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2. Les parts o els qui aquestes parts designin han 
d’elaborar conjuntament un pla de gestió de la tecnologia 
en el qual s’estableixi la seva participació, la distribució 
de beneficis, l’obligació de confidencialitat i altres qües-
tions que considerin oportunes, amb independència dels 
drets morals corresponents en el cas dels drets d’autor i 
altres drets afins. L’atribució de drets de propietat intel-
lectual sobre els resultats de la recerca conjunta s’ha 
d’efectuar d’acord amb el corresponent pla de gestió de la 
tecnologia.

Si de cas hi manca, i sempre que ho exigeixi la natura-
lesa dels drets, s’entén que cada part és lliure de sol·licitar 
protecció dins l’àmbit territorial que consideri oportú, 
sempre que notifiqui prèviament les condicions en què 
vol protegir els resultats de les activitats de recerca con-
junta amb l’altra part. La part que rebi una notificació 
d’aquesta índole disposa d’un termini d’un mes per exer-
cir el dret a sol·licitar, com a cotitular, protecció en virtut 
dels termes acordats, i ha d’assumir una part igual dels 
costos. Si no hi ha acord sobre l’àmbit territorial de pro-
tecció, cada part és lliure de sol·licitar protecció als països 
en els quals l’altra part no estigui interessada. Els costos 
de la protecció els ha de sufragar totalment la part que 
sol·liciti protecció.

3. La part que enviï l’investigador té dret a gaudir 
d’una llicència sobre els drets de propietat intel·lectual 
que protegeixin els resultats de la recerca d’acord amb el 
seu grau de participació. Els cànons per la llicència s’acor-
den en funció de la inversió efectuada per les parts en la 
recerca i en la protecció jurídica dels resultats obtinguts, 
així com de la contribució realitzada per l’investigador 
visitant. Els drets de propietat intel·lectual sobre els resul-
tats de les activitats subjectes al règim de visita es regei-
xen per les disposicions del dret intern del país amfitrió, 
llevat que es decideixi una altra cosa.

2. Informació comercial confidencial

En cas que en virtut de l’Acord es faciliti o es creï infor-
mació i que aquesta es classifiqui com a informació 
comercial confidencial, cada part i els seus participants 
han de protegir aquesta informació de conformitat amb 
les lleis, els reglaments i les pràctiques administratives 
aplicables. Es considera que la informació és de caràcter 
«comercial confidencial» si la persona que la té pot obte-
nir-ne un benefici econòmic o un avantatge competitiu 
respecte als qui no la tenen, si la informació no és de 
coneixement general ni públicament accessible d’altres 
fonts, i si el propietari no ha revelat (sic) prèviament la 
informació sense imposar alhora l’obligació de preservar-
ne la confidencialitat.

Aquest Acord va entrar en vigor el 2 de febrer 
de 2005, data de l’última nota encreuada entre les parts 
en què es comuniquen el compliment dels requisits 
fixats en les seves legislacions internes, segons esta-
bleix l’article 14.1.

Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 17 de febrer de 2005.–El secretari general tèc-

nic, Francisco Fernández Fábregas. 

MINISTERI D’INDÚSTRIA, TURISME 
I COMERÇ

 3663 CORRECCIÓ d’errors i errates del Reial decret 
2267/2004, 3 de desembre, pel qual s’aprova 
el Reglament de seguretat contra incendis
en els establiments industrials. («BOE» 55,
de 5-3-2005.)

Advertits errors i errates en el Reial decret 2267/2004, 
3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de segure-
tat contra incendis en els establiments industrials, publi-
cat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 303, de 17 de 
desembre de 2004, i en el suplement en català número 24, 
de 20 de desembre de 2004, es procedeix a fer-hi les recti-
ficacions oportunes, referides  a la versió en llengua cata-
lana:

A la pàgina 3550, segona columna, a l’article 1.c), on 
diu: «…,d’acord amb l’apartat 1 de la disposició final pri-
mera,…», ha de dir: «…, d’acord amb la disposició final 
segona,…».

A la pàgina 3557, a l’annex I, a l’apartat 3.2.1, on diu: 

  

 ha de dir: 

  

 A la pàgina 3575, a l’annex II, on diu: «Definicions», ha 
de dir: «1. Definicions».

A la pàgina 3579, a l’annex II, a l’apartat 3.3, on diu: 
«…han de ser de classe C-s3 d0 (M1)…», ha de dir: «…han 
de ser de classe B-s3 d0 (M1)…».

A la pàgina 3583, a l’annex II, a l’apartat 4.2.5, on diu: 
«…el que preveu el paràgraf de l’apartat 5.4.», ha de dir: 
«…el que preveu l’apartat 5.4.».

A la pàgina 3584, a la figura, on diu: 

«EF s/taula apartat 4.2 de 
l’apèndix 2 del RSIEI per a 
edificis tipus B

Estabilitat al foc s/taula 2.3, per 
a edificis tipus B»

 ha de dir:

«Estabilitat al foc s/taula 2.3, per a edificis tipus B».

A la pàgina 3591, a l’annex II, a l’apartat 8.1.4, les dues 
taules s’han de refondre en una: 

Nivell de risc intrínsec

Sistema d’emmagatzematge autoportant operat manualment o automàticament

Tipus A Tipus B Tipus C

Ruixadors automàtics d’aigua Ruixadors automàtics d’aigua Ruixadors automàtics d’aigua

NO SÍ NO SÍ NO SÍ

Risc baix  . . . . . . . . . R15(EF-15). No s’exigeix. No s’exigeix. No s’exigeix. No s’exigeix. No s’exigeix.

Risc mitjà  . . . . . . . . R30(EF-30). R15(EF-15). R15(EF-15). No s’exigeix. No s’exigeix. No s’exigeix.

Risc alt  . . . . . . . . . . R30(EF-30). R15(EF-15). R15(EF-15). No s’exigeix.


