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Des de 2008, la Fundació KIMbcn ha consolidat la seva aposta per millorar la 

transferència de coneixement dels agents de recerca, el teixit empresarial i 

l’administració a través de processos de valorització i comercialització. Fruit de la unió de 

forces entre la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona i el Centre 

Tecnològic Leitat, KIMbcn ha reforçat la seva posició en aquests àmbits i, en els últims 

temps, ha fet èmfasi en les necessitats de les organitzacions de rendibilitzar el retorn de 

les inversions en R+D+i i en la protecció de la propietat intel·lectual. Amb aquestes 

accions, la fundació i el grup han aconseguit mantenir l’augment de la competitivitat de 

les empreses i posicionar-se com a agent clau en el mercat català i espanyol.  

En el plànol de xarxes col·laboratives, KIMbcn ha mantingut la seva posició activa envers 

algunes de les principals plataformes relacionades amb la recerca, la comercialització i, 

en línies generals, la transferència de coneixement. Així, durant 2014, la fundació ha 

desenvolupat i participat en iniciatives d’important abast al mercat sud-americà a través 

de formacions per a universitats, la participació a fòrums internacionals de 

comercialització —com l’International Commercialization Forum, celebrat al Canadà— i 

ha establert importants aliances amb organitzacions com l’European Space Agency o la 

plataforma Technology reserve.  

 

Projectes 

Encara sota els efectes d’un context econòmic inestable, 2013 ha suposat un any 

d’exigència per interpretar les necessitats canviants de les organitzacions i poder-s’hi 

adaptar. La fundació també s’ha adaptat a aquest escenari i ha aconseguit fer arribar els 

seus serveis a perfils empresarials molt diversos; des de multinacionals fins a petites i 

mitjanes empreses, passant per l’administració pública. 

En resum, la Fundació i la seva estructura han executat, durant 2014, 85 projectes d’alt 

nivell amb una facturació mitjana per projecte de 20.000 euros. Aquests projectes s’han 

http://www.kimbcn.org/
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dut a terme parant especial atenció al servei personalitzat als clients, a través de les 

nombroses visites a empreses, institucions i d’altres entitats.  

Els projectes executats durant l’any 2013 queden distribuïts de la manera següent segons 

la seva tipologia: 

 

 

Activitats i projectes destacats 

Entre els nombrosos projectes desenvolupats en el sí de la fundació KIMbcn i la seva 

estructura, a continuació se’n seleccionen els més rellevants per tipologia, entitat del 

client o volum de facturació: 

- Secartys - Formació EU: Curs de capacitació de l’equip del clúster de domòtica 

DOMOTYS en gestió de projectes internacionals per part de l’equip d’experts de 

KIM, amb  contrastada experiència en el sector. La formació va tenir com a 

objectiu estructurar i crear una oficina de projectes internacionals per a DOMOTYS 
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que donés resposta als objectius de millora de la competitivitat i 

d’internacionalització de les seves empreses membres, mitjançant l’accés a 

finançament europeu.  

- Capsa - Business Plan: Realització d’un pla de negoci per a l’empresa Embalatges 

Capsa i recerca de capital mitjançant la subscripció de préstecs participatius. 

Durant el projecte es va desenvolupar el pla de negoci i es va dur a terme una 

valoració econòmica de la cartera de patents de l’empresa. 

- AEI - IPOD: Definició i aplicació d’una metodologia de mostreig del mercat de 

peces tèxtils a Catalunya, amb l’objectiu de determinar el marge de distribució 

dels diversos canals i la competitivitat en preus entre indústries locals i 

importacions. Anàlisi i interpretació de resultats per a les associacions tèxtils i 

argumentació dels seus punts forts i febles per a la defensa del sector. També es 

va fer la definició del model de negoci per a la sostenibilitat de l’observació del 

indicador. 

- Solartys - Innovation Market Place: Creació d’un Market Place de tecnologies 

pertanyents a membres del clúster Solartys amb la finalitat de donar-les a 

conèixer en xarxes internacionals i promoure la transferència de tecnologia 

(venta). Per elaborar aquest catàleg, es va explicar als participants tant 

l’oportunitat de la transferència de tecnologia —com a ingrés addicional per 

l’empresa— com la importància de formar part d’un instrument agrupat que posa 

en valor la potència d’un sector. A més, es va avaluar el potencial de cada 

tecnologia i se’n van destacar els punts més comercials. 

