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1. Dret dels béns immaterials 

 

1.1. La protecció de les invencions.  

1.1.1. Les patents 

A) Protecció a escala nacional. La nova Llei 24/2015, de 24 de juliol, de 
patents 

Amb l’objectiu d’adequar el marc legal als canvis continus que es produeixen en 

el dret de propietat industrial, recentment s’ha reformat a escala nacional el seu règim 

jurídic amb l’aprovació de la Llei 24/2015, de 24 de juliol, de patents (LP15) que 

entrarà en vigor el pròxim 1 d’abril de 2017 quan derogue i substituïsca a la Llei 

11/1986, de 20 de març, de patents (LP86).  

La reforma de la Llei es configurava com una reforma necessària atès que la 

realitat ha canviat substancialment des que en 1986 es va aprovar la ja denominada 

antiga Llei de patents. Aquesta Llei havia sigut el resultat del Tractat d’Adhesió 

d’Espanya a les Comunitats Europees de 12 de juny de 1985, que exigia a Espanya que 

modificara la seua legislació sobre patents que en aquella època regia, és a dir, 

l’Estatut de la Propietat industrial, per a fer-la compatible amb els principis de la lliure 

circulació de mercaderies i amb el nivell de protecció de la propietat industrial que 

s’havia aconseguit dins la Comunitat Europea. Concretament, se li requeria a Espanya 

l’adhesió al Conveni de Munic de la Patent Europea i també al Conveni de Luxemburg 

sobre la Patent Comunitària. És aleshores quan naix la LP86 que per la seua flexibilitat 

ha permès al llarg de les seues tres dècades d’història combinar l’estabilitat del marc 

regulador amb els canvis necessaris per a acomodar-se puntualment a l’evolució 

comunitària i internacional d’aquest sector de l’ordenament.  

Actualment, però, la realitat és una altra i són diversos els canvis produïts tant a 

escala nacional com internacional que aconsellaven aprovar una nova normativa. Una 

mostra d’aquests canvis és el desplaçament que s’ha produït en els darrers anys dels 

procediments de concessió nacional cap a procediments de concessió internacionals. 

Efectivament, han augmentat en nombre i en proporció les patents tramitades a través 

dels procediments de concessió internacionals. Aquests canvis fan que el legislador 
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decidisca aprovar una nova Llei de patents, ja que la magnitud dels canvis que s’havien 

produït no requeria sols una reforma senzilla ni parcial de la Llei, sinó que es requeria 

una actualització de la normativa general.  

La nova Llei espanyola de patents compleix amb les exigències que imposen els 

tractats internacionals sobre la matèria i, a més, inclou preceptes destinats a coordinar 

adequadament el contingut de la Llei amb el que estableixen els convenis 

internacionals, que vinculen Espanya.  

a) Concepte  

El terme patent engloba a la vegada tres conceptes (BERCOVITZ RODRÍGUEZ-

CANO): en primer lloc, s’utilitza per a designar l’acte administratiu de concessió que és 

un acte reglat i que, si concorren els requisits de patentabilitat, és obligatori. En segon 

lloc, també s’anomena patent el títol o certificat que com a document acreditatiu 

expedeix l’administració i, en tercer i últim lloc, es fa referència al terme patent com a 

aquell conjunt integrat pels drets i deures que la Llei atribueix al titular de la invenció 

patentable.  

La patent d’invenció té com a contingut essencial el dret d’explotar amb 

caràcter exclusiu, durant un cert període de temps, una invenció industrial 

determinada. El terme patent té el seu origen en l’època de l’edat mitjana quan les 

ordres del rei arribaven als seus súbdits per mitjà de cartes obertes, literae patentae, 

que podien tenir un contingut divers. En aquella època el terme patent definia la 

manera en què es feia pública la decisió del rei. Amb el transcurs del temps va deixar 

de tenir sentit la proclamació per mitjà de literae patentae com una manera de 

comunicar les decisions del sobirà, i en l’actualitat quan es parla de patents, es fa 

referència a les patents d’invenció. 

En l’antic règim s’atorgaven privilegis reials, en forma de literae patentae, per a 

l’explotació de noves indústries en el país i s’atorgaven amb un contingut variable de 

drets i també tenint en compte aquells que decidien introduir en el regne una indústria 

que ja existia en l’estranger i que per a fomentar la seua implantació en el país es 

concedia un privilegi reial. Així, el monarca atorgava, segons la seua voluntat, uns 

privilegis en forma de literae patentae i ell era qui establia, a més, el contingut del dret 
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que atorgava. Però aquesta situació canvia quan es produeix la caiguda de l’antic règim 

i desapareixen els privilegis, entre aquests els que servien per a incentivar les noves 

indústries. Amb la nova situació, el nou ordre reconeix que s’ha d’impulsar el progrés 

industrial i conseqüentment se li concedeixen drets exclusius d’explotació a l’inventor 

o a l’introductor de la nova indústria. S’instaura, aleshores, una legislació que reconeix 

el dret a l’explotació exclusiva d’allò que s’ha inventat i, com a resultat, l’inventor té 

dret a exigir la concessió de la patent. Per això, al llarg del segle XIX cada Estat 

estableix, d’acord als seus propis interessos, la seua legislació de patents. Com a 

resultat d’aquest interès nacional de cada Estat a l’hora de regular el dret de patents, 

qüestions com ara l’exigència de la novetat de l’invent o els drets d’exclusiva que 

atorga la patent d’un Estat a un altre difereixen. El Conveni de la Unió de París de la 

Propietat Industrial (CUP), com a primer conveni multilateral sobre propietat 

industrial, reconeix que cada Estat pot legislar sobre patents sense que se li impose, 

llevat d’algunes excepcions en temes molt concrets, una regulació substantiva amb 

vigència a escala internacional.  

Però en la segona meitat del segle XX sorgeixen noves realitats com ara 

l’ampliació dels mercats a causa de la internacionalització de l’economia que alteren la 

regulació del dret de patents. Sorgeix, aleshores, la necessitat de sol·licitar la patent 

per a una invenció en els països que integren un mercat plurinacional. A la vegada, 

apareix la necessitat de sol·licitar patents nacionals per a la mateixa invenció en una 

pluralitat de països. És aleshores quan es dóna lloc a l’establiment de sistemes 

internacionals de presentació única de sol·licituds que es divideixen al llarg del 

procediment per a donar lloc a patents nacionals.  

És aquesta nova realitat la que propicia l’establiment d’unes normes de patents 

substancialment iguals, ja que sense aquesta homogeneïtzació dels requisits i del 

règim jurídic no resulta fàcil unificar els requisits formals i substancials del règim jurídic 

de les patents.  
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b) Requisits de patentabilitat 

Un requisit previ per a parlar de patentabilitat és que ens hem de trobar davant 

d’una veritable invenció. Així, una vegada ens trobem davant d’aquesta situació, la 

LP15 exigeix la concurrència de determinats requisits de patentabilitat de la invenció 

que podríem classificar entre: requisits positius i negatius. En efecte, l’art. 4 de la nova 

LP estableix els requisits objectius per a la concessió d’una patent. Pot diferenciar-se 

entre dos blocs: el primer bloc (apartats 1,2,3) s’estableixen els requisits positius de 

patentabilitat i, en el segon bloc (apartats 4 i 5), s’estableixen les exclusions a la 

patentabilitat i les seues excepcions.  

Pel que fa als requisits positius de patentabilitat, no es presenten novetats 

respecte a la redacció de la LP86. En efecte, la Llei estableix que els requisits positius 

han de ser: novetat, activitat inventiva i aplicació industrial, requisits que tot seguit 

analitzem individualment. La LP15 sí que ha introduït un aclariment respecte a 

l’anterior Llei i ha afegit a la redacció del precepte l’expressió: “en tots els camps de la 

tecnologia”, és a dir, que s’estableix com a principi general que no hi haja una 

restricció de cap tipus per a registrar una patent amb independència de quin siga el 

sector tecnològic inventiu.  

Quant al requisit de la novetat, la Llei (art. 6) considera que una invenció és 

nova quan no està compresa en l’estat de la tècnica i aquest estat de la tècnica a què 

es refereix la Llei està constituït, amb caràcter general, per qualsevol divulgació 

accessible al públic a Espanya o a l’estranger. És a dir, s’ha de realitzar un examen de 

novetat sobre la patent, per a decidir si forma part de l’estat de la tècnica o no. Per 

això cal fer una comparativa individual entre aquesta invenció i tot allò que s’ha fet 

accessible al públic abans de la data de presentació de la sol·licitud o de prioritat si es 

reivindica prioritat. En efecte, l’estat de la tècnica que ha de confrontar-se amb la 

patent és el que es considera en l’art. 6.2 de la LP en sentit positiu: “tot el que abans 

de la data de presentació de la sol·licitud de patent s’ha fet accessible al públic a 

Espanya o a l’estranger per una descripció escrita o oral, per una utilització o per 

qualsevol altre mitjà”. 
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Aquest precepte introdueix, com a principal novetat en relació amb la regulació 

anterior, una previsió expressa en l’apartat tercer de l’art. 6 que inclou en l’estat de la 

tècnica, no sols el contingut de les sol·licituds espanyoles de patents o de models 

d’utilitat, sinó, a més, les sol·licituds de patents europees que designen Espanya i de 

sol·licituds de patent internacionals PCT que hagen entrat en fase nacional a Espanya, 

amb una data de presentació anterior a la presentació de la sol·licitud de la patent, i 

també s’afegeix el requisit que hagen sigut publicades en espanyol en aquella data o 

siguen publicades en una data posterior. 

L’altre requisit que la LP15 exigeix per a considerar que la invenció resulta 

patentable, és que la invenció, implique per si mateixa, una activitat inventiva que, 

d’acord amb l’art. 8, és aquella que no ha de resultar o deduir-se de l’estat de la 

tècnica d’una manera evident per a un expert en la matèria. És a dir, que si la invenció 

pretén ser patentada, no pot derivar-se fàcilment del conjunt de coneixements tècnics 

coneguts en aquell moment 

Per últim, la invenció per a ser patentable ha de tenir aplicació industrial, és a 

dir, d’acord amb el que estableix la norma en el seu art. 9, la invenció és susceptible 

d’aplicació industrial quan el seu objecte pot ser fabricat o utilitzat en qualsevol classe 

d'indústria, inclosa l'agrícola. És a dir, la invenció ha de resultar repetible o executable 

en un procés industrial. Aquest requisit, de la mateixa manera que passa amb el 

requisit de l’activitat inventiva, no presenta novetats respecte a la redacció de la Llei 

de 1986. 

El segon bloc és el que fa referència a les exclusions de patentabilitat. L’apartat 

4 de l’art. 4 conté un numerus apertus de creacions de l’intel·lecte que no mereixen la 

consideració d’invencions i, per tant, no poden ser objecte de patent, com ara:  

1) Els descobriments, les teories científiques i els mètodes matemàtics. 

2) Les obres literàries i artístiques o qualsevol altra creació estètica, així com les obres 

científiques. 

3) Els plans, les regles i els mètodes per a l'exercici d'activitats intel·lectuals, per a jocs 

o per a activitats economicocomercials, així com els programes d’ordinadors. 
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4) Les formes de presentar informacions. 

Ara bé, l’apartat 5 de l’art. 4 preveu una excepció a aquestes exclusions de 

patentabilitat i estableix que: “s’exclou la patentabilitat de les matèries o activitats 

esmentades només en la mesura que la sol·licitud de patent o la patent es referisca 

exclusivament a una d’aquestes així considerada”, és a dir, que sí que és patentable la 

combinació d’aquestes matèries o activitats, com ara un mètode matemàtic que es 

conjugue amb un programari o viceversa.  

L’art. 5 regula les invencions no patentables, és a dir, es refereix a aquelles 

creacions intel·lectuals que, malgrat ser definides com a invencions, no poden donar 

lloc a una patent. Així, el precepte preveu l’exclusió de patentabilitat de les invencions 

que: 

1) La seua explotació comercial siga contrària a l'ordre públic o als bons costums i, en 

particular, considera que no es poden patentar: 

a) els procediments de clonació d'éssers humans; 

b) els procediments de modificació de la identitat genètica germinal de l'ésser humà; 

c) les utilitzacions d'embrions humans amb fins industrials o comercials; 

d) els procediments de modificació de la identitat genètica dels animals que suposen 

patiments sense utilitat mèdica o veterinària substancial per a l’home o l'animal, i els 

animals resultants d’aquests procediments (art. 5.1 LP15). 

2) La Llei també considera que no són patentables les varietats vegetals (regulades en 

la Llei 3/2000), de 7 de gener, de règim jurídic de la protecció de les obtencions 

vegetals i les races animals. Ara bé, s’exceptua d’aquesta prohibició les invencions que 

tinguen com a objecte vegetals o animals si la viabilitat tècnica de la invenció no es 

limita a una varietat vegetal o a una raça animal determinada (art. 5.2 LP15).  

3) Es prohibeix la patentabilitat dels procediments essencialment biològics d’obtenció 

de vegetals o animals que consisteixen íntegrament en fenòmens naturals com ara 

l’encreuament o la selecció (art. 5.3 LP15). No obstant això, aquesta prohibició no 
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s’estén a un procediment microbiològic o a qualsevol altre procediment tècnic o un 

producte obtingut per aquests procediments. 

