
	
 
 
 
 
 

SOLICITUDE DE REXISTRO DE PROGRAMA DE ORDENADOR 
 
 
 
 
 
D./Dna.                                                                                                                                                                          

Grupo de investigación:                                                                                                                                              

Área de coñecemento:                                                                                                                                                 

Departamento:                                                                                                                                                             

Centro:                                                                                                                                                                          

Teléfono:                                                            Correo electrónico:                                                                         

 

 

 

Comunica e manifesta o seu interese en que se rexistre o seguinte programa: 

 

 

 

1.- TÍTULO  

 

 

 

2.- PARTICIPANTES: Nome de todos os autores que axudasen a desenvolver o software 

Nome e Apelidos NIF Relación coa 
UVIGO 

e-mail % 
 Autoría*

Sinatura 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

* Este porcentaxe correspondera co reparto de beneficios entre os autores da UVIGO. 

 

 

 

 



3.- ORIXE DO PROGRAMA 

A programa é resultado de: 

 un proxecto de investigación 

título e referencia _________________________________________________________ 

 un contrato de investigación (citar nome da entidade contratante) 

un proxecto de investigación con participación empresarial (citar código de referencia, 

entidade financeira e empresa) ___________________________________________ 

 outros (especificar) ____________________________________________________ 

¿A titularidade do programa debe ser compartida con outra entidade? 

SI  NON  

En caso afirmativo, 

¿que entidade?  

¿en que % debe ser propietaria a Universidade de Vigo? ____ % 

¿hai documento contractual que así o acredite ? 

SI  NON 

Considera que o programa: (elixa unha ou varias opcións) 

 ten novidade 

 aplicabilidade industrial 

5.- APLICACIÓNS DO PROGRMA 

Describir brevemente as aplicacións programa (máximo, 200 palabras) 

6.- DESCRICIÓN XERAL DO PROGRAMA 

Describir brevemente (máximo 300 palabras) en que consiste, que problema técnico resolve e que 

vantaxes achega respecto ao estado da técnica actual. 



7.- ANTECEDENTES 

¿En qué período foi desenvolvido o software?. ¿Cando foi escrita a primeira versión? Que ferramentas 

se empregaron para crear o software? 

¿Existe algún compoñente do software cuberto por acordos da licenza de open source? En caso 

positivo, lista destes compoñentes. 

8.- GRAO DE DIFUSIÓN DO PROGRAMA 

¿Difundiuse previamente? 

 SI   NON 

En caso afirmativo, indicar medio de difusión, data e contido (Teses, publicacións, congresos, TFG..) 

9.- GRAO DE DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA 

Elixir, entre estas opcións, a ou as que máis se acheguen ao grao de desenvolvemento do programa: 

 existe prototipo preparado para o seu desenvolvemento e comercialización. 

 habería que realizar unha serie de desenvolvementos para a súa comercialización ou 

implantación industrial que terían:: 

dificultade técnica, 

 elevada  normal  baixa 

custo económico, 

 elevado  medio  baixo 



10.- EXPLOTACIÓN E COMERCIALIZACIÓN DO PROGRAMA 

Considérase que sería un produto con posible éxito comercial: 

 elevado   medio  baixo 

O mercado do programa é: 

 exclusivamente nacional. Especificar sectores __________________________ 

 internacional, especificar: __________________________________________ 

¿Contactou con algunha empresa para a súa posible explotación? 

 SI   NON 

En caso afirmativo, ¿con quen? __________________________ 

En caso negativo, indique o nome de 2 ou 3 empresas que considera poderían estar interesadas: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

En _____ a ____, de ___________ de ___ 

Sinatura do/a Investigador/a Principal 

Información básica sobre a protección dos seus datos 

Responsable: Universidade de Vigo  
Finalidade: xestionar a aprobación, tramitación e xestión no Rexistro de Propiedade Intelectual de programas de 
ordenador. 
Base legal: o tratamento dos datos de carácter persoal recollidos neste documento basease nas competencias atribuídas pola 
Lei orgánica 6/2001, de 21 de decembro, de universidades.  
Cesións: non se prevén cesións a terceiros.  
Dereitos: as persoas interesadas poderán exercitar os seguintes dereitos: Acceso, rectificación, supresión, limitación do 
tratamento, oposición e, no seu caso, portabilidade dos datos.  
Procedencia da información: a información recollida neste formulario procede da propia persoa interesada ou a súa 
representación legal.  

Información adicional: https://www.uvigo.gal/proteccion-datos 
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