NORMATIVA SOBRE PATENTS DERIVADES DE LA INVESTIGACIÓ.
1.- Quan, com a resultat d'una investigació no vinculada a contracte
amb ens públics o privats en què s'assigne a aquests la propietat
industrial, es produïsca una invenció per part del personal universitari,
el professor haurà d'informar a la Universitat immediatsment sobre
l'existència de la invenció.
2.- La titularitat d'una invenció acadèmica pertany a la Universitat.
S'entén per invenció acadèmica la realitzada en la
Universitat però no com a conseqüència d'un contracte amb algun ens
públic o privat. En aquests casos el propi contracte ha d'especificar de
qui és la titularitat d'eventuals invencions, entenent-se que pertanyen a
la Universitat si ni hi ha una especificació contrària en el contracte.
3.- En els casos en què la Universitat no exercisca els drets que li
corresponen en relació amb la titularitat dels resultats de la
investigació no contractada realitzada per professors, i permetra a
aquests adquirir la titularitat sobre tals resultats:
'La Universitat es reservarà una llicència gratuïta,
intransferible i no exclusiva d'explotació, i una participació en el
beneficis de la seua explotació. Quan s'obtinguen ingressos es
distribuiran en la següent proporció:
10% per a la Universitat
20% per al Departament
70% per al professor".
4.- Quan la patent té com a titular a la Universitat, aquesta suportarà
totalment les despeses de tramitació. En aquest cas el repart dels
beneficis que es proposa és:
Deduir del primer ingrés en concepte de beneficis per
llicències, explotacions, etc., els cots en els que haja incorregut la
Universitat, quant a les taxes de sol.licitud, costs de desenvolupament i
servei tècnic. Una vegada devengats els costs anteriorment citats, del
remanent es procedirà al repart entre la Universitat, professor/s i
Departament, segons la taula:

50% per al professor
30% per a la Universitat
20% per al Departament.
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