4) Es prohibeix expressament per primera vegada en la legislació sobre propietat 

industrial, la patentabilitat dels mètodes de tractament quirúrgic o terapèutic del cos 

humà o animal, i els mètodes de diagnòstics aplicats al cos humà o animal. No obstant 

aquesta prohibició, el precepte permet les patents que incidisquen sobre aquests 

mètodes quan es tracte de substàncies o composicions o invencions d’aparells o 

instruments per a la posada en pràctica d’aquests mètodes.  

5) Tampoc és patentable el cos humà en els diferents estadis de la seua constitució i 

desenvolupament, així com el descobriment d’un dels seus elements, inclosa la 

seqüència total o parcial d’un gen (art. 5.5 LP15).  

6) S’incorpora com a novetat l’exclusió de patentabilitat d’una mera seqüència d’ADN 

que no tinga cap indicació de funció biològica (art. 5.6 LP15). En aquest sentit, si una 

seqüència d’ADN no desenvolupa ni té potencial per a desenvolupar cap de les seues 

funcions biològiques principals —aquestes són: l’emmagatzematge d’informació, la 

codificació i la replicació— no té cap sentit patentar-la. Malgrat això, encara que el 

material genètic puga ser considerat objecte de patent sempre que reunisca les 

característiques que hem esmentat anteriorment, la seua gran dificultat rau a provar 

que compleix amb tots els requisits per a ser patentable. En aquests casos resulta 

especialment complicat provar la novetat, ja que quan es parla d’ADN normalment 

acostuma a provenir d’alguna cosa que ja existia anteriorment i en moltes ocasions, 

malgrat que el procés per a fabricar-lo siga vàlid i nou, la seqüència o matèria genètica, 

no és nova. Pel que fa a la seua activitat inventiva, la seua demostració ha de basar-se 

en el procés per a aconseguir la matèria biològica i no en la matèria en si mateixa, ja 

que aquesta ja existia anteriorment. Per últim, pel que fa a l’aplicació industrial, el 

precepte indica que: “L'aplicació industrial d'una seqüència total o parcial d'un gen ha 

de figurar explícitament en la sol·licitud de patent” (art. 5.5 LP15). El fet que les 

oficines de patents estiguen concedint patents sobre seqüències genètiques pot 

resultar un perill, ja que poden no tenir una aplicació industrial ben definida en el 

moment en què es fa la sol·licitud, i suposen, aleshores, un obstacle per a la 

investigació.  
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c) Qüestions relatives a la titularitat del dret de patent  

El dret a la patent, és a dir, a la seua concessió, al reconeixement i al conjunt de 

drets que atorga, pertany a l'inventor, als seus drethavents i a les persones a les quals 

l’inventor transmeta el dret a sol·licitar la patent (art. 10 LP15). Aquest dret és 

transmissible abans i després d’efectuar la sol·licitud de la patent i de la seua obtenció. 

Per tant, es pot donar el cas que inventor i titular de la patent no coincidisquen en la 

mateixa persona. Ara bé, l’inventor té el dret moral a ser reconegut i mencionat com a 

inventor, i aquest dret no li’l pot privar ningú ni tampoc l’inventor pot transmetre’l 

(art. 14 i art. 25 LP15).  

La normativa també preveu (art. 10.2 LP15) el supòsit de cotitularitat en el dret 

a l’obtenció de la patent i preveu expressament que, si la invenció ha sigut realitzada 

per diverses persones conjuntament, aquestes tinguen un dret comú a obtenir la 

patent, és a dir, la norma reconeix la comunitat en la titularitat del dret de patent.  

El precepte en el seu apartat tercer, també preveu el supòsit en què una 

mateixa invenció ha sigut realitzada per diverses persones de forma independent. En 

aquest cas, el legislador efectua una presumpció iuris tantum i estableix que el dret a 

la patent pertany a aquella sol·licitud de la qual tinga una data anterior de presentació 

a Espanya, sempre que la sol·licitud es publique d’acord amb el que disposa l’article 37. 

Especial consideració requereixen les invencions laborals, actualment 

denominades per la nova Llei invencions realitzades en el marc d’una relació 

d’ocupació o de serveis. Per a poder determinar, en aquests supòsits el subjecte al qual 

correspon la invenció, la llei estableix tres categories:  

1) Invencions pertanyents a l’empresari (art. 15 LP)  

En el supòsit de les invencions que pertanyen a l’empresari, la nova LP no 

presenta cap novetat pel que fa a la titularitat formal de la invenció respecte a LP86. 

Així, la Llei estableix que pertanyen a l’empresari aquelles invencions fetes per 

l’empleat o prestador de serveis durant la vigència del seu contracte o relació 

d’ocupació o de serveis amb l’empresari que siguen fruit d’una activitat d’investigació 

explícitament o implícitament constitutiva de l’objecte del seu contracte. El dret a la 

patent que li correspon a l’empresari implica que aquest pot decidir sol·licitar o no la 
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patent, llicenciar-la o cedir-la, divulgar la invenció per altres mitjans, conservar-la com 

a secret industrial o no explotar la invenció.  

A més, la Llei estableix expressament que l’autor de la invenció realitzada en el 

marc d’una relació d’ocupació o de serveis, no té dret a una remuneració 

suplementària pel fet de realitzar la invenció, excepte si la seua aportació personal a la 

invenció i la seua importància per a l’empresari excedeixen de manera evident el 

contingut explícit o implícit del seu contracte o relació d’ocupació. El fet que 

l’empresari decidisca no sol·licitar la patent no faculta l’empleat o prestador de serveis 

poder sol·licitar-la, ja que la titularitat de la patent correspon en tot cas a l’empresari 

encara que opte per no sol·licitar la patent. Ara bé, en tot cas la Llei li concedeix a 

l’empleat o prestador de serveis el dret moral a ser reconegut com a autor de la 

invenció. 

2) Invencions pertanyents a l’empleat o prestador de serveis (art. 16 LP) 

L’art. 16 preveu en sentit contrari a l’anterior que aquelles invencions en les 

quals no concorren les circumstàncies previstes en l’article 15.1 pertanyen al seu 

autor. 

3) Invencions assumibles per l’empresari (art. 17 LP) 

L’art. 17 preveu les denominades invencions de servei relatives i disposa que 

quan l’empleat faça una invenció relacionada amb la seua activitat professional en 

l’empresa i en la seua obtenció hagen influït predominantment coneixements adquirits 

dins de l’empresa o la utilització de mitjans proporcionats per aquesta, l’empresari té 

dret a assumir la titularitat de la invenció o a reservar-se un dret d’utilització de la 

invenció. En el cas que efectivament l’empresari assumisca la titularitat de la invenció 

o es reserve un dret d’utilització de la invenció, l’empleat o el prestador de serveis, té 

dret a una compensació econòmica justa, fixada tenint en compte la importància 

industrial i comercial de l’invent i el valor dels mitjans o coneixements facilitats per 

l’empresa i tenint en compte les aportacions pròpies de l’empleat. Una novetat que 

incorpora la LP15 és que el precepte preveu expressament que la compensació 

econòmica pot consistir en una participació en els beneficis que obtinga l’empresa de 

l’explotació o de la cessió dels seus drets sobre la invenció. 
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L’art. 19 LP preveu que, excepte prova en contra, les invencions per a les quals 

es presente una sol·licitud de patent o d’un altre títol de protecció exclusiva dins de 

l’any següent a l’extinció de la relació d’ocupació o de serveis, es presumeixen 

realitzades durant la vigència d’aquesta.  

d) Procediment per a l’obtenció de la patent 

La sol·licitud de patent es pot presentar (art. 22 LP): 

1) Davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) 

2) Davant l’òrgan competent de qualsevol comunitat autònoma.  

3) La sol·licitud de patent també es pot presentar en els llocs previstos en l’article 38.4 

de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 

públiques i del procediment administratiu comú, dirigida a qualsevol dels òrgans que 

siguen competents per a rebre la sol·licitud. 

4) A la presentació electrònica de sol·licituds li és aplicable la Llei 11/2007, de 22 de 

juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. 

D’acord amb l’art. 23 de la LP la sol·licitud de patent espanyola ha de complir 

amb els següents requisits: 

1) Una instància de sol·licitud, segons el model oficial, dirigida al director de l’OEPM. 

2) Una descripció de la invenció per a la qual se sol·licita la patent. 

3) Una o diverses reivindicacions.  

4) Els dibuixos a què es refereixen la descripció o les reivindicacions i, si s’escau, les 

seqüències biològiques presentades en el format que s’establisca reglamentàriament.  

5) Un resum de la invenció. 

La data de presentació de la sol·licitud (art. 24 LP) serà la del moment en què el 

sol·licitant entregue a les oficines autoritzades per a la recepció de sol·licituds de 

patent la documentació que continga almenys els elements següents:  

a) La indicació que se sol·licita una patent. 
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b) Les informacions que permeten identificar el sol·licitant i contactar-hi.  

c) Una descripció de la invenció per a la qual se sol·licita la patent, encara que no 

complisca els requisits formals establerts en la Llei, o la remissió a una sol·licitud 

presentada amb anterioritat. 
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e) Procediment de concessió 

El procediment de concessió de patents espanyoles (art. 32 i següents) ha sigut 

la principal novetat introduïda per la LP15, ja que difereix notablement del 

procediment de concessió que es recollia en la LP86 i que era bàsicament el següent:  

   

 Com podem observar, la Llei diferenciava dos procediments de concessió: per 

una banda, el procediment general (art. 30 a 38 LP86), que es tractava d’un 

procediment menys complex i més ràpid, però menys segur, d’ací que com a resultat 

d’haver optat per a aquest procediment s’aconseguiren les denominades patents 

dèbils, i, per altra banda, un procediment especial de concessió amb examen previ (art. 

39 i 40) que atorgava al seu titular una patent forta.  

 La LP15 suprimeix el procediment de concessió sense examen de novetat ni 

d’activitat inventiva sobre la base que, d’acord amb l’exposició de motius de la Llei, 

l’obligatorietat del procediment de concessió amb examen previ comporta l’obtenció 

de títols sòlids per als innovadors espanyols. En efecte, el procediment general que 

s’establia en la LP86 havia permès l’obtenció de títols amb el simple dipòsit, sense 

superar més exàmens que els purament formals.  
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 El procediment de concessió de patent que actualment es recull en la LP15 

(art. 32 i següents) és en esquema el següent: 

 

 

En el supòsit que en l’examen preliminar de la sol·licitud, l’OEPM constate que 

falta algun dels requisits necessaris per a obtenir la data de presentació (art. 24), ha de 

procedir a notificar-li-ho a l’interessat perquè els esmene (art. 33.2 LP). En cas que 

s’esmenen els defectes, la data de presentació és la del moment en què l’OEPM reba la 

documentació amb els defectes corregits. En el supòsit que els defectes no siguen 

esmenats, la sol·licitud en conseqüència no és admesa a tràmit i se li comuniquen els 

motius d’inadmissió al sol·licitant. A més, el sol·licitant ha d’abonar dues taxes perquè 

es done tràmit a la seua sol·licitud (art. 33 LP). Aquestes dues taxes són: la taxa de 

sol·licitud i la taxa de realització de l’informe sobre l’estat de la tècnica (IET).  
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f) L’examen formal 

i.  Examen d’ofici 

Admesa a tràmit la sol·licitud, l’OEPM en aquesta fase verifica: 

1) Si l’objecte de la sol·licitud no està manifestament i totalment exclòs de la 

patentabilitat, és a dir, si no compleix amb els requisits que marquen els art. 4.4 i 5 

LP15,  

2) Si es compleixen els requisits relatius a la representació i a la reivindicació de 

prioritat si és el cas, així com qualsevol altre referit a la regularitat formal de la 

sol·licitud la comprovació de la qual s’haja de realitzar, d’acord amb el que estableix el 

reglament, abans de la publicació de la sol·licitud (art. 35.1 LP15). 

Si l’OEPM en aquest examen d’ofici comprova que la sol·licitud que s’ha 

presentat no compleix amb els pressupòsits que s’han examinat amb anterioritat, li 

comunica aquestes circumstàncies a l’interessat perquè formule les seues al·legacions 

o esmene els defectes en el termini establert. Si els obstacles persisteixen o els 

defectes no són corregits en el termini fixat, es denega la sol·licitud mitjançant una 

resolució motivada. Quan els defectes es referisquen al dret de prioritat, el sol·licitant 

perd aquest dret (art. 35.3 LP). 

Una novetat important que introdueix la LP15 és que, l’OEPM al mateix temps 

que duga a terme l’examen de formalitats, ha de realitzar l’IET (art. 36 LP). Aquest 

informe té per finalitat detectar els precedents en l’estat de la tècnica que puguen 

afectar la novetat o l’activitat inventiva de la invenció que es pretén protegir. L’OEPM 

ha d’emetre junt amb l’IET una opinió escrita que té caràcter preliminar i no vinculant 

relatius a la sol·licitud de patent, realitzats sobre la base de les reivindicacions, tenint 

degudament en compte la descripció i, si s’escau, els dibuixos o seqüències biològiques 

(art. 36.1 LP). 

En el supòsit que l’OEPM detecte una falta de claredat o coherència de la 

descripció o de les reivindicacions que impedisca procedir en tot o en part a 
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l’elaboració de l’informe, ha de fer una notificació al sol·licitant perquè formule les 

seues al·legacions o esmene els defectes (art. 36.3 LP). 

