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Data: 
Dijous, 09 de juliol de 2015 

Lloc:   
Sala Polivalent 
Parc Científic de Barcelona (PCB) 
C/ Baldiri Reixac, 4-8 
08028 Barcelona 

Horari:  

De 16:00h a 19:30h  
 

Dirigit a:  

 Empresaris i emprenedors. 

 CEOs, Project Managers, 
COOs... 

 Professionals d’empreses 
biotec i tecmed. 

 Responsables d’Oficines de 
Transferència Tecnològica. 

Registre: 

45€ (iva inclòs) 
places gratuïtes limitades 
per a socis de CataloniaBio 
 

Amb la col·laboració de:  

    

 

 

 

 

 

 

Poques empreses tenen la capacitat de descobrir, 

investigar, desenvolupar i comercialitzar nous 

productes, és a dir, de cobrir tota la cadena de valor del 

sector. En la majoria dels casos, aquest procés llarg i 

costós necessita que hi intervinguin tres o més entitats 

per portar-lo a bon terme, i per això els acords entre 

empreses i institucions són un pilar fonamental per 

avançar en la introducció de nous productes al mercat. 

En aquesta jornada, professionals amb una àmplia 

experiència provinents de centres de recerca, 

empreses biofarmacèutiques i biotecnològiques, així 

com consultors i advocats especialistes en aquest 

àmbit, compartiran les seves lliçons apreses en la 

negociació d'acords de llicència durant les diferents 

etapes del desenvolupament de productes farmacèutics 

i biotecnològics.  

Les jornades Lessons Learned són un fòrum de 

coneixement i networking adreçat als professionals 

d’empreses de l’àmbit de les ciències de la vida, que té 

per objectiu compartir experiències i reflexions en 

diferents àrees estratègiques de coneixement i 

capacitats necessàries per reforçar la competitivitat de 

les empreses biotecnològiques. Experts  i professionals 

del sector compartiran amb tots els assistents els seus 

coneixements i punts de vista sobre diferents 

temàtiques clau pel desenvolupament de les empreses 

del sector. A les jornades els assistents podran 

conèixer, relacionar-se i interactuar amb diferents 

professionals i experts d’empreses i entitats del sector.  

Inscripció a través de l’enllaç: 

http://es.amiando.com/LL_llicencies.html 

 

Més informació:  sbabic@biocat.cat  

Tel. +34 93 310 33 89 

LLICÈNCIES: L’ART DE LA COMPRA-

VENDA D’INTANGIBLES EN 

BIOTECNOLOGIA 
 

http://www.biocat.cat/
http://es.amiando.com/LL_llicencies.html
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Programa  

 

16.00 Benvinguda i presentació                     

Jordi Fàbrega – Director de 
Desenvolupament de Negoci, 
Biocat 

Melqui Calzado – Secretari 
General, CataloniaBio 

 

 Moderació 

Horacio Moreno – Cap de 
desenvolupament de negoci i 
llicències, Grupo Menarini España 

 

16:20   L’art de negociar llicències des 
dels centres de recerca 

Pablo Cironi – Cap de tecnologia i 
desenvolupament de negoci, CRG 

 
16:35 Monetarització d’actius de R+D 

via acords de llicència 

Ignasi Faus – CEO, Genmedica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
16:50  Protegir el marge en un entorn 

d’incertesa: compartir èxit i risc 
Emma Gasol – Directora de 
desenvolupament de negoci i llicències, 
Gebro Pharma 

 

17:05  El contracte de llicència com a eina 
per optimitzar els resultats comercials 

 Joaquim Colomé –  CEO, Mitelos 

 

17:20 Aspectes jurídics i pràctics dels 
processos de negociació i 
contractació de llicències.   

Rafael García – Advocat Soci, Osborne 
Clarke 

 

17:35  Debat i torn de preguntes   

 

18:30  Conclusions i cloenda 

 

18:45  Cafè i networking  
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