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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.  

 

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: 

- DOMOTYS- Oportunitats Smart Cities: Detecció i selecció d’oportunitats de 

projectes de SmartCities.  Incorporació de la informació a la plataforma de 

SmartCities.  

http://www.kimbcn.org/
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- ESTILUZ- Smartlighting: Col·laboració per aconseguir l’ajut a la innovació WIDER 

d’ACCIÓ per al projecte SMARTLIGHTING de desenvolupament de productes per la 

tercera edat. 

- ESTOLI- Disseny de productes: Definició del concepte d’innovació per l’àrea de 

disseny de productes. 

- FUNDITEC- Crealab webseminars: KIMbcn ha gestionat el desenvolupament de la 

plataforma de treball del projecte europeu CreaLAB, que té com a objectiu la 

creació i promoció d’una red de cooperació transnacional centrada en el sector 

creatiu i les seves relacions amb altres sector tradicionals. També s’ha gestionat 

l’organització, difusió e impartició d’un cicle de webinars divulgatius i gratuïts al 

voltant de matèries d’interès per les indústries creatives. 

- SECARTYS- Estudi i ajuts plataforma: Creació d’una plataforma per SmartCities. Es 

va contactar amb diferents stakeholders (institucions, empreses, universitats i 

centres tecnològics) per incorporar-los a la plataforma. També es va elaborar un 

estudi del segment sènior. L’objectiu és fomentar el desenvolupament de projectes 

de recerca, desenvolupament experimental i innovació en membres del clúster per 

cobrir les necessitats del segment sènior de la societat.  

- FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE- Business Plan i Estudis tecnològics : 

Construcció d’un model de negoci més adequat i desenvolupament del Business 

Plan. A més, es van elaborar diferents estudis tecnològics de 5 tecnologies. 

- MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD- Assistència Gestió Projectes 

Europeus: Assistència a la Direcció General d’Investigació Científica i Tècnica per 

tasques en la gestió de projectes europeus de programació conjunta finançats per 

la Comissió Europea. 

http://www.kimbcn.org/
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- OHL- MarcoMexico: Dins del projecte MarcoMéxico, definició del marc jurídic 

d’actuació per la prestació per part d’un tercer de serveis comercials respecte al 

producte Cubípodo. 

- SOCIEDAD ARAGONESA DE GESTIÓN AGROAMBIENTAL S.L.U- Vigilància 

Tecnològica: En el marc del projecte de vigilància tecnològica, es va prestar 

recolzament tècnic en la redacció de l’informe d’incorporació de la metodologia del 

projecte STEP a la eficiència energètica en el regadiu en el medi rural. 

- European Space Agency (ESA)- Assesment 2014 i webinar: En el marc de 

continuïtat de la col·laboració amb la European Space Agency, es va dur a terme 

l’assessorament i avaluació de les seves 20 invencions recents. Es va donar suport 

en l’actualització de tota la documentació legal relacionada amb les invencions a la 

plataforma MYIP.  

D’altra banda, es va fer un webinar gratuït on es donava a conèixer el projecte de 

priorització del portfoli de tecnologies de la ESA, dut a terme per KIMbcn, els 

resultats del mateix, així com les tecnologies més rellevants per al mencionat 

portfoli. L’esdeveniment va contar, entre altres, amb la participació de Nuria 

Hernández, Technology Transfer Officer de la ESA. 

- GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG SA- KIMAP, Premis Innovació i Scouting: 

Diagnòstic i millora dels processos per als Premis “Nuestra Energía” GNF. També es 

van identificar i prioritzar experts i referents per dos tecnologies. D’altra banda es 

dins de les millores del KIMAP, es va participar en l’ampliació. 