Quan l’OEPM emeta l’IET i l’opinió escrita, els ha de traslladar conjuntament al 

sol·licitant amb l’objectiu que puga decidir amb una antelació suficient a la data 

prevista de publicació de la sol·licitud de patent i de l’IET si opta per mantenir la 

sol·licitud o per retirar-la.  

Transcorreguts divuit mesos des de la data de presentació de la sol·licitud o des 

de la data de prioritat que s’haja reivindicat, i superat l’examen d’ofici, l’OEPM 

procedeix a publicar, tan prompte com siga possible, la sol·licitud de patent, fent 

l’anunci corresponent en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI) i posant a 

disposició del públic els documents que figuren en l’expedient de la sol·licitud de 

patent publicada. Així mateix, s’edita un fullet que conté el text de la descripció amb 

les reivindicacions i, si s’escau, els dibuixos o les seqüències biològiques (art. 37.1 LP). 

També es publica l’IET (art. 37.4 LP15), però no l’opinió escrita. Malgrat el termini que 

marca l’art. 37.1 LP15, la norma preveu que el sol·licitant pot instar la publicació abans 

d’aquest termini (art. 37.2 LP15). Evidentment, en el supòsit que la sol·licitud haja sigut 

denegada per no superar l’examen dels requisits formals, retirada o desistida, no es fa 

cap publicació (art. 37.3 LP15). 

Una vegada publicada la sol·licitud, qualsevol persona pot formular 

observacions degudament raonades i documentades sobre la patentabilitat de la 

invenció objecte de la sol·licitud en la forma i el termini que s’establisca 

reglamentàriament, sense que s’interrompa la tramitació. Les observacions sols poden 

tractar sobre els requisits substantius de patentabilitat, i no sobre els requisits formals. 

Aquests tercers no es consideren part en el procediment (art. 38 LP15). De manera que 

els tercers sols tenen dret a presentar observacions escrites, a més de les proves que 

donen suport a les observacions.  

ii. Examen substantiu 

La petició d’examen substantiu pot formular-la el sol·licitant des del mateix 

moment i fins als tres mesos següents a la publicació de l’IET (art. 39.2 LP15). 
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Transcorregut aquest termini sense que el sol·licitant haja presentat la seua petició 

d’examen, es considera que la seua sol·licitud ha sigut retirada.  

Juntament amb la petició d’examen substantiu, el sol·licitant pot presentar 

observacions a l’IET, a l’opinió escrita i a les observacions de tercers, i modificar, si ho 

estima oportú, les reivindicacions i la resta de documents de la sol·licitud amb 

subjecció al que disposa l’art. 48.4 LP15.  

L’OEPM en aquest examen substantiu verifica si la sol·licitud de patent i la invenció 

compleixen els requisits formals, tècnics i de patentabilitat establerts en la Llei. Si, com 

a resultat de l’examen, s’observen motius que impedeixen en tot o en part la concessió 

de la patent, aquests són comunicats per l’OEPM al sol·licitant perquè en el termini 

reglamentàriament establert conteste a les objeccions indicades per l’OEPM o 

modifique, si ho estima oportú, les reivindicacions, descripció, dibuixos i seqüències 

biològiques (art. 40.2 LP15). 

L’OEPM, a més d’anunciar la concessió de la patent en el BOPI, també ha de posar 

a disposició del públic els documents que figuren en l’expedient de la patent concedida 

(art. 41 LP15). 

L’art. 42 LP15 disposa que per a cada patent concedida s’edita un fullet que ha de 

contenir com a mínim: 

• el text de la descripció, amb les reivindicacions i els dibuixos i, si s’escau, les 

seqüències biològiques, tal com s’hagen concedit finalment; 

• identificació del BOPI en què s’haja anunciat la concessió; i  

• l’advertència que la patent es concedeix sense perjudici de tercer i sense 

garantia de l’Estat quant a la seua validesa i a la utilitat de l’objecte sobre el 

qual recau. 

A banda d’aquestes mencions mínimes que preveu la Llei, el fullet acostuma a 

contenir el número i la data de la sol·licitud, de la publicació de la sol·licitud (així com 

de l’IET), la data de concessió, les dades del titular i inventor, el seu representant, el 

títol i el resum de la invenció, i les classes internacionals en què s’enquadra la invenció 

patentada.  
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Aquesta fase finalitza amb una resolució de l’OEPM de concessió o denegació 

de la patent, sobre la base del text finalment aportat pel sol·licitant, i atenent el 

compliment o no dels requisits formals i substantius de protecció.  

e) Oposicions 

Una de les modificacions que introdueix la LP15 en el tràmit d’oposició és que 

queda relegat a una fase posterior a la concessió de la patent. Aquesta oposició 

postconcessió juga un paper important per a la depuració de possibles patents 

invàlides. L’oposició ha de formular-se per escrit amb una aportació de la prova 

documental que la sostinga i pagant prèviament la taxa corresponent.  

Els motius d’oposició són (art. 43.1 LP): 

a) La invenció reivindicada no reuneix algun dels requisits de patentabilitat. 

b) La seua descripció no és prou clara i completa perquè un expert en la matèria puga 

executar-la.  

c) L’objecte de la patent concedida excedeix el contingut de la sol·licitud tal com va ser 

presentada. 

En el supòsit de què l’oposició no complisca els requisits legals i reglamentaris 

per a la seua admissió, ha d’oferir-se a l’oponent la possibilitat d’esmenar les 

deficiències de la seua oposició. La resolució de l’OEPM d’inadmissió a tràmit d’una 

oposició és susceptible de recurs administratiu. Una vegada admès a tràmit l’escrit 

d’oposició, es comunica al titular de la patent registrada perquè aquest presente les 

seues al·legacions i modifique, si ho estima oportú, les reivindicacions (43.3 LP). 

La resolució de l’OEPM, que recull, si s’escau, les modificacions que s’hagen 

introduït en la patent, es publica en el BOPI (art. 43.5 LP).  

h) Recursos 

La possibilitat d’interposar recurs d’alçada contra la resolució de l’OEPM per la 

qual es resol el procediment d’oposició es regula en l’art. 44 LP. En cas que escaiga la 

interposició del recurs, pot ser interposat: 



Dret dels béns immaterials 

 

20 
 

1) pel sol·licitant de la patent contra la resolució denegatòria de la sol·licitud; i 

2) per qui haja sigut part en l’oposició contra l’acte resolutori de l’oposició plantejada 

mantenint o revocant la patent.  

Finalitzada la fase de recurs davant l’OEPM per mitjà de la resolució que pose fi 

a la via administrativa, contra aquesta resolució es pot presentar recurs davant la 

jurisdicció contenciosa administrativa (art. 54 LP15). 

i) Contingut del dret de patent 

El que caracteritza la patent d’invenció és que s’hi concedeix un monopoli, exclusiu 

i excloent, durant vint anys improrrogables, comptats a partir de la data de presentació 

de la sol·licitud, i produeix els seus efectes des del dia en què es publica la menció que 

ha sigut concedida (art. 58 LP15). Durant aquest lapse de temps, el titular pot explotar 

l’objecte de la patent, per ell mateix o per aquelles persones a qui concedisca llicències 

d’explotació. Això significa que sols pot explotar-la l’inventor o els seus drethavents 

autoritzats i, en conseqüència, pot oposar-se i impedir que altres utilitzen en el tràfic 

l’objecte de la patent. De manera més concreta, la Llei (art. 59) estableix la prohibició 

de: 

a) La fabricació, l’oferiment per a la venda, la introducció en el comerç o la utilització 

d’un producte objecte de la patent o la importació o possessió d’aquest per a algun 

dels fins mencionats.  

b) La utilització d’un procediment objecte de la patent o l’oferiment d’aquesta 

utilització, quan el tercer sap, o les circumstàncies fan evident, que la utilització del 

procediment està prohibida sense el consentiment del titular de la patent.  

c) L’oferiment per a la venda, la introducció en el comerç o la utilització del producte 

directament obtingut pel procediment objecte de la patent, o la importació o 

possessió del producte per a algun dels fins mencionats. 

j) Límits al dret de patent  

 El dret del titular de la patent no és absolut, sinó que està sotmès a uns límits. 

Així, la facultat que té el titular de la patent de prohibir la introducció en el mercat o la 
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importació han de relativitzar-se d’acord amb el que disposa la doctrina de 

l’esgotament del dret de patent. D’acord amb aquesta doctrina, el titular de la patent 

no pot impedir els actes relatius a una patent, com ara podria ser la importació de 

productes, després que el producte s’haja comercialitzat pel titular de la patent o amb 

el seu consentiment. Aquesta doctrina és la que la Llei recull en l’art. 61.2 LP15, 

seguint la postura del TJCE, que va consagrar l’esgotament comunitari per a subratllar 

que el dret del titular de la patent s’esgota amb la primera comercialització pel seu 

titular (o per una persona autoritzada per ell) en qualsevol Estat membre de la UE.  

  El titular de la patent tampoc pot impedir (vegeu l’art. 61.1 LP), entre altres, els 

actes realitzats en un àmbit privat i amb fins no comercials ni els actes realitzats amb 

fins experimentals. 

 Una altra limitació a la qual ja hem fet referència anteriorment és que el dret 

de patent dura vint anys i, passat aquest període de temps que marca la Llei, la patent 

esdevé de domini públic. A part d’aquest límit temporal, la Llei també estableix una 

limitació espacial al dret de patent, ja que sols regeix en el territori nacional. 

k) Obligacions del titular de la patent 

De la mateixa manera que la Llei confereix el dret al titular de la patent a 

l’explotació comercial o industrial de la patent, també li confereix, com a 

contraprestació a aquest monopoli restrictiu, una obligació d’explotar la patent. Així, 

l’art. 90 LP15 preveu com una obligació per al titular de la patent, explotar la invenció 

patentada, bé per si mateixa o bé per una persona autoritzada per ell, com ara, un 

llicenciatari, mitjançant la seua execució a Espanya o en el territori d’un Estat membre 

de l’Organització Mundial del Comerç, de manera que l’esmentada explotació siga 

suficient per a abastir la demanda en el mercat espanyol. L’explotació s’ha de dur a 

terme dins del termini de quatre anys des de la data de presentació de la sol·licitud de 

patent, o de tres anys des de la data en què es publique la seua concessió en el BOPI; 

s’aplica automàticament el termini que expire més tard. En cas que no s’explote o en 

el supòsit d’una explotació insuficient, la Llei preveu (vegeu art. 91 i següents) un 

sistema de llicències obligatòries que poden produir l’efecte que la patent siga 

explotada sense comptar amb la voluntat del seu titular.  
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l) Abast de la protecció 

L’abast de la protecció conferida per la patent o per la sol·licitud de patent és 

determinat per les reivindicacions. La descripció i els dibuixos serveixen per a 

interpretar les reivindicacions (art. 28 i 68.1 LP). Així, cada reivindicació és un tot en el 

sentit que la invenció reivindicada comprèn tots els elements inclosos en aquesta i un 

ens autònom perquè cal la infracció o la nul·litat d’una sola reivindicació per a 

considerar la patent infringida o nul·la.  

m) Accions per violació del dret de patents 

Per a tutelar els drets del titular de la patent, la Llei concedeix unes accions 

exercibles davant els tribunals mercantils. En concret, l’art. 71 LP, regula les accions 

per violació del dret de patent. Així, el citat article atribueix al titular de la patent la 

possibilitat de sol·licitar algunes o totes de les següents mesures: 

a) La cessació dels actes que violen el seu dret o la seua prohibició si encara no s’han 

produït.  

b) La indemnització dels danys i perjudicis experimentats.  

c) L’embargament dels objectes produïts o importats amb la violació del seu dret i dels 

mitjans exclusivament destinats a aquesta producció o a la realització del procediment 

patentat.  

d) L’atribució en propietat dels objectes o mitjans embargats, imputant-se el valor que 

tinguen a l’import de la indemnització de danys i perjudicis. Si el valor mencionat 

excedeix l’import de la indemnització concedida, el titular de la patent ha de 

compensar l’altra part per l’excés.  

e) L’adopció de les mesures necessàries per a evitar que prosseguisca la infracció de la 

patent i, en particular, la transformació dels objectes o mitjans embargats en virtut del 

que disposa el paràgraf c, o la seua destrucció quan això siga indispensable per a 

impedir la infracció de la patent. 

f) La publicació de la sentència condemnatòria de l’infractor de la patent, a costa del 

condemnat, per mitjà d’anuncis i notificacions a les persones interessades. 
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Aquestes accions prescriuen al cap de cinc anys, comptats des del moment que 

van poder exercir-se (art. 78 LP). 

La indemnització de danys i perjudicis deguda al titular de la patent comprèn no 

sols el valor de la pèrdua que haja experimentat efectivament el titular, sinó també el 

del guany que haja deixat d’obtenir el titular a causa de la violació del seu dret (art. 74 

LP15). La quantia indemnitzatòria pot incloure, si s’escau, les despeses d’investigació 

en què s’haja incorregut per a obtenir proves raonables de la comissió de la infracció 

objecte del procediment judicial. La norma estableix que la indemnització de danys i 

perjudicis pot comprendre: (i) el valor de la pèrdua que el titular haja patit (dany 

emergent); (ii) el valor del guany que el titular haja deixat d’obtenir com a 

conseqüència de la violació del seu dret de patent (lucre cessant); (iii) si s’escau, les 

despeses d’investigació en què haja incorregut per a obtenir proves raonables de la 

comissió de la infracció objecte de litigi.  

