
L’FBG ET DONA  
LA BENVINGUDA 



Som l’oficina de transferència de tecnologia de la 
Universitat de Barcelona. La nostra missió és transferir els 
resultats de la recerca duta a terme pel personal 
investigador de la UB per tal de contribuir al progrés 
econòmic i social a través de la innovació.  
  
Coneixem molt bé dos mons molt diferents –el món de la 
recerca universitària i el món empresarial–, i sabem com 
facilitar la col·laboració entre universitat i 
empresa/institució per aconseguir incrementar l’impacte 
de la universitat en la societat. Per assolir aquests 
objectius donem suport a investigadors, empresaris i 
inversors a diferents nivells i de manera àgil i eficaç. 



Recerca per 
contracte 

• Negociació dels termes 
del negoci i de les 
col·laboracions amb 
institucions i empreses 
 

• Visibilització de la 
recerca en fòrums 
especialitzats 

Salva Mena 
smena@fbg.ub.edu 

Què fem 

Valorització  
i llicències 

Creació  
d’empreses 

• Avaluació de la 
tecnologia i anàlisi del 
moment idoni per 
protegir-la 
 

• Identificació de les 
empreses que puguin 
llicenciar les tecnologies 
 

• Finançament de les 
sol·licituds de patent 

Inma Íñiguez 
iiniguez@fbg.ub.edu 

• Valoració de la viabilitat 
del projecte 
 

• Suport en creació de 
l’equip, captació de 
capital, pla financer, pla 
d’empresa... 
 

• Mentoria estratègica 

Jose Conde 
jconde@fbg.ub.edu 

http://www.fbg.ub.edu/que-fem/recerca-per-contracte/
http://www.fbg.ub.edu/que-fem/recerca-per-contracte/
http://www.fbg.ub.edu/que-fem/tecnologies-materials-llicencies/
http://www.fbg.ub.edu/que-fem/tecnologies-materials-llicencies/
http://www.fbg.ub.edu/que-fem/creacio-dempreses/
http://www.fbg.ub.edu/que-fem/creacio-dempreses/


Contractació  
de projectes Ajuts per a la teva recerca 

Negociació i tramitació de 
contractes i convenis per a la 
realització de treballs de caràcter 
científic, tècnic i artístic a l’empara 
de l’article 83 de la Llei orgànica 
d’universitats (LOU) 

Ajuts de recerca  
de la Unió Europea 

Ajuts nacionals  
i internacionals 

Preparació i sol·licitud d’ajuts i subvencions 

Ignasi Sánchez 
isanchez@ub.edu 
recerca.europea@ub.edu 

Gestió i justificació del finançament dels ajuts 

Xavier Gutiérrez 
xgutierrez@fbg.ub.edu 

Gemma Casamitjana 
gcasamitjana@fbg.ub.edu 
contractacio@fbg.ub.edu 

Contractació de projectes 

Projectes  

Gemma Casamitjana 
gcasamitjana@fbg.ub.edu 
ajuts@fbg.ub.edu 

 
• Assessorament, preparació i presentació de sol·licituds 

d’ajuts a la recerca 
 

• Validació dels pressupostos dels projectes en fase de 
sol·licitud i justificació econòmica d’aquests projectes  
 

• Control de l’execució econòmica i tancament financer en 
el moment de la finalització del projecte  

 

Begoña Navarrete 
bnavarrete@fbg.ub.edu 

http://www.fbg.ub.edu/wp-content/uploads/2019/07/1.-Contractaci%C3%B3-de-projectes-CAT.pdf
http://www.fbg.ub.edu/wp-content/uploads/2019/07/1.-Contractaci%C3%B3-de-projectes-CAT.pdf
http://www.fbg.ub.edu/wp-content/uploads/2019/07/2.-OPIR-UAPI-CAT.pdf


• Tramitació de les contractacions laborals 
vinculades a projectes i beques de 
col·laboració i elaboració de pressupostos 
de personal 
 

• Tramitació dels permisos de treball i 
d’autorització per treballar 
 

• Prevenció de riscos laborals (formació, 
informació i valoració de llocs de treball) 

Mercè Tejedor 
mtejedor@fbg.ub.edu 

Recursos Humans i Seguretat i Salut 

Gestió  

• Revisió i control de la part fiscal i econòmica dels 
projectes, validació dels convenis de mecenatge 
 

• Gestió administrativa dels projectes: 
           - Facturació, control d’ingressos 
           - Comandes i pagaments 
           - Licitacions públiques i contractes amb 

proveïdors 
           - Seguiment econòmic dels projectes sense         
             finançament públic i tancament en el moment                                         

de la finalització 

Administració i Gestió Econòmica 

Sergi Ros 
sros@fbg.ub.edu 

Ana Giménez 
agimenez@fbg.ub.edu 

Recursos Humans  
i Seguretat i Salut 

Gestió econòmica 

http://www.fbg.ub.edu/wp-content/uploads/2019/07/3.-RRHH-CAT.pdf
http://www.fbg.ub.edu/wp-content/uploads/2019/07/3.-RRHH-CAT.pdf
http://www.fbg.ub.edu/wp-content/uploads/2019/07/3.-RRHH-CAT.pdf
http://www.fbg.ub.edu/wp-content/uploads/2019/07/4.-Administraci%C3%B3-CAT.pdf


www.fbg.ub.edu 
 

Comunicació i Màrqueting 

Info FBG 

Mariona Ferrer 
mferrer@fbg.ub.edu 

Comunicació i Màrqueting 

Comunicar la teva recerca 

• Enviament d’un butlletí d’informació 
mensual a més de dos mil contactes 
estratègics 
 

• Relació amb els mitjans de 
comunicació 
 

• Visibilitat a les xarxes socials 
 

• Comunicació professional de la teva 
tecnologia i del teu grup de recerca 
 

• Subscriu-te al nostre butlletí d’informació 
 

• Troba’n més informació a la nostra pàgina 
web 

Actualitat del sector 

@BoschiGimpera FBG 

• Segueix-nos a 
 

http://www.fbg.ub.edu/
https://fbg.us10.list-manage.com/subscribe?u=dd37fd7171bbe834f0569b71b&id=482ce6fb6b
https://twitter.com/BoschiGimpera
https://www.linkedin.com/company/537925


 
Direcció General 

Comunicació i  
Màrqueting 

 

 
Gabinet Tècnic 

Gestió de la  
Recerca i Gerència 

 

Tecnologia 

Contractació 
de Projectes 

 

Valorització i 
Llicències 

 
 
 

Creació 
d’Empreses 

 

Recerca per 
Contracte 

 

Administració  
i Gestió  

Econòmica  
  

Recursos Humans 
i Prevenció de 

Riscos Laborals 
 
 

Innovació i 
Transferència 

  

Gestió Econòmica 
dels Ajuts 
OPIR/UAPI 

Organigrama 



Una recerca 
d’èxit és aquella 
que és capaç de 

generar un 
impacte positiu 
en la societat 
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