- Comissió Europea: KIMbcn va concloure l’execució del projecte europeu TEMA, 

que tenia per objectiu afavorir la internacionalització d’empreses dedicades a les 

tecnologies mediambientals. Amb aquesta finalitat es va crear una guia de pautes 

per a les empreses i es van organitzar tallers informatius i de networking, així com 
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un clúster virtual. A més, KIMbcn es va incorporar al consorci del projecte IPSMEs 

com a especialista en explotació de propietat intel·lectual i comercialització de 

tecnologies, donant suport a més de 30 empreses de diferents sectors en 

estratègia de transferència de coneixement.  

- Servei d’Ocupació de Catalunya/Funditec - Tema.cat: Fruit del projecte TEMA, 

KIMbcn va col·laborar amb Funditec en el desenvolupament del projecte 

Tema.cat, dirigit a les pimes verdes de Catalunya que necessiten suport per 

identificar i gestionar els mecanismes de finançament públic que millor s'adaptin a 

les seves necessitats. En el marc d'aquest programa es van realitzar 10 

assessoraments personalitzats a pimes del sector verd, i es van acompanyar 5 

d'elles a licitacions internacionals l'any de 2013. 

- International Commercialization Alliance (ICA): KIMbcn manté la seva posició 

com a membre fundador de l’ICA i forma part del seu comitè assessor. El mes de 

març de 2013 una representació de KIMbcn va assistir a l’International 

Commercialization Forum celebrat a Toronto on es va contactar amb més de 50 

agents internacionals que han ajudat a fer créixer la presència internacional de la 

Fundació KIMbcn i de les empreses catalanes representades en el seu portfoli. 

- Univ. Católica del Norte (Xile) - Formació Tech: Aquest 2013, KIMbcn ha 

organitzat diversos cursos de formació en transferència de coneixement a través 

del seu programa KIM Talent. Una de les organitzacions que se’n va beneficiar va 

ser la Universitat Catòlica del Nord, qui va enviar una delegació de professionals 

de l'Oficina de Transferència i Llicenciament (OTL-UCN) per rebre, a partir de 

l’experiència de KIM, les eines necessàries per expandir una cultura d'innovació a 

Xile, amb l'objectiu de difondre una estratègia d'orientació a resultats en 

transferència de coneixement. L’objectiu últim va ser que els tècnics puguin donar 

suport en els processos de transferència tant als generadors de coneixement com 

a les empreses, i així enfortir les capacitats de capital humà de la Universitat 
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Catòlica del Nord (UCN) en gestió de transferència tecnològica i comercialització 

de tecnologies obtingudes com a resultat de R+D, a fi de facilitar la seva 

transferència al mercat. 

- Cambra de Comerç de Barcelona - Jornades Feria del Conocimiento: En 

col·laboració amb la Cambra de Barcelona, KIMbcn va mantenir la col·laboració 

endegada en anys anteriors sobre el programa Feria del Conocimiento. Aquestes 

jornades van tractar sobre la valorització d’actius intangibles i els instruments per 

a l’accés a finançament públic i privat, entre d’altres temes.  

- Barcelona Activa - SynergyS: En virtut de l’acord amb l’agència de promoció 

econòmica Barcelona Activa, KIMbcn va seguir amb l’organització tècnica dels 

esdeveniments de networking SynergyS durant l’any 2013, en que es van 

organitzar fins a 4 jornades. El SynergyS és un punt de trobada perquè empreses, 

investigadors i d’altres organitzacions puguin col·laborar a partir de reptes 

tecnològics. En coordinació amb Barcelona Activa, el 2013 es va aconseguir dur el 

SynergyS a fires com el The eShow Barcelona, el Saló Internacional del Turisme a 

Catalunya o el Saló Internacional de la Logística, assolint durant aquests 

esdeveniments més de 300 assistents i prop de 100 intercanvis de propostes de 

col·laboració entre empreses i organitzacions. 