L’art. 74.2 estableix les regles per al càlcul del lucre cessant. Així, per a fixar la 

indemnització per danys i perjudicis, es tenen en compte, a elecció del perjudicat:  

a) Les conseqüències econòmiques negatives, entre les quals hi ha els beneficis que el 

titular hauria obtingut previsiblement de l’explotació de la invenció patentada si no hi 

haguera hagut competència de l’infractor, o, alternativament, els beneficis que aquest 

últim haja obtingut de l’explotació de l’invent patentat. En el cas de dany moral, és 

procedent la indemnització, encara que no siga provada l’existència de perjudici 

econòmic.  

b) Una quantitat a un tant alçat que almenys comprenga la quantitat que l’infractor 

hauria hagut de pagar al titular de la patent per la concessió d’una llicència que li 

hauria permès dur a terme la seua explotació d’acord amb el dret. Per a fixar-la s’han 

de tenir en compte especialment, entre altres factors, la importància econòmica de 

l’invent patentat, el temps de vigència que li reste a la patent en el moment en què va 

començar la infracció i el nombre i la classe de llicències concedides en aquell moment. 

n) Transmissió i llicències 
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El contingut patrimonial de la patent fa que puga ser objecte de transmissió 

plena que produiria un canvi definitiu en la persona del titular. Però, a més, les patents 

poden ser objecte d’usdefruit i també poden donar-se en garantia (art. 82 LP15). Són 

habituals en el tràfic jurídic les llicències, que produeixen una dissociació temporal 

entre el titular de la patent (llicenciador) i les facultats que integren el dret sobre la 

patent, que passen a una persona diferent (llicenciatari). A partir de la llicència, el 

llicenciatari es converteix en la persona que està legitimada per a l’explotació de la 

patent a canvi del pagament d’una remuneració normalment variable (cànons o 

royalties). 

Les llicències poden ser de tres tipus:  

1) Contractuals (art. 83 LP15): tenen l’origen en un acord de voluntats entre 

llicenciador i llicenciatari, que configuren el contingut del seu contracte d’acord amb el 

principi d’autonomia de la voluntat amb les limitacions contingudes en la LP. Les 

llicències contractuals poden ser exclusives o no exclusives. La llicència exclusiva 

impedeix l’atorgament d’altres llicències i el llicenciador només pot explotar la 

invenció si en el contracte s’ha reservat expressament aquest dret. Es presumeix que la 

llicència no és exclusiva i que el llicenciador pot concedir altres llicències i explotar per 

si mateix la invenció. Del contingut normal del contracte de llicència de patent forma 

part també, llevat que s’haja exclòs, la comunicació al llicenciatari dels coneixements 

tècnics necessaris per a una adequada explotació de la invenció. Malgrat això, el 

llicenciatari ha de guardar el deure de confidencialitat quan es tracte de coneixements 

secrets (know how) (art. 84 LP). El llicenciador d’una patent o de la seua sol·licitud té 

responsabilitat solidària junt amb el llicenciatari (o adquirent) de les indemnitzacions 

corresponents com a conseqüència dels danys i perjudicis ocasionats a terceres 

persones per defectes inherents a la invenció objecte de la sol·licitud o de la patent 

(art. 86 LP15). 

2) De ple dret: Són llicències de ple dret les que resulten d’un oferiment públic 

de llicències contractuals no exclusives, fet pel titular de la patent (art. 87 LP15). Es 

caracteritzen perquè el seu origen és un oferiment públic realitzat pel titular de la 

patent a l’OEPM, oferiment que és possible efectuar sempre que no existisquen 

llicències exclusives ja concedides (art. 88.4 LP15). Qualsevol interessat pot sol·licitar i 
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obtenir una llicència, comunicant-li-ho a l’OEPM. A falta de pacte entre les parts en el 

termini indicat, l’OEPM, a petició escrita de qualsevol d’aquestes i amb audiència 

prèvia d’ambdós, ha de fixar l’import adequat de la compensació que haja de pagar el 

llicenciatari o la modificarà si han succeït o s’han conegut fets que facen aparèixer com 

a manifestament inadequat l’import establit (art. 89.3 LP15). 

3) Obligatòries: es concedeixen amb independència de la voluntat del titular 

(vegeu art. 91 LP15 al qual ja hem fet referència anteriorment), seguint el procediment 

establert per la LP (art. 97 LP15).  

o) Nul·litat i caducitat 

La nul·litat de la patent implica la declaració per la jurisdicció civil que la patent, 

malgrat haver sigut concedida, no va ser mai vàlida (art. 104 LP15). Aquesta declaració 

de nul·litat té efectes retroactius, encara que la norma tracta de salvaguardar els drets 

legítims de tercers, com ara els llicenciataris (vegeu l’art. 104.3 LP15). Les causes de 

nul·litat es detallen en l’art. 102 de la LP15, que declara que la nul·litat es decreta, 

entre altres circumstàncies, quan es justifique que no concorre, respecte de l’objecte 

de la patent, algun dels requisits de patentabilitat. L’acció de nul·litat es pot exercir 

durant tota la vida legal de la patent i durant els cinc anys següents a la caducitat 

d’aquesta i les persones legitimades són els perjudicats i l’administració pública (art. 

103 LP). 

Per contra, la caducitat de la patent suposa simplement l’extinció d’una patent 

que fins a aquell moment era plenament vàlida i eficaç. És declarada per l’OEPM, quan 

concórrega alguna de les causes previstes en l’art. 108 LP, entre les quals podríem 

destacar la que fa referència a l’expiració del termini per al qual haja sigut concedida, 

és a dir, vint anys, o la que contempla com a causa de caducitat la renúncia del seu 

titular. La declaració de caducitat té com a principal conseqüència la incorporació de 

l’objecte patentat al domini públic i aleshores pot ser lliurement utilitzat per qualsevol 

i no pot ser objecte de nova patent (art. 108.2 LP). 

B) Patents internacionals 
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Conjuntament a la Llei espanyola de patents hi ha convenis internacionals que 

estableixen unes altres vies possibles per a la presentació de les sol·licituds de patents 

o per a la vigència a Espanya de patents ja concedides per organismes estrangers, és a 

dir, que permeten la vigència a Espanya de patents que han sigut concedides a 

l’empara dels convenis internacionals ratificats per Espanya.  

El conveni més important per a la propietat industrial, és el Conveni de la Unió 

de París de la Propietat Industrial (CUP), que va ser el primer conveni multilateral 

sobre propietat industrial, que reconeix que cada Estat pot legislar sobre patents sense 

que se li impose, llevat d’algunes excepcions en temes molt concrets, una regulació 

substantiva amb vigència a escala internacional. Per això, els Estats firmants del 

conveni tenien una llibertat quasi absoluta per a configurar la seua legislació interna en 

la matèria i eren escasses les normes de dret que imposava el conveni perquè 

s’inclogueren en la regulació interna de cada país. Aquest conveni constitueix durant 

més d’un segle el text bàsic de propietat industrial per als països que el signaren. En 

efecte, aquest conveni confereix al dret de patents dos principis importants: per una 

banda, el principi de tracte nacional, en virtut del qual els nacionals de cadascun dels 

Estats de la Unió han de ser tractats, en la resta de països, com a nacionals seus i, per 

una altra banda, el principi de prioritat unionista, d’acord amb el qual els sol·licitants 

d’una patent en un país de la Unió tenen, en la resta de països de la Unió, un termini 

de dotze mesos des de la sol·licitud on poden reivindicar la prioritat unionista a efectes 

de sol·licitar una patent per a aquesta mateixa invenció en un altre Estat sense témer 

que una altra persona s’avance (art. 4 CUP).  

Conjuntament es van anar creant altres convenis que, malgrat tractar temes 

importants, constituïen convenis perifèrics, com ara l’Arranjament d’Estrasburg de 24 

de març de 1971 relatiu a la classificació internacional de patents o el Tractat fet a 

Ginebra sobre el dret de patents d’1 de juny de 2000, que simplifica la sol·licitud de 

patents en diversos països en exigir els mateixos requisits formals. Més importants són 

el Conveni de Munic sobre concessió de patents europees de 5 d’octubre de 1973, 

revisat per l’acte de data 29 de novembre de 2000. Pel Conveni de Munic es crea 

l’Oficina Europea de Patents, amb seu a Munic, que és l’encarregada de concedir la 

patent europea. El que s’aconsegueix amb la patent europea és una única sol·licitud i 
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procediment davant de l’OEP de Munic, no és un únic certificat de patent per a tota 

Europa, sinó un conjunt de patents nacionals, amb validesa en els Estats part del 

Conveni que s’hagen designat en la sol·licitud. Conscients de les limitacions pròpies del 

Conveni de Munic, es va elaborar el Conveni de Luxemburg de 17 de novembre de 

1975, sobre la patent comunitària, que pretenia aconseguir que amb una única 

sol·licitud es poguera aconseguir una única patent per a tot el territori de la UE. Però 

aquesta iniciativa va ser un fracàs, per això es crea a través del Reglament (UE) 

1257/2012, de 17 de desembre, la patent europea amb efecte unitari. Aquest 

reglament possibilita afegir a les patents europees concedides d’acord amb el Conveni 

de Munic de 1973 l’efecte unitari, que ha de sol·licitar el titular de la patent europea 

en el termini d’un mes des de la publicació de la nota de concessió en el Butlletí 

Europeu de Patents. Els avantatges que presenta la patent europea amb efecte unitari 

són, entre d’altres, que es confereix al seu titular el dret a impedir les vulneracions de 

la patent europea amb efecte unitari en el territori de tots els Estats membres on tinga 

l’efecte unitari (art. 5.1 Reglament 1257/2012) i l’abast i les limitacions d’aquest dret 

són d’acord amb el que preveu l’art. 5.2, “uniformes en tots els Estats membres 

participants on la patent tinga efecte unitari”. A més, també s’aconsegueix la 

instauració d’una jurisdicció pròpia, que és el Tribunal Unificat de Patents (TUP), per al 

coneixement de litigis relatius a les patents europees, tinguen o no efecte unitari. 

També, és important el Tractat de cooperació en matèria de patents (PCT) 

signat a Washington el 29 de juliol de 1970, que va entrar en vigor a Espanya el 16 de 

novembre de 1989. Es tracta d’un Conveni de caràcter mundial que pretén facilitar la 

sol·licitud i obtenció d’una patent en diversos països simultàniament, però d’igual 

manera que passa amb la patent europea amb efecte unitari, es tracta de patents 

nacionals.  

La sol·licitud internacional es presenta en les oficines nacionals, on es realitza 

un procediment de recerca i examen preliminar internacionals. Després d’efectuar-lo 

les oficines nacionals dels països designats procedeixen a concedir o no la patent.  

En l’àmbit internacional, la promulgació de l’Acord sobre els aspectes dels drets 

de propietat intel·lectual relacionats amb el comerç (ADPIC) suposa un canvi radical en 

la regulació internacional de les patents, ja que és el primer acord en què s’estableix 
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en l’àmbit de les relacions comercials internacionals un règim substantiu de la 

propietat intel·lectual, que han de respectar els Estats que s’adhereixen al Tractat de 

l’Organització Mundial del Comerç (OMC).  
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1.1.2. Models d’utilitat 

 

La LP15 en el títol XIII també regula els models d’utilitat i els considera 

igualment invencions industrials. Així, estableix en l’art. 137 que es consideren models 

industrials les invencions industrialment aplicables que, sent noves i implicant activitat 

inventiva, consisteixen a donar a un objecte o producte una configuració, estructura o 

composició de la qual resulte algun avantatge pràcticament apreciable per al seu ús o 

fabricació. 

El model d’utilitat (MU) també, igual com passa amb les patents, ha de reunir 

uns requisits per a poder-se registrar. En efecte, el MU ha de ser nou i ha de tenir una 

activitat inventiva. La Llei (art. 140) considera que concorre activitat inventiva quan no 

resulta de l’estat de la tècnica d’una manera molt evident per a un expert en la 

matèria.  

Estan exclosos de protecció per MU: (i) les matèries i invencions excloses de 

patentabilitat en aplicació dels articles 4 i 5 de la LP15, (ii) les invencions de 

procediment, (iii) les que recaiguen sobre matèria biològica i (iv) les substàncies i 

composicions farmacèutiques (art. 137.2 LP15). 

a) Procediment de concessió  

Per a l’obtenció d’un MU cal presentar (art. 141.1 LP15) una sol·licitud dirigida a 

l’OEPM que indique que aquesta és la modalitat que se sol·licita, amb la documentació 

pertinent (art. 23.1 LP15). La data de presentació de la sol·licitud és la del moment en 

què l’òrgan competent reba la documentació que continga almenys els següents 

elements (art. 141.2 LP15): 

a) La indicació que se sol·licita un MU.  

b) Les informacions que permeten identificar el sol·licitant o contactar-hi. 

c) Una descripció de la invenció per a la qual se sol·licita el MU. 
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Obtinguda la data de presentació d’acord amb el que hem vist anteriorment, amb 

l’admissió a tràmit de la sol·licitud, s’efectua l’examen d’ofici per part de l’OEPM, que 

és un examen de la regularitat formal de la sol·licitud i que, en cas de superar-se, 

conclou amb la posada a disposició del públic dels documents del model sol·licitat fent 

el corresponent anunci en el BOPI, en el qual es publiquen també les reivindicacions 

del model sol·licitat i, si s’escau, una reproducció dels dibuixos (art. 143 LP) 

b) Oposició a la sol·licitud, procediment i resolució 

Després de la publicació de la sol·licitud, s’obri un termini de dos mesos per a 

formular oposicions per part de tercers (art. 144 LP15). Després d’aquest termini, en 

funció de si s’han presentat al·legacions o no, l’OEPM procedeix en el cas que no 

s’hagen presentat oposicions a concedir el registre o bé en el cas de presentar-se 

oposicions s’obri un diàleg administratiu entre el sol·licitant i tercers que conclou amb 

un pronunciament definitiu al respecte (art. 145 LP15). 

