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1. Conceptes bàsics de marques 

• Tipus de marca 

• Classificació de Niça 

• Classificació de Viena 

 



Tipus de marques segons format: 

DENOMINATIVA: formada exclusivament per text 

FIGURATIVA: una representació de text o gràfic. 

TRIDIMENSIONAL: una forma tridimensional. 

DE POSICIÓ: la manera específica en què es col·loca o figura en el producte. 

PATRÓ: un conjunt d'elements que es repeteixen periòdicament. 

COLOR: un sol color o per una combinació de colors, sense contorns. 

SONORA: un so o combinació de sons. 

MOVIMENT: un moviment o un canvi en la posició dels elements de la marca. 

MULTIMEDIA: combinació d'imatge i so. 

HOLOGRAMA: elements amb característiques hologràfiques. 

ALTRES: aquelles marques que no estiguin cobertes per cap dels altres tipus de 

marques. 



DENOMINATIVA FIGURATIVA 

TRIDIMENSIONAL DE POSICIÓ 



PATRÓ COLOR 

SONORA MOVIMENT 



MULTIMEDIA HOLOGRAMA 

ALTRES  

• Com definir-ho? 

 



Què és una classe en una marca o nom comercial? 

Quan es sol·licita una marca o nom comercial cal indicar els 

productes i/o serveis o activitats que volen ser protegits amb 

aquest signe distintiu. 

Per a això hi ha la Classificació internacional de Niça, que està 

composta per 45 classes cadascuna de les quals agrupa un conjunt de 

serveis o productes que estan relacionats.  

Sobre aquesta classificació les oficines de la UE han creat la 

classificació "harmonitzada" composta per un repositori de termes 

descriptius de productes o serveis que són acceptats per totes les 

oficines de l'àmbit de la UE incloent EUIPO. 



Classificació de Niça 
La classificació de Niça és una classificació dels productes i serveis 

per al registre de les marques de fàbrica o de comerç i les marques 

de serveis.  

La Classificació de Niça està formada per una llista de classes, 

acompanyada de notes explicatives i d'una llista alfabètica de 

productes i una altra de serveis, en què s'indica la classe a què 

pertany cada producte o servei. 

Hi ha 34 classes de productes i 11 classes de serveis.  

Inclou al voltant de 10.000 partides relatives a productes i 1.000 

partides relatives a serveis. 



Cercador - Classificació de Niça 

http://tramites2.oepm.es/clinmar/inicio.action


Classificació de Viena 
 

La Classificació de Viena és un sistema jeràrquic que classifica els 

elements figuratius de les marques en categories, divisions i seccions, 

en funció de la seva forma. 

 

 



Cercador - Classificació de Viena 

https://www.wipo.int/classifications/nivilo/vienna/index.htm?lang=EN


Classificació de Viena 

Classificació de Niça 

Data de presentació 

Situació Tipus de distintiu 



2. Com i on fer cerca de marques 
 

MARCA NACIONAL:  OEPM 

 

 

MARCA COMUNITARIA:   EUIPO 

 

 

MARCA INTERNACIONAL:   WIPO 



http://www.oepm.es/ca/signos_distintivos/index.html


Buscador per imatges 

https://www.tmdn.org/tmview/welcome


https://www.wipo.int/branddb/en/


3. Conceptes bàsics de patents i models d’utilitat 

Descripció. 

És una explicació clara i completa de la invenció, de tal manera que un expert en la 

matèria pugui executar-la. 

 

Reivindicacions. 

Defineixen l'objecte de la invenció per la qual se sol·licita la patent o el model 

d'utilitat, és a dir, allò sobre el que es desitja que recaigui la protecció. 

 

Resum. 

La funció del resum és donar una informació breu sobre la invenció, permetent una 

fàcil comprensió del problema tècnic plantejat, la solució aportada i els principals 

usos de la invenció. 

 



Classificació Internacional de patents (CIP) 
És un sistema de classificació jeràrquica per classificar documents de patents 
segons els camps tècnics a què pertanyen. La CIP segueix una estructura jeràrquica 
en forma d'arbre. 

 
El nivell jeràrquic més alt és la secció. En total són vuit seccions de la CIP que es 
corresponen amb camps tècnics amplis.  

SECCIÓ F - MECANICA; IL·LUMINACIÓ; CALEFACCIÓ; ARMAMENT; VOLADURA 

Les seccions es subdivideixen en les classes. 