- European Space Agency: En el marc de continuïtat de la col·laboració amb la 

European Space Agency, es va dur a terme l'avaluació de les seves invencions 

recents, es van definir els perfils cecs de les seves tecnologies espacials 

capdavanteres i es van analitzar la relació entre tecnologies per a la construcció 

d'uns perfils de clústers tecnològics en el marc d’optimització del potencial de 

comercialització de les seves tecnologies i know-how. 

- Leitat: Due dilligence tecnològica amb l’objectiu de determinar l’interès d’inversió 

en una tecnologia basada en teixits protectors de raigs UVA. Les recomanacions 
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realitzades per KIM van permetre iniciar negociacions entre el centre tecnològic i 

els propietaris de les tecnologies. 

- Consell Comarcal de la Selva - FoodLab: Execució del Pla Director per a la 

Plataforma d’Innovació en Gastronomia Industrial per al període 2013-2014, amb 

una adaptació de la cartera de serveis, generació de projectes col·laboratius i 

vinculació regional i internacional. El projecte manté el seu creixement iniciat l’any 

anterior i seguirà el seu desenvolupament entre 3 i 5 anys més, amb l’explotació 

dels espais. 

- Nom de la multinacional confidencial - Projecte de valoració d'actius intangibles: 

Es va formar a una multinacional espanyola en la metodologia de valoració 

d'actius intangibles, en particular, patents. Per dur a terme aquesta metodologia 

es va realitzar una valoració econòmica d'una de les seves patents i es van impartir 

dos tallers a l'empresa. El primer taller va tractar la metodologia de valoració 

econòmica d'intangibles en general assessorant sobre els mètodes existents, com 

dur-los a terme i quan. El segon taller va desenvolupar un exercici de valoració 

econòmica. 

- Institut Tecnològic d’Aragó - Projecte de formació en transferència de 

tecnologia: Es van impartir sessions de formació a l’ Institut Tecnològic d'Aragó a 

empreses de la comunitat autònoma i a institucions públiques i privades de 

recerca. L'objectiu va ser formar en l'explotació econòmica dels actius intangibles 

amb la finalitat de millorar el retorn econòmic de la R+D. Per això es van impartir 

tallers de comercialització d'actius intangibles i negociació d'acords de llicència. 

- AQUALOGY - Metodologia i estructuració del procés de transferència de 

tecnologia: Anàlisi, diagnòstic i disseny del procés i metodologia de l’oficina de 

transferència de coneixement i tecnologia de l’empresa amb l’objectiu 

d’incorporar en el procés d’innovació les eines i instruments més adequats a les 
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necessitats de l’empresa. El resultat va ser una metodologia a mida, adaptada  

l’estructura i objectius estratègics d’innovació d’Aqualogy. La metodologia es va 

basar en eines concretes, des de l’avaluació i priorització fins a la comercialització 

tecnològica. 

- AQUALOGY – Jornada GeCon: Amb motiu de la celebració del congrés anual sobre 

la Gestió del Coneixement a Aqualogy, l’empresa va comptar amb la col·laboració 

de KIM per a la conceptualització i gestió de l’esdeveniment. Des del naming de la 

jornada, passant pel pla de continguts, la proposta les temàtiques a tractar, els 

ponents i les dinàmiques fins al suport tecnològic per a la gestió tècnica 

mitjançant un microsite web que permetés als assistents dissenyar una agenda 

personalitzada. KIM, mitjançant la seva xarxa de coneixement va convidar 

l’experta en gestió del coneixement i transferència tecnològica Laura Schoppe i va 

organitzar un speed dating de 32 projectes que l’empresa presentava als més de 

200 assistents en 2 hores. 