 

c) Recursos  

Les resolucions relatives a sol·licituds de concessió de MU són susceptibles de 

revisió en via administrativa i posteriorment en via contenciosa (art. 146 LP). 

El procediment de concessió del MU seria en esquema el següent: 
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d) Contingut del dret de MU 

El contingut del dret de MU és el mateix que el que atorga una patent d’invenció, 

limitat a la meitat de temps, és a dir, deu anys. Per a l’exercici d’accions encaminades a 

donar efectivitat als drets d’exclusiva derivats d’un MU és necessari que s’haja 

obtingut o sol·licitat prèviament, abonant la taxa corresponent, l’informe sobre l’IET 

previst en l’art. 36.1 per a les patents (art. 148 LP15). L’atribució als MU dels mateixos 

drets que les patents es dóna sempre que les especialitats del MU no exigisquen 

l’exclusió. Així, d’acord amb l’art. 150 LP15, en defecte d’una norma expressament 

aplicable als MU, regeixen per a aquests models les disposicions establides per a les 

patents d’invenció, sempre que no siguen incompatibles amb l’especialitat d’aquells. 

 

1.2. El secret industrial (know how)1 

 

El secret industrial o empresarial també denominat know how, d’acord amb el que 

estableix l’art. 39 de l’acord ADPIC, és tota aquella informació que:  

                                                           
1
 Vegeu la recentment aprovada “DIRECTIVA (UE) 2016/943 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO de 8 de junio de 2016 relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información 
empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas”. 
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a) no siga generalment coneguda ni fàcilment accessible per a persones introduïdes en 

els cercles en què normalment s’utilitza aquesta informació;  

b) tinga un valor comercial per ser secreta; i  

c) siga objecte de mesures raonables per a mantenir-la secreta.  

Es tracta d’aquells coneixements tècnics o industrials que té l’empresari, que no 

estan patentats i no són coneguts per tercers. Són coneixements que tenen un gran 

valor econòmic i que en moltes ocasions constitueixen el secret de l’èxit de moltes 

empreses en el mercat. El know how ha de ser identificable i pot ser objecte de 

transmissió i de llicència. Les raons de la falta de patentabilitat són múltiples. Es poden 

deure al fet que aquests coneixements no són susceptibles de ser patentats per no 

complir els requisits que marca la Llei perquè resulten patentables; o bé perquè el 

titular entén que, malgrat ser patentables, la millor manera de fer que estiguen en 

secret és no patentant-los, ja que el procediment d’obtenció d’una patent implica 

publicitat.  

Però el fet que aquests coneixements valuosos per a l’empresari no estiguen 

registrats també té les seues conseqüències negatives. En efecte, com que no existeix 

registre, no es té un dret exclusiu sobre el secret industrial i, en conseqüència, 

qualsevol persona pot utilitzar lliurement aquests secrets, sempre que hi tinga accés 

per mitjans lícits, l’adquisició de secrets industrials per mitjans il·lícits, com ara 

l’espionatge industrial, està prohibit per l’art. 13.2 de Llei de competència deslleial 

(LCD) per constituir un acte de competència deslleial. També es reputa deslleial la 

simple divulgació de secrets industrials als quals s’ha tingut accés legítimament, però 

amb deure de reserva, supòsit en què es trobaria aquell que divulga els secrets 

industrials d’una empresa dels quals s’ha assabentat pel càrrec que ocupa (art. 13.1 

LCD). 

 

1.3. La protecció de les obtencions vegetals  

 

Regulades per la Llei 3/2000, de 7 de gener, de règim jurídic de les obtencions 

vegetals (LOV), modificada per la Llei 3/2002, de 12 de març, amb l’objectiu de 
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reconèixer a les comunitats autònomes la competència per a la tramitació de títols 

d’obtencions vegetals. També ha de tenir-se en compte, el Reglament 2100/94, del 

Consell, de 27 de juliol de 1994, relatiu a la protecció comunitària de les obtencions 

vegetals que busca dotar d’una protecció uniforme les obtencions vegetals en tot el 

territori de la UE, amb una única sol·licitud davant l’Oficina Comunitària d’Obtencions 

Vegetals. 

L’art. 5.2 de la LP15 exclou les varietats vegetals del dret de patents. La raó 

principal d’aquesta exclusió radica en la dificultat de garantir, respecte a les varietats 

vegetals, la seua repetibilitat que és essencial per a les invencions patentables. 

D’acord amb el que disposa l’art. 5 LOV, perquè les varietats vegetals puguen ser 

objecte de protecció, s’ha de tractar d’una varietat homogènia, estable i nova. El 

Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació és l’encarregat d’atorgar la concessió dels 

certificats d’obtenció vegetal. Una vegada que s’ha concedit aquest dret, té una 

vigència de 25 anys (art. 18 LOV) i l’obtentor gaudeix d’uns drets, com ara: la producció 

o reproducció de la varietat o venda i qualsevol altre tipus de comercialització o 

exportació (art. 12 i següents LOV). Ara bé, el dret de l’obtentor està subjecte a unes 

limitacions, entre les quals podríem destacar la possibilitat que qualsevol agricultor 

puga utilitzar en la seua pròpia explotació el producte de la seua collita per a la 

propagació d’una varietat protegida, sempre que aquesta haja sigut adquirida 

lícitament (art. 14 LOV). 

 

1.4. El disseny industrial  

 

a) Regulació 

A diferència de les invencions, el disseny industrial (DI) és un dret d’exclusiva que 

protegeix les simples creacions estètiques o de forma, que són susceptibles d’aplicar-

se en la fabricació dels productes.  

La regulació del DI la trobem en la Llei 20/2003, de 7 de juliol, de protecció jurídica 

del disseny industrial (LDI). A més, el Reglament (CE) núm. 6/2002, del Consell, de 12 
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de desembre de 2001, sobre dibuixos i models comunitaris (DOCE L 3/01, de 5 de 

gener de 2002), que atorga un dret unitari per a tota la UE, mitjançant una única 

sol·licitud.  

b) Concepte 

S’entén per disseny industrial l’aparença de la totalitat o part d’un producte que es 

deriva de les seues característiques formals (atenent, en particular, la seua forma, 

línies, contorns, colors, textura, materials o ornamentació) [art. 1.2 a) LDI]. El disseny 

pot referir-se a tot tipus de productes, industrials o artesanals, i s’hi inclouen, entre 

altres, les peces destinades a ser muntades en un producte complex, l’embalatge, la 

presentació, els símbols gràfics i els caràcters tipogràfics, i se n’exclouen els programes 

informàtics [art. 1.2 b) LDI]. 

c) Diferències entre disseny industrial i model d’utilitat 

En els models d'utilitat, com hem estudiat anteriorment, es protegeixen 

aquelles invencions tècniques que resolen problemes tècnics. En canvi, en els dissenys 

industrials es protegeix només l'aparença externa d'un producte. Així, l'abast de 

protecció d'un disseny industrial no arriba a les característiques dictades 

exclusivament per la seua funció tècnica. Per exemple, la protecció d'un disseny d'un 

tornavís arribaria només a la forma del mànec que admetria alternatives, però no a la 

punta, ja que en aquest supòsit la forma ve determinada per la funció d'ajustar a un 

caragol. 

 

d) Requisits de protecció 

Poden registrar-se els dissenys nous i que tinguen caràcter singular (art. 5 LDI). La 

Llei considera (art. 6 LDI) que un disseny és nou quan cap altre disseny idèntic ha sigut 

accessible al públic abans de la data de presentació de la sol·licitud de registre o, si es 

reivindica prioritat, abans de la data de prioritat. Es consideren idèntics els dissenys 

que tinguen unes característiques que difereixen sols en detalls irrellevants. La 

singularitat consisteix en el fet que la impressió generada pel disseny en un usuari 

informat diferisca de la impressió que hauria ocasionat en aquest mateix usuari 
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qualsevol altre disseny accessible al públic amb anterioritat a la presentació de la 

sol·licitud de registre (art. 7 LDI). La Llei no permet (art. 12 LDI) registrar dissenys 

contraris a l’ordre públic o als bons costums  

e) Procediment de registre 

La LDI regula amb detall tot el procediment de sol·licitud, registre i oposició dels 

dissenys industrials  (vegeu l’art. 20 a 42). El registre del disseny, que pot denegar-se 

d’ofici o a instància de part per qualsevol de les causes que enumera l’art. 13 LDI, 

s’atorga per un termini de cinc anys a comptar des de la data de presentació de la 

sol·licitud i pot ser renovat una o més vegades fins a un màxim de vint-i-cinc anys (art. 

43 LDI).  

f) Causes de cancel·lació del registre 

La falta de renovació en finalitzar el període quinquennal és causa de caducitat i de 

cancel·lació del registre. També és causa de caducitat la renúncia del seu titular i 

l’incompliment de les condicions de legitimació establertes en l’art. 4 LDI. En el supòsit 

de concórrer alguna de les causes legalment previstes  (vegeu l’art. 65 LDI), es 

procedeix a la declaració judicial de nul·litat. 

g) Contingut del dret de disseny 

El registre del disseny confereix al seu titular el dret exclusiu a utilitzar-lo i a 

prohibir la seua utilització per tercers sense el seu consentiment. S’entén per utilització 

la fabricació, l’oferta, la comercialització, la importació i l’exportació o l’ús d’un 

producte que incorpore el disseny, així com l’emmagatzematge d’aquest producte per 

a algunes de les finalitats mencionades (art. 45 LDI). 

El dret sobre el disseny té limitacions fundades en la llei, la moral, l’ordre públic i la 

salut pública (art. 51 LDI), i a més, troba algunes excepcions, com ara: el dret sobre el 

disseny no arriba a actes realitzats en l’àmbit privat, amb finalitat no comercial o 

experimental, il·lustrativa, docent i altres (art. 48 LDI). 

h) Accions 

Al titular del disseny corresponen distintes accions, que enuncia l’art. 53 LDI: 
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a) la cessació dels actes que violen el seu dret; 

b) la indemnització de danys i perjudicis; 

c) l’adopció de mesures necessàries per a evitar que prosseguisca l’activitat 

infractora;  

d) la destrucció o, si fóra possible, la cessació amb fins humanitaris, dels 

productes en què s’haja materialitzat la vulneració del dret sobre el disseny; 

e) l’entrega d’aquests productes, i 

f) la publicació de la sentència que declare la lesió d’aquest dret.  

Aquestes accions queden sotmeses a un termini de prescripció de cinc anys.  

1.5. Els signes distintius 
 

S’entén per signes distintius els mitjans de què disposa l’empresari per a donar-se 

nom i diferenciar-se com a titular d’una empresa (nom comercial) i també per a 

diferenciar els seus productes o serveis (marca) davant els dels competidors. Així, 

fonamentalment els signes distintius serveixen, doncs, per a captar i consolidar la 

clientela obtinguda en l’exercici d’una activitat explotada per mitjà d’una empresa. Els 

signes distintius són béns immaterials que atorguen al seu titular, és a dir, a 

l’empresari un dret d’ús exclusiu i excloent oposable erga omnes. Però aquesta funció 

diferenciadora que aconsegueixen els signes distintius interessa tant als empresaris, 

per les raons que ja hem exposat, com també als consumidors, ja que amb aquests es 

pretén evitar les confusions respecte a l’origen del producte que poden perjudicar els 

consumidors.  

Els signes distintius, per tant, estan acompanyats de dos principis bàsics: per una 

banda, el principi de novetat, ja que perquè el signe complisca la seua funció 

diferenciadora ha de ser distint dels anteriorment utilitzats per altres competidors i, 

per altra banda, el principi d’especialitat, que permet l’existència simultània de dues o 

més marques, idèntiques o semblants i pertanyents a diferents titulars, sempre que 

s’utilitzen per a designar productes o serveis diferents.  

1.5.1. La marca 

a) Legislació 
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Aquesta matèria està regulada per la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de marques 

(LM), que regula les marques i els noms comercials, i pel RD 687/2002, de 12 de juliol, 

pel qual s’aprova el Reglament per a l’execució de la LM. El rètol de l’establiment, per 

contra, ha deixat de tenir una protecció registral específica en la LM i, actualment, la 

seua tutela l’efectua la LCD, en especial, com a actes de comparació o confusió, quan 

es complisquen els requisits legalment previstos.  

b) Concepte 

La marca és aquell signe susceptible de representació gràfica que serveix per a 

distingir del mercat els productes o serveis d’una empresa del d’una altra (art. 4.1 LM). 