F0 - MOTORS O BOMBES 

Les classes es subdivideixen en més de 600 subclasses. 

F04 MÀQUINES DE LÍQUIDS DE DESPLAÇAMENT POSITIU; BOMBES PER LÍQUIDS 
O PER A FLUIDS COMPRESSIBLES 

Les subclasses es divideixen en grups principals i subgrups. 

F04D BOMBES DE DESPLAÇAMENT NO POSITIU 

Els símbols del grup principal acaben sempre amb "/ 00".  

F04D 3/00 Bombes amb flux axial 



Cercador - Classificació Internacional de Patents 

http://pubcip.oepm.es/classifications/ipc/ipcpub?notion=scheme&version=20190101&symbol=none&menulang=es&lang=es&viewmode=f&fipcpc=no&showdeleted=yes&indexes=no&headings=yes&notes=yes&direction=o2n&initial=A&cwid=none&tree=no&searchmode=smart


Classificació Cooperativa de Patents (CPC) 

El sistema de Classificació Cooperativa de Patents (CPC), en vigor des 

del 1 de gener 2013, és un sistema bilateral desenvolupat 

conjuntament per l‘EPO i la USPTO.  

https://www.cooperativepatentclassification.org/index.html  

És un esforç conjunt de l’Oficina Europea de Patents (EPO) i l’Oficina 

de Patents i Marques dels Estats Units (USPTO) per harmonitzar els 

seus sistemes de classificació (ECLA i USPC respectivament) en un 

únic sistema amb una estructura similar a la Classificació 

Internacional de Patents (IPC). 

El sistema de classificació CPC vol ser més detallat que l’IPC per 

millorar la cerca de patents. 

 

 

https://www.cooperativepatentclassification.org/index.html
https://www.cooperativepatentclassification.org/index.html
https://www.cooperativepatentclassification.org/index.html
https://www.cooperativepatentclassification.org/index.html
https://www.cooperativepatentclassification.org/index.html
https://www.cooperativepatentclassification.org/index.html
https://www.cooperativepatentclassification.org/index.html
https://www.cooperativepatentclassification.org/index.html
https://www.cooperativepatentclassification.org/index.html
https://www.cooperativepatentclassification.org/index.html


Codis IPC 

Data de publicació 

Titulars 

Resum 











Model d’utilitat 

Codis IPC 

Data de presentació 

Titulars 











Patent europea 











4. Com i on fer cerca de patents i models d’utilitat 

BASES DE DADES DE PATENTS 

 

OEPM - INVENES 

 

EPO - ESPACENET 

 

WIPO - PATENTSCOPE 



http://consultas2.oepm.es/InvenesWeb/faces/busquedaInternet.jsp


https://worldwide.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_EP


https://patentscope.wipo.int/search/es/advancedSearch.jsf






5. Conceptes bàsics de dissenys industrials 

Un disseny dóna protecció a l'aparença estètica d'un producte; les 

línies que el defineixen, el seu contorn, forma, colors, textura o 

materials del mateix o de la seva ornamentació.  

Els dissenys poden ser bidimensionals o tridimensionals. 

Per a cada disseny es permet aportar fins a set vistes diferents: una 

perspectiva del producte juntament amb les 6 cares. 

Els dissenys s’han de referir a la Classificació de Locarno, que 

estableix 32 classes diferents de productes.  

Els dissenys només poden protegir-se en una única classe, que 

correspongui amb el producte desenvolupat. 

Una sol·licitud de disseny industrial pot incloure fins a 50 dissenys 

diferents inclosos en la mateixa Classificació de Locarno. 

 



Classificació de Locarno 
La Classificació de Locarno és una Classificació Internacional per als 

dissenys industrials. 

No és obligatòria. 

La finalitat de la classificació és, sobretot, a l'efecte de recerca. 

 

La Classificació de Locarno conté: 

• una llista de classes i subclasses; 

• una llista alfabètica de productes que constitueixen dibuixos o 

models industrials, amb indicació de les classes i subclasses en què 

estan ordenats; 

• notes explicatives. 