- Friselva - Concurs de cuina: Ideació, disseny i posada en marxa d’una estratègia de 

re posicionament de productes derivats del porc amb baixa penetració en el 

mercat. La proposta a Friselva va consistir en la realització d’un concurs 

gastronòmic professional a través del Centre d’Innovació Gastronòmica Industrial 

FoodLab de Riudellots de la Selva. L’objectiu era posicionar en el sector de la 

restauració 3 productes derivats del porc amb poca demanda, fomentant així el 

seu consum per part dels professionals de la gastronomia i de manera indirecta 

pels consumidors finals. Per fer-ho es van convocar a xefs de tot Catalunya a un 

concurs professional on aquests presentaven una proposta de recepta per a cada 

producte. El resultat va ser una participació de més de 60 professionals que varen 

aportar 180 receptes de les quals es van seleccionar 9 finalistes. L’empresa va 

obtenir, a més, un gran impacte en els mitjans generalistes i especialitzats així com 

material audiovisual per enfortir la seva estratègia de marca i internacionalització. 

http://www.kimbcn.org/
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- CVC-UAB - Medical Imaging: El projecte Medical Imaging pel CVC-UAB va consistir 

en un projecte de comercialització en el qual es va fer un primer estudi de mercat i 

una detecció i priorització d’empreses potencialment interessades en adquirir una 

nova tecnologia per mesurar la repercussió del miocardi després de realitzar 

angioplàsties. A continuació es va prosseguir amb la presa de contacte amb 

representants de cada una d’aquestes empreses. En general, va resultar un 

projecte interessant que va permetre presentar una tecnologia desenvolupada a 

nivell local a empreses d’arreu del mon gràcies a l’experiència del KIM i de la xarxa 

de contactes de que disposa. 

- Gas Natural - Mapa de coneixement: Es va desenvolupar per a Gas Natural una 

eina de Technology Scouting, composta per mapes mundials d'experts en 25 àrees 

tecnològiques diferents. L'eina permetrà a Gas Natural construir una potent base 

de dades interactiva per detectar els majors experts de cada àrea, les seves línies 

tecnològiques més rellevants i la propietat intel·lectual relacionada. Així, 

l’empresa podrà enfocar i agilitzar la cerca de col·laboracions i oportunitats de 

negoci en les línies estratègiques més rellevants de l'empresa. 

- GRADIANT (Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Galicia) - Pla integral de 

gestió de la propietat intel·lectual: KIM va col·laborar amb Gradiant en l'anàlisi 

estratègica del sector TIC per abordar les decisions del centre per a 2014. En el 

marc de la seva estratègia 2014 es va realitzar una avaluació i priorització del 

portfoli de les seves tecnologies, orientant els resultats a la definició d'uns plans 

de comercialització per maximitzar el retorn de la seva inversió en R+D i sobre la 

seva propietat intel·lectual i know-how. 

- Universitat Catòlica de TEMUCO i Universitat  de la Frontera (Xile) - Programa de 

Formació: Realització d'un curs de capacitació als responsables de la unitat de 

transferència tecnològica de la Universitat Catòlica de Temuco i la Universitat de la 

Frontera. Els mòduls de formació van permetre als assistents reforçar les seves 
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capacitats en tota la cadena de valor de la transferència tecnològica, des de 

l'avaluació i priorització del seu portfolio tecnològic fins a la presa de decisions 

sobre estratègies de comercialització, a través de la gestió i anàlisi de la propietat 

intel·lectual i el seu valor i la construcció dels models de negoci més adequats. 

 

KIM a Europa 

L’any 2013 va ser un any particularment interessant per a KIM des del punt de 

vista del projectes europeus. En aquest àmbit, durant l’any passat es van iniciar 

projectes del 7è Programa Marc de la Comissió Europea on KIM gestiona aspectes 

de la propietat intel·lectual dels resultats, les activitats de disseminació i 

l’explotació de resultats obtinguts del projecte. Actualment, l’estructura de KIM 

participa en 6 projectes Europeus del 7PM, on té com a objectiu maximitzar les 

oportunitats d'explotació dels socis del projecte i difondre els assoliments tècnics 

demostrats en aquests projectes. Aquest és un breu resum dels projectes en 

execució: 

- REWAGEN - Sistema de Tractament d'Aigua Electro - Química en la indústria 

làctia, amb recuperació d'hidrogen i electricitat: L'objectiu del projecte és el 

desenvolupament d'un prototip d'un sistema de tractament d'aigua i una 

tecnologia per a la recuperació d'hidrogen generat per l'estalvi energètic més 

eficients en termes de tractament d'aigües residuals i autosuficient en termes de 

necessitats energètiques.  