La marca és, doncs, el signe distintiu amb què una empresa (marca individual) o un 

conjunt d’empreses (marca col·lectiva) diferencien el resultat material o tangible de la 

seua activitat econòmica (BROSETA). 

c) Classes 

i) En funció del seu objecte la marca pot ser de producte o de servei.  

ii) Segons la naturalesa de l’activitat de l’empresari que la comercialitza, podem 

diferenciar entre marques industrials, que són les que posen els fabricants sobre els 

seus productes, de les marques comercials, que són les que posen els que 

comercialitzen o distribueixen els productes adquirits pels fabricants. 

iii) Segons la titularitat, les marques poden ser individuals quan el seu titular és una 

sola persona física o jurídica o, per contra, marques col·lectives, que són les que poden 

sol·licitar les associacions de productors, fabricants, comerciants o prestadors de 

serveis per a distingir en el mercat els productes o serveis dels membres d’aquesta 

associació titular de la marca, dels productes o serveis d’altres empreses (art. 62.1 i 2 

LM). A la vegada, dins les marques col·lectives, podem diferenciar les marques de 

garantia, que són els signes o mitjans utilitzats per una pluralitat d’empreses sota el 

control del seu titular, que certifiquen que els productes o serveis als quals s’aplica 

compleixen amb els requisits comuns, en especial, pel que fa a la seua qualitat, 

components, origen geogràfic, condicions tècniques o manera d’elaborar el producte o 

de prestar el servei (art. 68 LM).  
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iv) Segons el seu àmbit de protecció es distingeix entre: les marques nacionals, les 

marques internacionals i les marques comunitàries. Aquestes últimes són dipositades 

en l’Oficina Internacional de l’Organització Mundial per a la Propietat Intel·lectual 

(OMPI), de Ginebra, i es consideren automàticament registrades i protegides a Espanya  

(vegeu l’art. 79 a 83 LM). Les marques comunitàries, regulades en el Reglament 40/94, 

del Consell, de 20 de desembre de 1993, es concedeixen, mitjançant una única 

sol·licitud davant l’Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO), 

l’antiga OAMI, amb seu a Alacant. Es tracta d’una marca que s’estén de manera directa 

al territori de tota la UE i que pot coexistir amb les marques nacionals.  

d) Naixement del dret sobre la marca 

D’acord amb el que preveu l’art. 2.1 de la LM, el dret de propietat sobre la marca i 

el nom comercial s'adquireix mitjançant el registre vàlidament efectuat de conformitat 

amb les disposicions de la LM. Per tant, el mitjà ordinari de concessió del dret sobre la 

marca és el registre. Ara bé, quan el registre d'una marca haja estat sol·licitat amb frau 

dels drets d’un tercer o amb violació d'una obligació legal o contractual, la persona 

perjudicada pot reivindicar davant els tribunals la propietat de la marca, si exerceix 

l'oportuna acció reivindicatòria amb anterioritat a la data de registre o en el termini de 

cinc anys des de la publicació de la marca (art. 2.2 LM). Es considera causa de nul·litat 

absoluta quan en presentar la sol·licitud de marca el sol·licitant haja actuat de mala fe 

[art. 51.1 b) LM]. La Llei preveu que aquesta acció per a demanar la nul·litat absoluta 

d’una marca registrada és imprescriptible (art. 51.2 LM). 

Malgrat que la LM preveu el registre com a mitjà ordinari de concessió del dret de 

marca, seria incorrecte pensar que la LM no té en compte l’ús extraregistral de la 

marca. Així, també reconeix que, en determinades circumstàncies l’ús del dret sobre la 

marca pot prevaldre contra el signe registrat posterior. Aquest és el cas de les marques 

notòries que atorguen la facultat d’oposar-se al registre d’una marca idèntica o similar 

quan, per referir-se a productes o serveis idèntics o similars, puga induir a confusió 

[art. 6.1 i 2.d) LM]. A més, l’usuari de la marca notòria no registrada [art. 6.2 d) en 

relació amb l’art. 52.1 LM] pot instar la nul·litat d’una marca inscrita, sempre que siga 
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idèntica, per a productes idèntics, o siga idèntica o similar i per ser idèntics o similars 

els productes designats, existisca risc de confusió. 

La situació canvia quan ens trobem davant signes notoris inscrits, en aquest cas, 

hem d’acudir a l’art. 8 LM que defineix tant les marques notòries com les de renom. 

Així es defineixen les marques notòries com aquelles que, pel seu volum de vendes, 

durada, intensitat o abast geogràfic del seu ús, valoració o prestigi aconseguit en el 

mercat o per qualsevol altra causa, siguen generalment conegudes pel sector pertinent 

del públic al qual es destinen els productes, serveis o activitats que distingeixen la 

marca o nom comercial (art. 8.2 LM). Conjuntament amb les marques notòries es 

troben les marques de renom, que són aquelles que són conegudes pel públic en 

general (art. 8.3 LM). En el cas que ens trobem davant d’una marca de renom, no es 

pot registrar un signe idèntic o similar, encara que els productes siguen diferents, és a 

dir, que el legislador en aquest supòsit atorga una protecció que va més enllà del 

principi d’especialitat.  

En el supòsit de les marques notòries registrades, la protecció també va més enllà 

del principi d’especialitat, ja que la LM encara que no fa una afirmació rotunda 

estableix que la seua protecció arriba a: “productes, serveis o activitats de naturalesa 

tant més diferent com més gran siga el grau de coneixement de la marca o nom 

comercial notoris en el sector pertinent del públic o en altres sectors” (art. 8.2, in fine, 

LM).  

e) Signes aptes per a constituir una marca  

Amb caràcter exemplificatiu la LM en l’art. 4 estableix que en particular poden 

constituir marca els següents signes: 

a) Les paraules o combinacions de paraules, incloses les que serveixen per a 

identificar les persones. 

b) Les imatges, figures, símbols i dibuixos. 

c) Les lletres, les xifres i les seues combinacions. 

d) Les formes tridimensionals entre les quals s'inclouen els embolcalls, els envasos i 

la forma del producte o de la seua presentació. 
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e) Els sonors. 

f) Qualsevol combinació dels signes que, amb caràcter enunciatiu, es mencionen en 

els apartats anteriors; són les denominades marques mixtes. 

f) Prohibicions de la marca 

Com hem pogut comprovar hi ha una gran llibertat per a constituir un signe com a 

marca. No obstant això, la llibertat no és absoluta, així la Llei preveu diverses 

prohibicions al respecte. En efecte, existeixen dos tipus de prohibicions. Per una 

banda, aquells signes que no poden en cap cas ser constitutius de marca, són les 

denominades prohibicions absolutes (art. 5 LM) i, d’altra banda, aquells signes que són 

perfectament aptes en abstracte per a ser utilitzats com una marca però que, en el cas 

concret no poden ser-ho, normalment per existir ja un dret previ sobre el mateix signe 

a favor d’una altra persona, són les denominades prohibicions relatives i estan 

regulades en els art. 6 a 10 LM.  

a) Prohibicions absolutes 

No poden registrar-se com a marca: 

a) Els que no puguen constituir marca per no ser conformes a l'article 4.1 de LM. 

b) Els signes que no tinguen el caràcter distintiu. 

c) Els que es componguen exclusivament de signes o indicacions que puguen servir 

en el comerç per a designar l'espècie, la qualitat, la quantitat, la destinació, el valor, la 

procedència geogràfica, l'època d'obtenció del producte o de la prestació del servei o 

altres característiques del producte o del servei. No obstant això, aquestes tres 

prohibicions absolutes poden resultar inaplicables quan la marca haja adquirit com a 

conseqüència del seu ús, distintivitat sobrevinguda.  

d) Els que es componguen exclusivament de signes o indicacions que s'hagen 

convertit en habituals perquè designen els productes o els serveis en el llenguatge 

comú o en els costums lleials i constants del comerç. 

e) Els constituïts exclusivament per la forma imposada per la naturalesa del mateix 

producte o per la forma del producte necessària per a obtenir un resultat tècnic 
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(aquest seria el cas dels models d’utilitat) o per la manera que dóna un valor 

substancial al producte. 

f) Els que siguen contraris a la Llei, a l'ordre públic o als bons costums. 

g) Els que puguen induir el públic a error, per exemple, sobre la naturalesa, la 

qualitat o la procedència geogràfica del producte o servei. 

h) Els que aplicats a identificar vins o begudes espirituoses, continguen o 

consistisquen en indicacions de procedència geogràfica que identifiquen vins o 

begudes espirituoses que no tinguen aquesta procedència, fins i tot, quan s'indique el 

veritable origen del producte o s’utilitze la indicació geogràfica traduïda o 

acompanyada d'expressions com ara "classe", "tipus", "estil", "imitació" o altres 

d'anàlogues. 

i) Els que reproduïsquen o imiten l'escut, la bandera, les condecoracions i altres 

emblemes d'Espanya, les seues comunitats autònomes, els seus municipis, províncies o 

altres entitats locals, llevat que existisca la deguda autorització. 

j) Els que no hagen estat autoritzats per les autoritats competents i hagen de ser 

denegats en virtut de l'art. 6 ter del Conveni de París. 

k) Els que incloguen insígnies, emblemes o escuts diferents dels previstos en l'art. 

6ter del Conveni de París i que siguen d'interès públic, llevat que el seu registre estiga 

autoritzat per l’autoritat competent.  

En aquest sentit, cal remarcar que el color no es troba dins de l’enumeració que 

realitza l’art. 5 de prohibicions absolutes.  

b) Prohibicions relatives 

Les prohibicions relatives afecten els casos d’identitat o semblança entre el signe 

elegit pel sol·licitant i un dret anterior, normalment una marca. Amb caràcter general, 

no s’exigeix explícitament que la marca anterior estiga sol·licitada o registrada. Així, la 

LM preveu en el seu art. 6.1 que no es poden registrar com a marques els signes:  

a) Que siguen idèntics a una marca anterior que designe productes o serveis 

idèntics.  
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b) Que, per ser idèntics o semblants a una marca anterior i perquè són idèntics o 

similars els productes o serveis que designen, hi haja un risc de confusió en el públic; el 

risc de confusió inclou el risc d'associació amb la marca anterior. Per marca anterior la 

Llei entén les marques registrades, les marques comunitàries, així com les sol·licituds 

d’una i altra, i la marca notòria no registrada (art. 6.2 LM). 

 Tampoc poden registrar-se com a marca els signes que (art. 7 LM): 

 a) siguen idèntics a un nom comercial anterior que designe activitats 

idèntiques als productes o serveis per als quals se sol·licita la marca, o 

 b) els signes que siguen idèntics o semblants a un nom comercial anterior, 

quan per la identitat o similitud en les activitats, puga induir a confusió en el públic.  

 Com ja hem estudiat anteriorment, igualment constitueix una important 

prohibició relativa l’existència prèvia de marques i noms comercials de renom i notoris 

inscrits (art. 8 LM). 

 També s’estableix una prohibició de registrar com a marca, sense la 

preceptiva autorització, el nom civil, o la imatge que identifique a una persona distinta 

del sol·licitant o el nom, cognoms, pseudònim, o qualsevol altre signe que per a la 

generalitat del públic identifique a persona distinta del sol·licitant de la marca [art. 9.1 

a) i b) LM)]. Tampoc pot registrar-se com a marca el nom comercial, denominació o raó 

social d'una persona jurídica que abans de la data de presentació o prioritat de la 

marca sol·licitada identifique en el tràfic econòmic a una persona diferent del 

sol·licitant, si hi ha un risc de confusió en el públic, per ser idèntica o semblant a 

aquests signes i per ser idèntic o semblant el seu àmbit d'aplicació [art. 9.1 d)]. La 

norma faculta a la persona jurídica a oposar-se, sobre la base de la seua denominació o 

raó social, a la concessió d’una marca posteriorment sol·licitada, quan per la 

semblança dels signes i de l’àmbit d’aplicació, pot generar confusió, sempre que es 

prove la seua efectiva difusió, és a dir, ha de provar l’ús o coneixement notori dels 

signes en el conjunt del territori nacional.  

 Si en principi no existeix cap obstacle per a registrar com a marca pròpia el 

nom, cognoms o pseudònim del sol·licitant, no és possible efectuar aquest registre en 

el supòsit que coincidisquen ja amb alguna marca sol·licitada o registrada per un 
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tercer, ja que en aquest cas, la LM resol el conflicte en favor del titular registral (art. 

9.2 LM).  

g) Procediment de concessió 

 El dret de propietat sobre la marca s’adquireix pel registre vàlidament 

efectuat en l’OEPM. La LM admet la marca multiclasse, en permetre (art. 12.2) que 

comprenga una o diverses classes de productes. La sol·licitud genera el pagament 

d’una taxa que és determinada pel nombre de classes de productes o serveis que se 

sol·liciten del nomenclàtor internacional establert en l’Acord de Niça de 15 de juny de 

1957.  

 La LM reforça el paper de les comunitats autònomes en la concessió del 

registre sobre la marca i estableix en l’art. 11.1 que la sol·licitud de registre de marca 

s'ha de presentar en l'òrgan competent de la comunitat autònoma on el sol·licitant 

tinga el seu domicili o un establiment industrial o comercial seriós i efectiu. L’òrgan 

competent ha d’examinar els requisits formals de la sol·licitud i el pagament de taxes. 

Les sol·licituds una vegada han superat l’examen de forma es remeten a l’OEPM i es 

publica la sol·licitud en el BOPI (art. 18.1 LM). En aquest moment, l’OEPM procedeix a 

comunicar la publicació de la sol·licitud, a efectes simplement informatius, als titulars 

dels signes anteriors registrats o sol·licitats idèntics o similars que s'hagen detectat 

com a conseqüència d'una recerca d’anterioritats efectuada per l’OEPM, i que puguen 

estar interessats a oposar-se al registre (art. 18.4 LM). 

