
El Consell de Govern de la Universitat d’Alacant 

 

INFORMA 

 

1. Que la Universitat d’Alacant pretén llicenciar a INGENIATRICS TECNOLOGIAS, 

S.L. determinats resultats de l’activitat investigadora protegits mitjançant patent 

espanyola P201431797 “NEBULIZADOR MULTICONDUCTO, USO DE DICHO 

NEBULIZADOR Y MÉTODO PARA LA NEBULIZACIÓN DE DOS O MÁS 

LÍQUIDOS”, que s’inclouen en l’annex 1 i que es materialitzarà a través d’un 

contracte de llicència. 

2. Que la patent objecte de transferència consisteix en una invenció basada en una 

tecnologia i un prototip de nebulitzador multiconducte per a la nebulització 

simultània de dos líquids o més. 

3. Que INGENIATRICS TECNOLOGIAS, S.L. és una empresa nacional, amb seu 

a Sevilla, que ha subscrit prèviament diferents contractes de col·laboració 

cientificotècnica amb la Universitat d’Alacant amb resultats positius en matèria 

d’aparells d’anàlisis químiques.  

4. Que el dret objecte de la transferència no és necessari per a la defensa o la millor 

protecció de l’interès públic, en referència a l’exposat en l’article 55.1 de la Llei 

2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible. 

5. Així mateix, d’acord amb l’establit en l’article 55.3. e) de la Llei 2/2011, de 4 de 

març, d’economia sostenible, la transmissió de drets es durà a terme mitjançant 

adjudicació directa, per limitació de la demanda. 

6. Per tot això, es considera que la llicència de la tecnologia en qüestió a 

INGENIATRICS TECNOLOGIAS, S.L., perquè s’encarregue de la fabricació 

industrial i de l’explotació comercial en l’àmbit nacional i internacional, en cas 

d’extensió, del producte comercial basat en aquesta patent, és una transmissió 

de drets prevista per llei per a la seua adjudicació directa, per la limitació de la 

demanda, ja que és una tecnologia publicada i disponible en el web de la 

Universitat d’Alacant durant un període superior a dos anys.  

 

Universitat d’Alacant, 20 de gener de 2017 



ANNEX I: TECNOLOGIA DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT 

 

 

PATENT ESPANYOLA P201431797 amb títol “NEBULIZADOR MULTICONDUCTO, 

USO DE DICHO NEBULIZADOR Y MÉTODO PARA LA NEBULIZACIÓN DE DOS O 

MÁS LÍQUIDOS” 

 

Aquesta invenció es refereix a un nebulitzador pneumàtic multiconducte que permet la 

nebulització simultània de dos líquids o més, miscibles o no entre si, per una pluralitat de 

conductes d’aportació de flux líquid independents i proveït d’un sol orifici d’eixida per a 

l’aerosol generat.  

 

El dispositiu es caracteritza perquè simplifica el procés d’anàlisi i estalvia temps, mostra i 

reactius. A més, aconsegueix un alt grau de mesclat, amb emulsions estables i aerosols 

d’excel·lents característiques, i es pot construir amb les dimensions adequades per a 

connectar-lo a qualsevol càmera de nebulització comercial.  

 

Aquest dispositiu es pot usar en la preparació i la introducció de mostres líquides en 

tècniques espectromètriques en el camp de l’anàlisi química; permet, entre altres 

possibilitats, d’automatitzar el procés de dilució, de corregir interferències, d’automatitzar i 

simplificar els processos i d’introduir mostres orgàniques en el plasma emulsionant-les amb 

una dissolució aquosa.  

 

La llicència es concedirà per a la seua aplicació en química analítica, per una durada 

corresponent a la vigència de la patent dins de l’àmbit territorial nacional. La llicència serà 

inicialment exclusiva, fins al dia 31 de març de 2017, data en la qual deixarà de ser-ho 

llevat que l’empresa llicenciatària es comprometa a pagar a la UA una quantitat en 

concepte d’exclusivitat. 

 

 