Cercador - Classificació de Locarno 

https://euipo.europa.eu/designclass/




6. Com i on fer cerca de dissenys industrials 

BASES DE DADES DE DISSENYS (DIBUIXOS I MODELS) 

 

OEPM - DISEÑOS 

 

EPO - ESPACENET 

 

WIPO - Hague Express 



http://consultas2.oepm.es/DisenosWeb/faces/busquedaInternet.jsp


https://euipo.europa.eu/eSearch/


https://www.wipo.int/designdb/hague/es/


7. El secret industrial: La Directiva (UE) 2016/943 

 

 Llei 1/2019, de 20 de febrer, de secrets empresarials 

 

En aquest context, dins de la Unió Europea les divergències nacionals 
existents en matèria de protecció de secrets empresarials han portat 
a l’aprovació de la Directiva (UE) 2016/943 del Parlament Europeu i 
del Consell, de 8 de juny de 2016, relativa a la protecció dels 
coneixements tècnics i la informació empresarial no divulgats 
(secrets comercials) contra la seva obtenció, utilització i revelació 
il·lícites, a fi d’harmonitzar la legislació dels estats membres per tal 
d’establir un nivell suficient i comparable de reparació en tot el 
mercat interior en cas d’apropiació indeguda de secrets empresarials. 



Article 1. Objecte. 

1. L’objecte d’aquesta Llei és la protecció dels secrets empresarials. 

Als efectes d’aquesta Llei, es considera secret empresarial qualsevol 
informació o coneixement, inclòs el tecnològic, el científic, 
l’industrial, el comercial, l’organitzatiu o el financer, que compleixi 
les condicions següents: 

a) Ser secret, en el sentit que, en el seu conjunt o en la configuració i 
reunió necessàries dels seus components, no és conegut 
generalment per les persones pertanyents als cercles en què 
normalment s’utilitzi el tipus d’informació o coneixement en qüestió, 
ni fàcilment accessible per a elles; 

b) tenir un valor empresarial, ja sigui real o potencial, precisament 
pel fet que és secret, i 

c) haver estat objecte de mesures raonables per part del seu titular 
per mantenir-lo en secret. 



Article 2. Obtenció, utilització i revelació lícites de secrets 
empresarials. 

1. L’obtenció de la informació constitutiva del secret empresarial es 
considera lícita quan es faci per algun dels mitjans següents: 

a) El descobriment o la creació independents; 

b) L’observació, l’estudi, el desmuntatge o l’assaig d’un producte o 
objecte que s’hagi posat a disposició del públic o estigui lícitament 
en possessió de qui porta a terme aquestes actuacions, sense que 
estigui subjecte a cap obligació que vàlidament li impedeixi obtenir 
d’aquesta manera la informació constitutiva del secret empresarial; 

c) L’exercici del dret dels treballadors i els representants dels 
treballadors a ser informats i consultats, de conformitat amb el dret 
europeu o espanyol i les pràctiques vigents, 

d) Qualsevol altra actuació que, segons les circumstàncies del cas, 
sigui conforme a les pràctiques comercials lleials, incloses la 
transferència o cessió i la llicència contractual del secret empresarial, 
d’acord amb el capítol III. 



Article 3. Violació de secrets empresarials. 

1. L’obtenció de secrets empresarials sense consentiment del seu 
titular es considera il·lícita quan es porti a terme mitjançant: 

a) L’accés, l’apropiació o la còpia no autoritzats de documents, 
objectes, materials, substàncies, fitxers electrònics o altres suports, 
que continguin el secret empresarial o a partir dels quals es pugui 
deduir; i 

b) Qualsevol altra actuació que, en les circumstàncies del cas, es 
consideri contrària a les pràctiques comercials lleials. 

2. La utilització o revelació d’un secret empresarial es consideren 
il·lícites quan, sense el consentiment del seu titular, les dugui a terme 
qui hagi obtingut el secret empresarial de manera il·lícita, qui hagi 
incomplert un acord de confidencialitat o qualsevol altra obligació 
de no revelar el secret empresarial, o qui hagi incomplert una 
obligació contractual o de qualsevol altra índole que limiti la 
utilització del secret empresarial. 



3. L’obtenció, la utilització o la revelació d’un secret empresarial així mateix 
es consideren il·lícites quan la persona que les dugui a terme, en el 
moment de fer-ho, sàpiga o, en les circumstàncies del cas, hauria hagut de 
saber que obtenia el secret empresarial directament o indirectament de 
qui l’utilitzava o el revelava de manera il·lícita segons el que disposa 
l’apartat anterior. 