 Les prohibicions relatives derivades de la semblança entre signes han de ser 

al·legades exclusivament pels interessats en el tràmit d’oposicions (art. 19.1 LM). 

L’Administració pública i les associacions i organitzacions de consumidors poden dirigir 

a l’OEPM observacions escrites assenyalant les prohibicions de l’art. 5 de la LM, és a 

dir, les prohibicions absolutes (art. 19.3 LM). L’OEPM ha de realitzar d’ofici un examen 

de fons, però limitat a constatar si la sol·licitud incorre en alguna de les prohibicions 

absolutes, o en la concreta prohibició relativa que contempla l’art. 9.1 b) LM, és a dir, 

el nom, cognoms, pseudònim o qualsevol altre signe que per a la generalitat del públic 

identifique a una persona distinta del sol·licitant (art. 20 LM). 
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 En el supòsit d’existir oposicions o observacions, o que l’OEPM constate 

l’existència d’alguna prohibició absoluta, se suspèn el procediment i s’atorga al 

sol·licitant un termini per a presentar al·legacions. Passat aquest termini, l’OEPM pot 

acordar la concessió o la denegació del registre de la marca (art. 21 i 22 LM). La decisió 

que acorde l’OEPM, ha de publicar-se en el BOPI i, en el cas que la resolució siga 

favorable, s’ha d’expedir el títol de registre de marca (art. 22 LM). 

 La Llei ofereix la possibilitat de sotmetre a arbitratge les possibles diferències 

que puguen sorgir en el marc del procediment de concessió de la marca (art. 28 LM). 

h) Contingut del dret sobre la marca 

 El registre i el dret sobre una marca s’atorga per un període de deu anys 

comptats des de la data de presentació de la sol·licitud i pot renovar-se indefinidament 

per períodes successius de deu anys, sempre que s’abone la corresponent taxa de 

renovació (art. 31, 32 i 55 LM). Ara bé, perquè el titular del dret sobre la marca puga 

conservar el seu privilegi, la Llei li imposa el deure d’utilitzar la marca. Concretament 

l’art. 39 de la LM estableix que si en un termini de cinc anys comptats des de la data de 

publicació de la concessió, la marca no ha sigut objecte d’un ús efectiu i real a Espanya 

per als productes o serveis pels quals estiga registrada, o si l’ús de la marca ha sigut 

suspès durant un termini ininterromput de cinc anys, la marca està sotmesa a les 

sancions previstes en la LM per la falta d’ús de la marca, llevat que existisquen raons 

que justifiquen la falta d’ús de la marca. En efecte, la falta d’ús de la marca té com a 

conseqüència la possibilitat de sol·licitar la caducitat de la marca.  

El dret sobre la marca confereix al seu titular la possibilitat d’utilitzar la marca 

en el tràfic econòmic amb caràcter exclusiu (art. 34.1 LM). És a dir, el dret de marca 

confereix al seu titular un autèntic monopoli d’ús de la marca. La finalitat que 

persegueix el legislador atorgant aquest monopoli d’ús al titular de la marca, és 

protegir l’interès de l’empresari que els competidors li copien o imiten la marca i 

puguen sostraure-li la clientela obtinguda per les determinades característiques del 

producte que s’ha distingit per una marca concreta. Però no sols li reporta avantatges 

al titular de la marca, sinó que aquest monopoli distintiu també s’ha establert amb 

l’objectiu que els consumidors no siguen induïts a confusió per part d’aquells 
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empresaris que utilitzen indegudament per als seus propis productes la mateixa marca 

o una altra semblant a la de l’empresari que ha guanyat prestigi en el sector 

comercialitzant productes amb la seua marca, a la qual els consumidors associen un 

preu i una qualitat determinada.  

A més, el titular de la marca, també pot oposar-se a posteriors intents de 

registrar la mateixa marca per a productes o serveis idèntics o similars; pot impedir 

que tercers no autoritzats usen un signe idèntic al que ell té registrat per a productes 

idèntics, o un signe que siga paregut o semblant, sempre que el fet de ser idèntics o 

similars els productes o serveis implique un risc de confusió en el públic (art. 34.2 LM).  

La Llei considera particularment prohibit (art. 34.3 LM): 

a) Posar el signe en els productes o en la presentació. 

b) Oferir els productes, comercialitzar-los o emmagatzemar-los amb aquelles 

finalitats o oferir o prestar serveis amb el signe. 

c) Importar o exportar els productes amb el signe. 

 d) Utilitzar el signe en els documents mercantils i en la publicitat.  

e) Usar el signe en xarxes de comunicació telemàtiques i com a nom de domini. 

En principi, el titular de la marca pot oposar-se que un tercer utilitze la seua marca en 

un portal o pàgina web i que utilitze aquest signe com a nom de domini.  

 f) Posar el signe en embolcalls, embalatges, etiquetes o altres mitjans 

d'identificació o ornamentació del producte o servei, elaborar-los o prestar-los, o 

fabricar, confeccionar, oferir, comercialitzar, importar, exportar o emmagatzemar 

qualsevol d'aquests mitjans incorporant el signe. 

i) Accions per a protegir el dret de marca 

Per a protegir el dret de marca la Llei disposa (art. 40 i següents LM) d’una sèrie 

d’accions en favor del titular lesionat. Les accions civils que s’enumeren en la Llei (art. 

41) són: 

a) L’acció de cessació. 
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b) L’acció d’indemnització de danys i perjudicis. 

c) L’acció d’adopció de les mesures necessàries per a evitar que prosseguisca la violació 

i, en particular, que es retiren del tràfic econòmic els productes, embalatges, 

embolcalls, material publicitari, etiquetes o altres documents en els quals s'haja 

materialitzat la violació del dret de marca i l'embargament o la destrucció dels mitjans 

principalment destinats a cometre la infracció. 

d) L’acció dirigida a la destrucció o cessió amb fins humanitaris, si és possible, a elecció 

de l'actor, i a càrrec del condemnat, dels productes il·lícitament identificats amb la 

marca que estiguen en possessió de l'infractor, llevat que la naturalesa del producte 

permeta l'eliminació del signe distintiu sense afectar el producte o la destrucció del 

producte produïsca un perjudici desproporcionat a l'infractor o al propietari, segons les 

circumstàncies específiques de cada cas apreciades pel tribunal.  

e) L'atribució en propietat dels productes, materials i mitjans embargats. 

f) La publicació de la sentència a càrrec del condemnat. 

La competència per a conèixer de les accions civils que disposa la Llei correspon 

als jutjats mercantils de la ciutat seu del Tribunal Superior de Justícia de la comunitat 

autònoma que corresponga al domicili del demandat (disposició addicional 1a LM). La 

demanda s’ha de decidir pels tràmits del juí ordinari, llevat que tracte exclusivament 

sobre reclamacions de quantitat, ja que en aquest supòsit s’ha de substanciar pel 

procediment que corresponga en funció de la quantitat. (art. 249.1.4t LEC). Aquestes 

accions tenen un termini de prescripció de cinc anys (art. 45 LM). 

Pel que fa a la indemnització, comprèn tant les pèrdues sofertes (dany 

emergent) com els guanys deixats d’obtenir pel titular (lucre cessant). La indemnització 

es calcula, a elecció del perjudicat (art. 43.2 LM): 

a) Les conseqüències econòmiques negatives, entre elles els beneficis que el 

titular hauria obtingut mitjançant l'ús de la marca si no haguera tingut lloc la violació i 

els beneficis que haja obtingut l'infractor com a conseqüència de la violació. 

 b) La quantitat que com a preu l'infractor haja hagut de pagar al titular per la 

concessió d'una llicència que li haguera permès dur a terme aquests actes lícitament.  
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El titular de la marca de la qual s’haja declarat judicialment la violació, en tot 

cas i sense necessitat de cap prova, té dret a percebre en concepte d'indemnització de 

danys i perjudicis l'1% de la xifra de negocis realitzada per l'infractor amb els productes 

o serveis il·lícitament marcats (art. 43.5 LM).  

La Llei (art. 44) també preveu la fixació per part del Tribunal d’una 

indemnització coercitiva en aquell supòsit en què s’haja condemnat a la cessació dels 

actes de violació. La quantia de la indemnització no pot ser inferior a 600 euros per dia 

transcorregut fins que es produïsca la cessació efectiva de la violació.  

 

Quan el titular d’una marca que faça més de cinc anys que és inscrita exercisca 

algun dels drets propis de la marca, que són els que atorga l’art. 34 LM, per mitjà 

d’alguna de les accions que la Llei enumera, el demandat pot exigir, per mitjà 

d’excepció, que el titular demandat prove que la marca ha sigut objecte d’un ús efectiu 

i real a Espanya d’acord amb el que preveu l’art. 39 LM (art. 41.2 LM). Així mateix, el 

demandat també pot exercir, per via de reconvenció, l'acció de declaració de caducitat 

per falta d'ús de la marca de l'actor.  

 

j) Límits al dret de marca 

El titular d’una marca registrada pot impedir que els comerciants o distribuïdors 

suprimisquen la seua marca sense el seu consentiment exprés, ara bé, no pot impedir 

que afegisquen per separat marques o signes distintius propis, sempre que aquest fet 

no perjudique la distintivitat de la marca principal (art. 34.4 LM), és a dir, el titular 

d’una marca de producte pot impedir que els comerciants o distribuïdors suprimisquen 

la marca del fabricant, però no pot impedir que afegisquen per separat la marca 

comercial pròpia dels distribuïdors (art. 34.4 LM).  

A més, el titular d’una marca no pot impedir als tercers comercialitzar els 

productes amb la seua marca, sempre que s’haja produït la comercialització del 

producte en el comerç en l’Espai Econòmic Europeu (que comprèn UE, Liechtenstein, 

Noruega i Islàndia) pel titular o amb el seu consentiment (art. 36 LM); és el que es 

coneix amb el nom d’esgotament del dret de marca. Ara bé, el que estableix el 
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precepte no s’aplica quan existisquen motius legítims que justifiquen l’oposició a la 

comercialització posterior dels productes, com seria el cas dels productes que hagen 

sigut modificats o alterats. 

El dret que atorga la marca, no permet al seu titular prohibir a un tercer l’ús en el 

tràfic econòmic, sempre que aquest ús es faça d’acord a les pràctiques legals en 

matèria industrial o comercial del seu nom i de la seua direcció. [art. 37a) LM]. 

Tampoc pot impedir que un tercer faça ús de signes idèntics a eixa marca, quan 

coincidisquen amb indicacions relatives a l’espècie, qualitat, quantitat, destí, valor, 

procedència geogràfica, època d’obtenció [art. 37 b) LM].  

Així mateix, tampoc pot prohibir l’ús de la marca aliena sempre que siga necessari 

per a indicar la destinació del producte. Aquest seria el supòsit d’un fabricant 

d’accessoris o peces de recanvi [art. 37 c) LM].  
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k) Copropietat de la marca, transmissibilitat i llicències 

La marca és susceptible de ser cedida o transmesa (art. 46.2 LM). En aquells 

supòsits en què es transmet la totalitat de l’empresa, la Llei preveu (art. 47 LM), que 

també es produïsca la transmissió de les seues marques, llevat que existisca un pacte 

en contra o s’entenga clarament ateses les circumstàncies del cas que no es produeix 

la transmissió. De la mateixa manera, la marca també es pot donar en garantia, ser 

objecte d’altres drets reals (art. 46.2 LM), i ser objecte de copropietat (art. 46.1 LM). 

També existeix la possibilitat de cedir temporalment l’ús de la marca mitjançant 

la constitució d’una llicència (art. 48 LM). La llicència és un contracte pel qual el titular 

d’una marca (llicenciador) autoritza una altra persona (llicenciatari) a explotar la marca 

durant un temps determinat, a canvi d’una contraprestació. Les llicències es poden 

constituir sobre la totalitat o sols una part dels productes que comprenen la marca, i 

poden ser llicències exclusives si sols el llicenciatari pot fer ús de la marca en el territori 

que s’acorde, que pot ser tot o part de l’Estat; o no exclusives en el supòsit que el 

llicenciador es reserve la facultat d’usar la llicència ell mateix o d’atorgar més 

llicències. A excepció de pacte en contra, s’entén que el llicenciador té dret a utilitzar 

la marca durant tota la duració del registre, incloses les renovacions, en tot el territori 

nacional i en relació amb tots els productes o serveis per als quals s’haja inscrit la 

marca (art. 48.4 LM). També s’entén, a excepció de pacte en contra, que la llicència és 

no exclusiva i que el llicenciador pot concedir altres llicències i utilitzar per ell mateix la 

marca (art. 48.5 LM). 

Malgrat que la transmissió i la llicència de marca no exigeixen per a la seua 

validesa inter partes, d’una formalitat concreta, davant tercers de bona fe sols pot 

oposar-se una vegada s’haja inscrit en el Registre de marques de l’OEPM (art. 46.3 

LM). 

l) Extinció de la marca 

 El registre de la marca es cancel·la per caducitat i nul·litat. 

La nul·litat la declaren els tribunals de la jurisdicció ordinària i implica que el 

registre de la marca mai va ser vàlid (art. 54 LM). La nul·litat d’una marca es declara 
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perquè el sol·licitant ha actuat de mala fe quan va presentar la sol·licitud o bé perquè 

la marca és contrària a les prohibicions absolutes (art. 3.1 i 2 i art. 5 LM). En aquests 

supòsits, l’acció per a demanar la nul·litat no prescriu (art. 51. 2 LM). 