  

http://www.kimbcn.org/
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KIM a Europa 

Durant l’any 2014 es van aconseguir 3 projectes europeus nous H2020: LUMENTILE, 

PROGRESS TT i AQUAPATH. Aquests es sumen als 6 projectes europeus del 7PM 

(REWAGEN, NOSHAN, NAWADES, ECOWAMA, THERMACO i NANOCATE) que 

treballa actualment l’equip de KIM, on té com a objectiu maximitzar les oportunitats 

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

aquests projectes. A continuació, un resum de les noves incorporacions: 

-      LUMENTILE – LUMinous ElectroNic TILE: Aquest projecte pretén promoure l'ús 

conjunt de les noves tecnologies per generar valor afegit i noves funcionalitats per 

als materials tradicionals, convertint així la rajola ceràmica clàssica en una "rajola 

lluminosa electrònica multifuncional". 

-      PROGRESS TT – PRO GRowing Europe through best practice SolutionsS for 

Technology Transfer: El projecte pretén millorar el roI de les organitzacions 

públiques de recerca, mitjançant la transferència de coneixements entre les entitats 

líders a nivell europeu i aquelles amb major potencial de creixement. 

-      AQUAPATH: El projecte busca desenvolupar una metodologia dirigida a 

fomentar la consciència dels ciutadans en relació amb el consum d'aigua i la 

reducció de l'empremta hídrica. 

  

http://www.kimbcn.org/
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Equip professional 

Durant 2014, l’estructura de KIMbcn va comptar amb un equip professional 

multidisciplinari, internacional (Brasil, França, Alemanya, Holanda, Itàlia, Escòcia, USA, 

Espanya i Polònia) i altament qualificat, com demostren els seus perfils:  

Perfil formatiu de la plantilla 

 

 

Estructura contractant de la plantilla 

 

 

RRHH 2010 RRHH 2011 RRHH 2012 RRHH 2013 RRHH 2014

49

34

19

25

30

RRHH

http://www.kimbcn.org/


 

 

 
TEC 22@  Building - Veneçuela 103, 1st floor - 08019 Barcelona (Spain) Phone +34 93 266 71 38 

www.kimbcn.org 

 

 7 - 11 

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. 

D’altra banda, cal destacar els bons resultants del KIMInternship Program durant el 2014. 

Aquesta iniciativa pretén afavorir la incorporació laboral formant a estudiants d’últims anys 

o recentment llicenciats en innovació, transferència tecnològica i gestió de projectes. 

Aquest any han participat 34 estudiants dins del KIMInternship Program i un 27% d’ells 

s’han incorporat a l’estructura de KIM.   
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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 2014 

Com en les edicions anteriors, la KIM Conference va resultar un acte reeixit, convertint-se 

una vegada més en l’esdeveniment de transferència tecnològica més important d’Espanya. 

Sota el nom “Smart sustainable Innovation”,  la casa Llotja va acollir a més de 150 assistents 

provinents de 12 països diferents,  que van participar-hi, agrupant als principals actors en 

innovació com empreses, universitats i institucions.  

Algunes de les principals conclusions derivades de l’esdeveniment van ser la importància 

de la internacionalització i la col·laboració general per obtenir un impacte correcte de la 

innovació, així com les eines necessàries per superar les barreres que suposa el 

finançament. Altres professionals van posar l’accent en les oportunitats d’inversió en 

projectes d’economia verda a països com Uruguai o Perú.   

  

http://www.kimbcn.org/
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A més de la KIMConference, al llarg de l’any es van promoure diferents accions per tal de 

donar a conèixer l’activitat de Kimbcn. Entre aquestes destaquen: 

- Think. Know. Sell. Seminari: “Valoració d'actius intangibles: com i per què fer-la”. 

The Think. Know. Sell. Seminars és un cicle de seminaris web divulgatius i gratuïts 

impartits per la Fundació KIMbcn sobre temàtiques relacionades amb les seves 

àrees d’expertise. En 2014, es va impartir un seminari sobre “Valoració d'actius 

intangibles: com i per què fer-la”, que va suscitar gran interès entre l'audiència. 

- Realització de campanyes de comunicació comercial per donar a conèixer 

l'oferta formativa de KIMbcn. Cal destacar les campanyes de promoció dels 

programes KIM Talent i CPVA: Certified Patent valuation analyst. 

