
 
 

PROTEGIR, TRANSFERIR, EXPLOTAR 

PATENTS I CONEIXEMENT: QUINA 

ESTRATÈGIA EM CONVÉ MÉS? 

 

21 de maig de 2015 
 

MODERADOR 
 
 

Bernabé Zea 
Soci  
ZBM Patents & Centre de Patents UB 

 
El Bernabé és llicenciat en Química,  agent Oficial de la Propietat Industrial,  

Representant autoritzat davant l'OAMI per a Marques i Dissenys 

Comunitaris i compta amb una àmplia experiència en la preparació de 

dictàmens de patentabilitat, estudis de risc d'infracció i validesa de patents, negociació de llicències 

de patents i Due Diligence, així com en la redacció de patents, sobretot en les àrees de química 

orgànica i farmàcia. Freqüentment actua com a pèrit davant els tribunals espanyols. El Bernabé va 

començar a treballar com a professor en el Centre de Patents de la Universitat de Barcelona (UB) 

l’any 1988. Avui dia, combina el seu treball en la UB amb la seva activitat professional a ZBM. És un 

expert en cerques científiques i de patents. Durant més de deu anys ha estat el representant a 

Espanya de STN International i de Chemical Abstracts Service. Abans havia estat representant de 

Questel-Orbit. Ha publicat diversos articles en matèria de patents i documentació de patents en la 

premsa espanyola i en revistes especialitzades.  

www.zbm-patents.eu 

 
PONENTS 

 
Lluis Ribas 
Fundador i CSO  
Omnia Molecular 
 
 

Professor de recerca ICREA i investigador principal del Institut de Recerca 
Biomèdica. Fundador i CSO de Omnia Molecular SL. Empresa spin-off amb una 
cartera de 4 patents centrades en el desenvolupament d'antibiòtics. 

 

www.omniamol.com    
 
 
 

http://www.zbm-patents.eu/index.php
http://www.omniamol.com/
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Elisenda Vendrell  
Directora de coneixement i TTO 
IDIBAPS 

 

Amb més de cinc anys d’experiència gestionant la propietat intel·lectual de 

projectes de recerca, primer al Institute of Cancer Research (Londres, UK) en 

un projecte finançat per la Wellcome Trust, i posteriorment a la Fundació 

Clínic i l’IDIBAPS, on actualment és la directora de l’Oficina de transferència del coneixement i 

tecnologia. Anteriorment, va fer el doctorat en càncer colorectal sota la direcció del Dr. Miquel Àngel 

Peinado a l’IDIBELL i un postdoc al Medical Research Council (Londres, UK). Va completar la seva 

formació amb un Executive MBA al Imperial College de Londres (UK) amb la visió de passar del món 

de la recerca a la gestió de la propietat intel·lectual i creació d’empreses. També ha fet d’avaluadora 

de la convocatòria FIPSE i DTS (Desarrollo Tecnológico en Salud) del ISCIII. 

www.idibaps.org    
 
 

Nicolás Vincent-Ruiz 
Director d’IP 
Esteve 
 

Doctor en Química Farmacèutica (Universitat de Orleans - França) i Universitat 

de Barcelona) i Master Degree en concepció de medicaments. Especialitzat en 

propietat industrial, ha desenvolupat la seva experiència en empreses 

Farmacèutiques (Servier), Cosmètiques (L’OREAL) així com en un despatx 

d’advocats. En 2006 s’incorpora a ESTEVE com a Intellectual Property Head i es membre del comitè R 

& D de la Companyia.  

www.esteve.es  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.idibaps.org/
http://www.esteve.es/
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Jose Maria Carulla 
Director de Risc 
Marsh Consulting Iberia 
 

 
Josep Maria Carulla és llicenciat en Administració i Direcció d’Empresas i MBA 

per la escola de negocis ESADE. La seva carrera professional ha estat 

vinculada a la gestió i control dels riscos empresarials des de la perspectiva de 

la consultoria, assessorant a una amplia tipologia d’empreses de diversos sectors d’activitat envers 

aquesta matèria. Actualment dirigeix a la regió d’Iberia la pràctica de Risk Assessment dintre del grup 

Marsh.  

www.spain.marsh.com   
 
 

Javier Merino  
Fundador i Soci Director 
Innovatech Law Firm 
 

El Javier Merino és advocat, llicenciat en Dret per la Universitat de Deusto 
(Bilbao) i Màster en Dret Europeu i Internacional per la KU Leuven (Bèlgica). Va 
completar la seva formació acadèmica amb un MBA internacional a l’Institut 
Superieur de Gestion (Paris, Nova York i Tòquio).  Javier Merino té més de 20 

anys d’experiència en les àrees de propietat intel·lectual i industrial, transferència de tecnologia, i 
contractes de llicència. Ha treballat en els despatxos d’advocats Baker & McKenzie (Barcelona), 
Clifford Chance (Barcelona) i Osborne Clarke (Bristol i Londres). Ha participat com a ponent en 
màsters i seminaris en diferents fòrums sobre protecció de propietat intel·lectual i industrial. Javier 
Merino té una àmplia experiència en l’assessorament jurídic tant en empreses de base tecnològica 
com en centres d’investigació en matèries relatives a la protecció i explotació de la tecnologia, acords 
de desenvolupament, llicències, internacionalització i rondes de finançament en el sector de la 
biotecnologia.  

 
www.innovatechlawfirm.com    

http://www.spain.marsh.com/
http://www.innovatechlawfirm.com/

