap cas, que aquesta actuï en nom i
representació de la UOC ni que la Universitat avali o intervingui en l'activitat empresarial
de la spin-off.

2. En aquest sentit, la UOC, a través de l'àrea que tingui encomanada la gestió de
l'activitat de recerca i innovació, ha de subscriure amb la spin-off una llicència no
exclusiva, no subllicenciable ni transmissible, en les condicions i per la durada que es
determini contractualment, per l'ús de la marca corporativa "UOC" i la denominació
"Spin-off de la UOC".

3. La UOC pot revocar la llicència d'ús esmentada en qualsevol moment. En aquest cas,
la spin-off haurà de deixar d'utilitzar els elements de titularitat de la UOC autoritzats amb
la llicència d'ús revocada en el termini màxim de deu dies, a comptar des de la data de
recepció del requeriment fefaent per part de la UOC.

Article 19. Propietat intel·lectual i industrial

La regulació dels aspectes específics relatius als drets de propietat intel·lectual i industrial
de l'activitat regulada en aquesta normativa s'ha d'establir en cada acord, contracte o
conveni que subscrigui la UOC de conformitat amb la Normativa de propietat intel·lectual i
industrial de l'activitat d'R+I i de la normativa aplicable en la matèria.

Disposició transitòria

Aquesta normativa és aplicable a les spin-offs que es creïn a partir del moment en què
entri en vigor.

Disposició derogatòria

Queda derogat el Reglament de creació d'empreses de base tecnològica i de
coneixement (spin-off) aprovat pel Comitè Executiu de Direcció de la UOC l'any 2014, així
com totes les altres disposicions que s'oposin al que s'estableix en aquesta normativa.

Disposició final. Entrada en vigor

Aquesta normativa entra en vigor l'endemà de la seva publicació a la seu electrònica de
la UOC, amb l'aprovació prèvia per part del Consell de Govern de la Universitat.
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ANNEX I. Esquema del contingut bàsic del pla d'empresa d'una spin-off

La proposta d'esquema de pla d'empresa de creació de la spin-off ha de contenir, amb
caràcter enunciatiu i no limitador, els aspectes següents:

● Distribució del capital social proposat en la data d'inici de l'explotació.

● Identificació dels membres de l'equip emprenedor, incloent-hi el personal de la
UOC, amb indicació del percentatge de participació en el capital social.

● Productes o serveis que la spin-off portarà a terme comercialment i el seu pla de
desenvolupament.

● Tecnologia o coneixement que la spin-off explotarà comercialment (patents, saber
fer, models d'utilitat, etc.), així com els titulars dels drets d'explotació.

● Estudi sobre les possibilitats comercials i mercat al qual s'adreça.

a. Volum i tendències.

b. Anàlisi de competència.

c. Anàlisi de les principals empreses en el sector.

● Pla d'inversions i despeses (mínim tres anys).

● Previsió de fluxos de caixa (mínim dos anys).

● Estudi de viabilitat econòmica (mínim tres anys) que contingui la taxa interna de
retorn, el valor net actual i el temps de recuperació d'inversió.

● Estudi sobre les necessitats de mitjans materials i personals.

● Impacte social previst: creació de llocs de treball d'alta qualificació (llicenciats,
doctors, etc.), generació de resultats subjectes o no a la protecció per la propietat
industrial i intel·lectual, contribució a la innovació, contribució a l'aprofitament per
part de la societat del coneixement generat a la UOC, etc.
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