
El Consell de Govern de la Universitat d’Alacant 

 

INFORMA 
 

1. Que la Universitat d’Alacant pretén llicenciar a BYOFLYTECH SL determinats 

resultats de l’activitat investigadora protegits mitjançant patents espanyoles que 

s’especifiquen a continuació: 
Patent Titular   Inventors Data Títol 

P201400395 Universitat 
d’Alacant 

Andrés Fullana 
Santos Rojo 
Alfredo Llecha 
Agustín Lozano 
Yelitza 
Velásquez 

Sol·licitud: 
15.05.2014 

 
Concessió: 
14.06.2016 

Equip d’alimentació
contínua i autorecollida
de larves d’insectes 
díptics 

P201400396 Universitat 
d’Alacant 

Andrés Fullana 
Santos Rojo 
Alfredo Llecha 
Agustín Lozano 
Paola Gobbi 

Sol·licitud: 
15.05.2014 

 
Concessió: 
15.06.2016 

Equip de cria de 
larves d’insectes i  
s i stemes auxiliars 

P201400397 Universitat 
d’Alacant 

Andrés Fullana 
Santos Rojo 
Paola Gobbi 
Yelitza 
Velázquez 

Sol·licitud: 
15.05.2014 

 
Concessió: 
15.06.2016 

Procediment 
d’acumulació i 
extracció de greixos 
de microalgues
unicel·lulars 
m i t j a n ç a n t  digestió
larvària d’insectes
dípters 

 

 Aquestes Patents s’inclouen en l’ANNEX I es materialitzarà a través d’un contracte 

de LLICÈNCIA DE TECNOLOGIA AMB OPCIÓ DE COMPRA. 

2. Que BIOFLYTECH SL és una empresa de base tecnològica de la Universitat 

d’Alacant constituïda al març del 2012, amb seu a Alacant, amb la qual la Universitat 

d’Alacant va subscriure amb data 12 de març de 2012 un contracte per a la llicència 

d’explotació comercial, la transferència de coneixement i la col·laboració. 

3. Que el nou contracte resoldria de mutu acord el contracte subscrit entre les parts el 

12 de març del 2012 i regularia els nous pactes de les parts. El contracte cobriria les 

noves condicions per a la llicència de les patents abans indicades i el know-how en el 

camp del desenvolupament controlat, la cria artificial i la producció massiva de larves 

d’insectes. Així mateix, aquest contracte inclou una opció de compra a favor de 

BIOFLYTECH SL que podrà exercitar en condicions determinades. 

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

protecció de l’interès públic, en referència al que exposa l’article 55. 1 de la Llei 

2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible. 



5. Que, d’acord amb la normativa legal vigent, la transferència de tecnologia regulada 

en aquest Contracte de Llicència es fa d’acord amb les funcions essencials que guien 

les activitats de la Universitat d’Alacant descrites en els Estatuts d’aquesta, els quals 

estableixen en el article 124.1 que “La investigació és un fonament essencial de la 

docència i una eina primordial per al desenvolupament social a través de la 

transferència dels resultats d’aquesta a la societat“ Així mateix, l’article 2 estableix 

com una de les finalitats de la Universitat d’Alacant “Promoure la transferència i 

l’aplicació del coneixement al desenvolupament social”, i es trasllada així l’esmentada 

tecnologia al teixit productiu i a la societat. D’acord amb l’anterior, i atesa la 

naturalesa i els termes específics d’aquest contracte, com també les garanties 

oferides a la Universitat d’Alacant per part de l’empresa BIOFLYTECH SL, aquesta 

transferència de tecnologia es fa d’acord amb els requisits indicats en l’esmentat 

article 55.1 de la Llei 2/2011 d’Economia Sostenible. 

6. Per tot això, es considera que la llicència de la tecnologia amb opció de compra a 

BIOFLYTECH, SL, empresa de base tecnològica de la Universitat d’Alacant, perquè 

s’encarregue de la cria artificial, la fabricació industrial massiva de larves d’insectes i 

de l’explotació comercial a nivell nacional i internacional, del producte comercial que 

incorpore o es base en aquestes patents, és una transmissió de drets prevista per 

Llei per a la seua adjudicació directa. 

