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1. El PNT s’inicia quan un membre del GRIB identifica 

una oportunitat de col·laboració científica. 

2. A petició del potencial Responsable de Projecte, 
s’obre un expedient d’exploració de col·laboració 
científica, on es recullen les dades importants de la 
col·laboració i l’evolució dels contactes. 

- Descripció de la recerca a realitzar 
- Valoracions econòmiques 
- Plans de treball 
- Relació de contactes realitzats 

 
3.   Seguiment de les oportunitats comercials. En el cas 

de contactes amb clients en fase exploratòria, es 
mantindrà un contacte regular per fer el seguiment 
de l’expedient. Aquest seguiment es realitzarà fins 
que el client doni una resposta (positiva o negativa) 
a l’oferta de col·laboració realitzada. 

 
4. Si ambdues parts consideren la col·laboració 

interessant, s’inicia la fase de negociació del 
contracte. En aquesta fase intervenen el 
Responsable de Projecte, per definir els aspectes 
científics del projecte, el servei de recerca de l’ 
institució corresponent i el Responsable de Gestió 
de Projectes, per assessorar sobre els aspectes 
contractuals i de gestió. Es redacta i negocia una 
proposta de contracte, que inclou aspectes com: 
dades del client, descripció del projecte, preu, 
terminis de lliurament/execució, forma de 
pagament, propietat intel·lectual, explotació dels 
resultats, requisits de confidencialitat 

 
5. Quan hi ha acord de les parts es procedeix a la 

signatura del contracte pel Director Financer de 
l’IMIM o el VR de recerca de L’ UPF. 

 
6. El Control de l’execució del contracte es farà 

d’acord amb el PNT-009, de Gestió de Projectes. 
 

7. la informació rellevant dels contractes 
queden arxivades als serveis de recerca 
de l’IMIM/ UPF.  

 

RESPONSABILITATS 
FASE RESPONSABLE ACCIONS 
1,2,3,4,5,6 Responsable de Projecte Definició i negociació dels aspectes científics de la col·laboració. Col·labora en 

el seguiment comercial. Signatura del contracte. 
2,3,4,7 Serveis de Recerca IMIM/ UPF Obertura de l’ expedient d’exploració de col·laboració científica. Manteniment de 

l’arxiu de contractes. Redacció del contracte (aspectes contractuals i de gestió 
del projecte). 

3,4 Responsable de Gestió de Projectes Responsable del seguiment comercial. Participació en la redacció del contracte 
(aspectes contractuals i de gestió del projecte). 

 

 
1. Oportunitat de projecte de 

col.laboració científica. 

2. Expedient d’exploració de 
col·laboració científica 

4. Negociació del contracte 
(Serveis Juridics IMIM/ UPF 

5. Signatura del contracte 

6. Control de l’execució del 
contracte 

PNT-009 Gestió de Projectes 

7. Arxiu de 
contractes 

3. Seguiment comercial de l’oferta 
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