- NOSHAN  Producció sostenible d’alimentació funcional i segura provinent del 

menjar de rebuig: El principal resultat esperat del projecte Noshan és la creació 

d'una àmplia cartera de residus valoritzats per a la producció de pinsos. 

S’analitzaran una selecció dels residus en funció de les seves potencials propietats 
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nutricionals, quantitats produïdes, la estacionalitat, possibilitat de problemes 

d'estabilització, normatius i de seguretat, el cost i la logística. 

- NAWADES - Aplicació nanotecnològica en la dessalinització de l'aigua: L'objectiu 

principal del projecte NAWADES és estudiar, dissenyar, produir i provar nova 

tecnologia de filtres de dessalinització d'aigua. 

- ECOWAMA - Gestió eco-eficient de l'aigua en la indústria manufacturera: El 

projecte ECOWAMA proposa un nou model de gestió de cicle tancat eco-eficient 

per al tractament d'efluents de la indústria de tractament de superfícies de metall 

i plàstic. 

- THERMACO - Smart Thermal conductive AI MMCs by casting: Thermaco va 

començar al setembre de 2013 i té com a objectiu el desenvolupament de millors 

materials conductors de calor especialitzats basats en compostos de matriu 

metàl·lica d'alumini amb reforços tèrmics millorats basats en el carboni. 

- NANOCATE – Nano-carburs per a mòduls d'alimentació versàtil: NanoCaTe vol 

desenvolupar un material termoelèctric i un emmagatzematge més eficient, basat 

en nanocarbó per recuperar la calor residual dels generadors termoelèctrics i per a 

l'emmagatzematge de l'energia en supercondensadors o bateries secundàries per 

a múltiples aplicacions. 

 

Equip professional 

Durant 2013, l’estructura de KIMbcn va comptar amb un equip professional 

multidisciplinari, internacional (Brasil, França, Alemanya, Holanda, Itàlia, Escòcia i Polònia) 

i altament qualificat, com demostren els seus perfils:  
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Perfil formatiu de la plantilla 
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A banda d’aquestes xifres, KIM també ha comptat amb la figura de dos advisors, que han 

assessorat de manera externa l’organització des de la seva posició d’experts, i amb set 

col·laboradors distribuïts entre Galicia, Andalusia, Madrid i Mèxic. 

Un altre capítol destacable durant 2013 ha estat la implementació d’un programa 

d’integració de perfils en edat estudiant en les activitats. A través del programa KIM 

internship, fins a 13 estudiants en pràctiques han format part de l’estructura KIM, 

adquirint formació en el mercat de la transferència i aportant els seus coneixements. A 

més a més, dos estudiants es van incorporar a la plantilla de KIM en qualitat d’assalariats.  
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Origen dels internships de la plantilla 

La captació del talent segueix essent un dels elements de diferenciació de KIMbcn, que 

incorpora persones que aporten una reconeguda trajectòria i una sòlida experiència en 

les seves especialitats i àrees.  

 

KIMconference 2013 

Un any més, una altra de les apostes claus de KIMbcn va ser l’organització d’una nova 

KIMconference, dedicada enguany a l’explotació de la propietat intel·lectual. Sota el títol 

”Monetizing Intellectual Property”, la Casa Llotja de Mar va acollir una nova edició de 

l’esdeveniment, amb més de 150 assistents i en la qual Fuentek, IPI Signapore o 

Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI) van ser algunes de les 

institucions participants.  

En total, 12 ponents, 110 empreses i 20 institucions públiques es van bolcar amb l’acte. 

Algunes de les principals conclusions derivades de la jornada van ser la constatació de que 

la propietat intel·lectual no és un element passiu defensiu sinó que s’ha d’activar de 

manera que generi retorn sobre la inversió realitzada en la seva generació. Altres experts 
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van posar de manifest la necessitat de pensar en el coneixement que tenen les 

organitzacions com un actiu comercialitzable. 

Va ser, en definitiva, un excel·lent marc per compartir coneixements al voltant de la 

gestió i explotació del la propietat intel·lectual en el sentit més ampli.  

 

http://www.kimbcn.org/