 

 

 

 

Universitat d’Alacant, 28 de juny de 2018 



Patente Titular Inventores Fechas Título 
P201400395 Universitat 

d’Alacant 
Andrés Fullana 
Santos Rojo 
Alfredo Llecha 
Agustín Lozano 
Yelitza 
Velásquez 

Sol·licitud: 
15.05.2014 

 
Concessió: 
14.06.2016 

Equip d’alimentació
contínua i autorecollida de 
larves d’insectes díptics 

P201400396 Universitat 
d’Alacant 

Andrés Fullana 
Santos Rojo 
Alfredo Llecha 
Agustín Lozano 
Paola Gobbi 

Sol·licitud: 
15.05.2014 

 
Concessió: 
15.06.2016 

Equip de cria de larves
d’insectes i  s i stemes
auxiliars 

 Universitat 
d’Alacant 

Andrés Fullana 
Santos Rojo 
Paola Gobbi 
Yelitza 
Velázquez 

Sol·licitud: 
15.05.2014 
 
Concessió: 
15.06.2016 

Procediment 
d’acumulació i 
extracció de 
greixos de 
microalgues 
unicel·lulars 
mitjançant digestió 
larvària d’insectes 

 

ANNEX I: TECNOLOGIA DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT 
 

TECNOLOGIA MOTIU DE LLICÈNCIA: 
 
 
 
La tecnologia motiu de la llicència se centra en les tres patents que es detallen a continuació 

i en el know-how associat a aquestes patents i al projecte industrial de l'EMPRESA, que 

inclou els procediments i el coneixement vinculat al desenvolupament controlat, la cria 

artificial i la producció massiva de larves d'insectes, que ha sigut desenvolupada al 

Departament de Ciències Ambientals i Recursos Naturals i en l'Institut Universitari 

d’Investigació CIBIO. 

 
S’especifiquen a continuació les dades identificatives corresponents a les patents motiu de la 

llicència: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   P201400397 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concretament, el know-how associat a les patents anteriorment descrites comprèn els 

coneixements tècnics i teòrics per a permetre el desenvolupament industrial i la posada en 

pràctica de les patents P201400395 i P201400396 i, en particular, comprèn el coneixement 

relacionat amb la creació d'estructures que permeten l'engreixament i la collita de les larves a 

escala industrial 

 



Els dos sistemes permeten un escalat modular que facilita l'extrapolació directa o quasi directa 
dels resultats de producció de les plantes pilot a plantes industrials 

. 
La patent P201400397 proposa un mètode de recol·lecció de microgotes de greix obtingudes a 
partir de microalgues unicel·lulars que abarateixen significativament la metodologia de collita 
tradicional per a l'obtenció de biodièsel. 
 
El know how d'aquesta patent es basa en el coneixement profund de la biologia de les larves 
aquàtiques i semiaquàtiques de dípters per a facilitar la ingestió de les microalgues i la collita 
posterior d’aquestes. 
 
D'altra banda, el know how motiu de transferència i associat al projecte industrial de l'EMPRESA 
comprèn:: 
 

a ) El desenvolupament de protocols o sistemes de cria artificial d'Hermetia illucens i altres 
insectes dípters que permeten la còpula en condicions controlades de manera totalment 
independent del medi ambient exterior. L'objectiu d'aquest know how és la producció 
òptima d'ous viables de manera independent i contínua per a la seua transformació en 
larves llavor.  

 
b) El desenvolupament de protocols de creixement larvari homogeni a fi d'obtenir un 

producte de característiques estàndard i estable en el temps, maximitzar la proporció de 
proteïna i greix d'aquest producte, i minimitzar alhora la presència d'agents 
contaminants o d’altres que reduïsquen el valor econòmic del producte; i 

 
c) Els procediments relacionats amb la domesticació i selecció de varietats i espècies 

d'insectes dípters aptes per al seu escalat i producció industrial. 
 
El resultat del know how va dirigit a l'obtenció de productes comercialitzables a partir de 

biomassa orgànica derivada de la digestió larvària de subproductes i residus. 

 

Els coneixements motiu de transferència poden aplicar-se, entre d’altres, a les aplicacions 

industrials i comercials següents: 
 
 
a ) Alimentació animal, que inclou entre d’altres: 

 

i. Elaboració de pinsos compostos per a aqüicultura i ramaderia 
 

ii. Alimentació de mascotes 

 
iii. Aliment per a animals en parcs zoològics  

b) Utilització com a pol·linitzadors de conreus 



c) Altres usos: 
 

i. Test de productes insecticides  

ii. Esquers vius de pesca 

iii. Alimentació humana 
iv. Qualsevol altre ús permès 

v. Etc. 
 
 
 

Es fa notar, així mateix, que, actualment, part de l’esdeveniment associat es troba 

en vies de protecció sota patent. 

 