Estan legitimats per a sol·licitar la nul·litat absoluta [art. 59 a) LM]: 

a) l’OEPM, 

b) qualsevol persona física o jurídica, o 

c) qualsevol agrupació constituïda per la representació dels interessos de fabricants, 

productors, comerciants, o consumidors que resulten afectats o ostenten un dret 

subjectiu o un interès legítim. 

Les prohibicions relatives dels art. 6, 7, 8, 9 i 10 LM es converteixen en causes 

de nul·litat relatives, que faculten per a demanar la declaració de nul·litat de la marca 

posterior. Estan legitimats per a sol·licitar la nul·litat relativa, els titulars dels drets 

anteriors afectats pel registre de la marca [art. 59 b) LM]. No obstant això, la Llei 

preveu (art. 52.2) que en aquell supòsit en què el titular d’un dret anterior haja tolerat 

l’ús d’una marca posterior registrada durant cinc anys consecutius amb coneixement 

d’aquest ús, no pot sol·licitar la nul·litat de la marca posterior ni oposar-se al seu ús, 

llevat que la sol·licitud s’haja efectuat de mala fe, cas en el qual l’acció per a sol·licitar 

la nul·litat és imprescriptible.  

Per contra, la marca caducada és aquella marca que fins al moment de 

declarar-se’n la caducitat era perfectament vàlida. 

Les causes de caducitat que enumera la Llei (art. 55.1) són: 

1) quan la marca no haja sigut renovada d’acord amb el que marca l’art. 32 LM; 

2) per renúncia del titular de la marca; 

3) per falta d’ús  (vegeu l’art. 39 LM); 

4) quan s’haja convertit en la designació usual d’un producte o d’un servei per al qual 

està registrada; és el que es coneix amb el nom de marques vulgaritzades que són 

aquelles que pel seu èxit en el mercat deixen de tenir força distintiva;  

5) quan com a conseqüència de l’ús que n’haja fet el titular de la marca, o amb el seu 

consentiment, per als productes o serveis pels quals està registrada, la marca puga 
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induir el públic a error, especialment pel que fa a la naturalesa, la qualitat o la 

procedència geogràfica d’aquests productes o serveis, o 

6) quan, com a conseqüència d’una transferència de drets o per altres motius, el 

titular de la marca no complisca amb les condicions fixades en l’art. 3 de la LM. En 

aquesta ocasió sols es declara la caducitat de la marca i es cancel·la el seu registre 

mentre persistisca aquest incompliment. 

En els dos primers supòsits la caducitat és declarada per l’OEPM i en la resta de 

supòsits la caducitat és declarada pels tribunals.  

1.5.2. El nom comercial 

a) Concepte i funció 

El nom comercial és aquell signe susceptible de representació gràfica que 

identifica una empresa en el tràfic mercantil i que serveix per a distingir-la de la resta 

d’empreses que desenvolupen activitats idèntiques o similars (art. 87. 1 LM). Així, pot 

afirmar-se que qualsevol empresa disposa d’un nom comercial amb el qual intervé en 

el tràfic.  

En concret poden constituir noms comercials (art. 87.2 LM): 

a) els noms patronímics, les raons socials i les denominacions de les persones 

jurídiques, 

b) les denominacions de fantasia, 

c) les denominacions que al·ludisquen a l’objecte de l’activitat empresarial, 

d) els anagrames i logotips, 

e) les imatges, figures i dibuixos, 

f) qualsevol combinació de signes que, amb caràcter enunciatiu, es mencionen en els 

anteriors apartats.  

Així, qualsevol signe, siga denominatiu, gràfic o mixt, coincidisca o no amb el 

nom civil o la raó social de l’empresari, pot ser inscrit com a nom comercial. D’igual 

manera que passava en la regulació de les marques, el registre del nom comercial 

està subjecte a determinades prohibicions absolutes i relatives  (vegeu l’art. 88 

LM). 
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b) Règim legal 

El règim legal del nom comercial parteix de les disposicions generals (art. 1 a 3 

LM), que sotmeten les marques i els noms comercials als mateixos principis. 

Posteriorment, la Llei (art. 87.3 LM) declara que són aplicables al nom comercial les 

normes relatives a les marques en la mesura en què resulten compatibles amb la 

naturalesa del nom comercial. 

c) Registre del nom 

El dret de propietat sobre el nom comercial s’adquireix pel registre vàlidament 

efectuat d’acord amb el que estableix la mateixa Llei. El procediment és similar que el 

regulat per a les marques. 

El registre d’un nom comercial atorga al seu titular un dret exclusiu, de 

contingut i abast similar al de les marques (art. 90 LM). Ara bé, la inscripció d’un signe 

com a nom comercial no atorga el dret al seu titular d’utilitzar aquest signe per a 

individualitzar productes o serveis que requerisquen el registre de la corresponent 

marca.  

d) Transmissió 

El dret sobre el nom comercial pot ser objecte de cessió. És transmissible inter 

vivos i mortis causa i, normalment, es transmet juntament amb l’empresa. En el primer 

supòsit, s’exigeix el consentiment del transmissor i de l’adquirent. Perquè tinga efectes 

davant de tercers, és recomanable que s’inscriga la transmissió en l’OEPM  (vegeu l’art. 

46.3, 49 i 50 LM). També pot transmetre’s mortis causa conjuntament amb l’empresa, 

a la persona que succeïsca al difunt en l’explotació de l’empresa, o la reba íntegrament 

o totalment.  
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1.5.3. El rètol de l’establiment 

La LM no contempla el règim ni la protecció del rètol de l’establiment. La seua 

regulació, per tant, ha de buscar-se en les normes de repressió de la competència 

deslleial, en concret: actes de confusió (art. 6 LCD), actes d’imitació (art. 11 LCD) i 

explotació de la reputació aliena (art. 12 LCD). 

1.5.4. Les denominacions geogràfiques 

També hem d’incloure dins del sector dels signes distintius les denominacions 

geogràfiques que són aquelles que designen el lloc geogràfic del qual procedeixen els 

productes o serveis emparats per aquestes. 

No és possible registrar com a marca una denominació geogràfica si es donen 

els supòsits de prohibició absoluta prevists en la LM [art. 5, 1, c), g) i h)] que 

impedeixen utilitzar com a marca signes que es componen exclusivament d’aquells que 

servisquen per a designar la procedència geogràfica del producte; ni tampoc els que 

puguen induir el públic a error sobre la procedència geogràfica del producte i els signes 

que aplicats a identificar vins o begudes espirituoses continguen o consistisquen en 

indicacions de procedència geogràfica que identifiquen vins o begudes espirituoses 

que no tinguen aquesta procedència, fins i tot, quan s’indique el veritable origen del 

producte. A més, respecte a les prohibicions contingudes en l’art. 5.1. g) i h) LM, no és 

possible aplicar la doctrina de la distintivitat sobrevinguda a la qual fa referència l’art. 

5.2 LM sobre la base de la qual es poden deixar d’aplicar certes prohibicions de marca 

quan la marca, malgrat incórrer-hi, haja adquirit caràcter distintiu com a conseqüència 

del seu ús. És possible emprar indicacions geogràfiques quan s’acompanye de 

mencions deslocalitzadores, de manera que siguen purament de fantasia; o que 

formen part accessòria de la marca, quan el fabricant siga de la zona. 

La prohibició de l’art. 5.1 c) LM no s’aplica a les marques col·lectives ni a les 

marques de garantia, sempre que no induïsca a error sobre la procedència geogràfica 

dels productes. De fet, es preveu expressament que la marca col·lectiva o de garantia 

puga consistir en una indicació de procedència geogràfica (art. 63.2 i 69.2 LM). Ara bé, 

la marca col·lectiva o de garantia no faculta el seu titular a oposar-se que un tercer 

autoritzat utilitze una denominació geogràfica (art. 62.3 LM in fine). 
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Les indicacions de procedència falses poden ser considerades un acte de 

competència deslleial, bé per resultar enganyoses (art. 5 LCD), bé per poder-se 

incardinar en actes d’explotació de la reputació aliena (art. 12.2 LCD). Aquest últim 

precepte, en particular, considera deslleial l'ús de signes distintius aliens o de 

denominacions d'origen falses acompanyats de la indicació sobre la veritable 

procedència del producte o d'expressions com ara «models», «sistema», «tipus», 

«classe» i similars. A més, en el supòsit que s’haja fet un ús publicitari, podria 

constituir un acte de publicitat il·lícita enganyosa [art. 3. e) LGP]. 

1.5.5. Les denominacions d’origen protegides 

Les denominacions d’origen (DO) i les indicacions geogràfiques (IG) protegides, 

regulades en la Llei 6/2015, de 12 de maig, són denominacions geogràfiques dotades 

d’un règim especial. Per a determinar el que s’entén per DO i per IG protegida, l’art. 10 

de la Llei 6/2015, remet a la normativa europea, que actualment és el Reglament 

1151/2012, de 21 de novembre, sobre règims de qualitat dels productes agrícoles i 

alimentaris. L’art. 5 d’aquest Reglament entén per DO un nom que identifica un 

producte: 

a) originari d’un lloc determinat, una regió o, excepcionalment, un país; 

b) que té una qualitat o característiques que es deuen fonamentalment o exclusiva a 

un medi geogràfic particular, amb els factors naturals o humans que hi són 

inherents, i 

c) que té unes fases de producció que tenen lloc en la seua totalitat en la zona 

geogràfica definida. 

 

El Reglament preveu uns requisits menys exigents per a considerar que ens 

trobem davant d’una IG. Així, a banda de suavitzar-se els requisits anteriorment 

establerts per a les DO, l’art. 5 sols requereix que una de les fases de producció tinga 

lloc en la zona geogràfica definida. 

No poden registrar-se com a DO ni IG els termes genèrics (art. 6.1 Reglament), 

ni tampoc aquells que entren en conflicte amb la varietat vegetal o d’una raça animal 

de forma que puguen induir a error sobre el veritable origen del producte (art. 6.2 
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Reglament). Els noms que es proposen per al seu registre com a DO o IG no poden 

registrar-se quan, a la vista de la reputació i notorietat d’una marca i del temps durant 

el qual aquesta s’haja utilitzat, el registre puga induir a error el consumidor pel que fa 

a la veritable identitat del producte (art. 6.4 Reglament). 

L’Administració ha de reconèixer cadascuna de les DO i IG. La seua gestió pot 

correspondre a un Consell Regulador que ha de vetllar pel correcte compliment dels 

requisits (art. 15 i següents de la Llei).  

1.6. Els signes afins. Els noms de domini d’internet 

 

a) Concepte 

Els noms de domini identifiquen els ordinadors connectats a la xarxa on estan 

situades les pàgines web. Es tractaria de buscar, aleshores, un nom fàcilment 

recordable, substituint el que en principi és una llarga seqüència de números, que 

resulta difícil de memoritzar. Els noms de domini són lliurement elegits per l’usuari. El 

Domain Name System (DNS) és un sistema mnemotècnic que permet assignar i utilitzar 

en tot el món un nom unívoc per a cadascun dels equips informàtics connectats a 

Internet (CARBAJO). 

b) Classes  

1) Noms de domini de primer nivell (top level domains) que poden ser genèrics, 

és el cas dels “.com”, “.org”, “.net”, “.edu”, que se sol·liciten en entitats de registre o 

assignació als EUA, o bé poden ser territorials o de país (country code), com és el cas 

del “.de”, “.es”, “.uk”, i que es gestionen per entitats delegades a escala nacional. A 

Espanya actualment l’entitat pública empresarial Red.es és l’autoritat d’assignació dels 

noms de domini “.es” (disposició addicional 6a de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de 

serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic). 

2) Noms de domini de segon nivell, per exemple “.usc”, “.boe”. 

3) Noms de domini de tercer nivell, per exemple “com.es”, “edu.es”, “gob.es”, 

etc. 
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c) Regles per al registre de noms de domini “.es” 

El registre d’un domini nacional amb el codi “.es” s’efectua actualment sobre la 

base de l’Ordre ITC/1542/2005, de 19 de maig, per la qual s’aprova el Pla nacional de 

noms de domini d’Internet sota el codi de país corresponent a Espanya (.es). El nom de 

domini “.es” poden sol·licitar-lo les persones físiques o jurídiques i les entitats sense 

personalitat que tinguen interessos o mantinguen vincles amb Espanya (art. 6). Ara bé, 

no poden sol·licitar-se els noms de domini que ja hagen sigut assignats (art. 5). Tampoc 

poden assignar-se noms que siguen generalment coneguts de termes d’Internet, que 

puguen confondre, ni tampoc noms relatius a institucions oficials o organitzacions 

internacionals, ni topònims que coincidisquen amb la denominació d’administracions 

públiques territorials. Amb aquesta finalitat, l’entitat d’assignació elabora unes llistes 

dels termes que estan reservats (art. 7). 

En aquells supòsits que els noms de domini es componguen exclusivament de 

cognoms o una combinació d’aquests, l’ordre exigeix que tinguen relació directa amb 

el beneficiari del nom de domini (art. 11.3). 

Els prestadors de serveis de la societat de la informació, és a dir, qualsevol 

empresa o professional que oferisca els seus serveis o opere per mitjà de la xarxa, 

estan obligats a comunicar al Registre Mercantil en què estan inscrits, almenys, un 

nom de domini o adreça d’Internet que utilitzen per a la seua identificació a Internet 

(art. 9). 

 

 