 

KIMTalent  

KIM Talent és un programa d’entrenament orientat a la capacitació global de professionals 

en tots els aspectes de la transferència de tecnologia. Recull les metodologies 

desenvolupades per KIM dins el marc de la seva activitat i les porta a un pla pràctic 

d’aplicació, amb l’objecte de capacitar als alumnes amb eines i coneixement que poden 

incorporar a la seva feina i poden ser útils per a la seva organització. Està específicament 

dirigit als professionals de la innovació i la transferència de coneixement d’universitats, 

centres d’investigació, empreses i administracions públiques.  

En el darrer any, es van organitzar dues edicions de la KIM Talent amb molt bona acollida 

durant els mesos d’octubre i novembre:  

- KIM Talent octubre del 2014: es va realitzar una formació sobre tots els aspectes 

de la transferència de tecnologia, des de un enfocament completament pràctic. Van 

assistir cinc professionals de Xile, procedents de 4 universitats nacionals diferents 

http://www.kimbcn.org/
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(Universidad Católica del Norte, Universidad Católica de Temuco, Pontificia 

Universidad Católica i Universidad Andrés Bello). 

 

- KIM Talent novembre del 2014: durant una setmana es va realitzar una formació 

centrada en l’adquisició de metodologies pròpies per formar als assistents sobre 

tots els aspectes de la transferència de tecnologia, enfocada completament a la 

pràctica. Com en l’anterior edició, els assistents a la formació eren cinc professionals 

de Xile provinents de la Universitat de Santiago de Chile i de la Universitat Bío-Bío. 

El 2014 va destacar per la gran activitat en l’àmbit formatiu de l’empresa.  Durant el 

transcurs de l’any, es van realitzar diverses formacions separades del programa KIM Talent, 

on es van impartir diversos cursos a Espanya i a diferents països d’Amèrica Llatina:  

- Brainchain (Suïssa): curs centrat en la valorització tecnològica. El curs es va impartir 

durant una setmana a Barcelona.  

 

- ANALDEX (Colòmbia): es va impartir a Barcelona una formació a quatre 

professionals de la “Agencia Nacional de Exportación de Colombia”. La formació es 

va centrar en models de negoci, el cicle DFV i projectes d’innovació, i la gestió de la 

propietat intel·lectual. Com a eina de networking, es van realitzar visites a diferents 

entitats d’interès.  

 

- ANALDEX (Colòmbia): segon curs de formació, impartit a Colòmbia al juny del 2014, 

sobre el Conceptlab i la innovació centrada en l’usuari (enfocaments en la 

conceptualització de productes i serveis, amb un anàlisi qualitatiu de les 

necessitats). 

 

- Congreso Nacional de Exportadores, Colòmbia: realització d’un curs el 12 de 

setembre del 2014 a Bogotà (Colòmbia) sobre la formació de capital humà I+D+i, 

amb el nom: “La educación y la innovación como motor de desarrollo empresarial”.  

http://www.kimbcn.org/
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- Gradiant, Espanya: Disseny i facilitació de criteris per a la selecció objectiva de 5 

tecnologies del seu portfoli, acompanyada d’un projecte de formació a deu 

persones centrat en: avaluació comercial de projectes i tecnologies, i creació d’una 

cartera de resultats de I+D; models de negoci i estratègia per a la propietat 

intel·lectual; estratègia de comercialització dels resultats de I+D; negociació 

d’acords de transferència de tecnologia.  

 

- Seminari Nacional XXIV de Parcs Tecnològics i Incubadores d’Empreses (Brasil): 

Esdeveniment organitzat al setembre del 2014 per B.BIZE+ a Belém (Brasil), on es 

va realitzar una formació a 25 entitats brasilera sobre transferència tecnològica. 

 

- Instituto Tecnológico de Aragón (Espanya): cursos de models de negocis a 10 

professionals de l’entitat.  

 

http://www.kimbcn.org/