4. La producció, l’oferta o la comercialització de mercaderies infractores o 
la seva importació, exportació o emmagatzematge amb aquestes finalitats 
constitueixen utilitzacions il·lícites d’un secret empresarial quan la 
persona que les dugui a terme sàpiga o, en les circumstàncies del cas, 
hauria hagut de saber que el secret empresarial que incorporen s’havia 
utilitzat de manera il·lícita en el sentit del que disposa l’apartat 2. 

Als efectes d’aquesta Llei, es consideren mercaderies infractores els 

productes i serveis el disseny, les característiques, el funcionament, el 

procés de producció o la comercialització dels quals es beneficien de 

manera significativa de secrets empresarials obtinguts, utilitzats o revelats 

de manera il·lícita. 



Article 9. Accions civils. 

1. Contra els actes de violació de secrets empresarials, en especial, es 
poden sol·licitar: 

a) La declaració de la violació del secret empresarial. 

b) La cessació o, si s’escau, la prohibició dels actes de violació del secret 
empresarial. 

c) La prohibició de fabricar, oferir, comercialitzar o utilitzar mercaderies 
infractores o de la seva importació, exportació o emmagatzematge amb 
les finalitats esmentades. 

d) La confiscació de les mercaderies infractores, inclosa la recuperació de 
les que hi hagi al mercat, i dels mitjans destinats únicament a la seva 
producció, sempre que aquesta recuperació no menyscabi la protecció del 
secret comercial en qüestió, amb una de les finalitats següents: la seva 
modificació per eliminar les característiques que determinin que les 
mercaderies siguin infractores, o que els mitjans estiguin destinats 
únicament a la seva producció, la seva destrucció o el seu lliurament a 
entitats benèfiques. 

 



e) La remoció, que comprèn el lliurament al demandant de la totalitat o 
part dels documents, els objectes, els materials, les substàncies, els fitxers 
electrònics i qualssevol altres suports que continguin el secret empresarial i, 
si s’escau, la seva destrucció total o parcial. 

f) L’atribució en propietat de les mercaderies infractores al demandant, 
cas en què el valor de les mercaderies lliurades es pot imputar a l’import de 
la indemnització de danys i perjudicis deguda, sense perjudici de la 
subsistència de la responsabilitat de l’infractor pel que fa a la quantia 
indemnitzadora que excedeixi el valor esmentat. Si el valor de les 
mercaderies excedeix l’import de la indemnització, el demandant ho ha de 
compensar a l’altra part. 

g) La indemnització dels danys i perjudicis, si ha intervingut dol o culpa de 
l’infractor, que ha de ser adequada respecte de la lesió realment soferta 
com a conseqüència de la violació del secret empresarial. 

h) La publicació o difusió completa o parcial de la sentència, que ha de 
preservar en tot cas la confidencialitat del secret empresarial en els termes 
de l’article 15 d’aquesta Llei. 



Article 10. Càlcul dels danys i perjudicis. 

1. Quan es fixi la indemnització de danys i perjudicis s’han de tenir en 
compte tots els factors pertinents, com són els perjudicis 
econòmics, inclòs el lucre cessant, que hagi patit el titular del secret 
empresarial, l’enriquiment injust obtingut per l’infractor i, quan sigui 
procedent, altres elements que no siguin d’ordre econòmic, com el 
perjudici moral causat al titular del secret empresarial per la seva 
obtenció, utilització o revelació il·lícites. També es poden incloure, si 
s’escau, les despeses d’investigació en què s’hagi incorregut per 
obtenir proves raonables de la comissió de la infracció objecte del 
procediment judicial. 

Amb caràcter alternatiu, es pot fixar, segons els casos, una quantitat a 
preu fet en concepte d’indemnització de danys i perjudicis, atenent, 
almenys i entre altres aspectes, l’import que la part demandada 
hauria hagut de pagar al titular del secret empresarial per la 
concessió d’una llicència que li hauria permès utilitzar-lo durant el 
període en què la seva utilització es podria haver prohibit. 



Article 11. Prescripció. 

Les accions de defensa dels secrets empresarials prescriuen pel 
transcurs de tres anys des del moment en què el legitimat va tenir 
coneixement de la persona que va dur a terme la violació del secret 
empresarial. La seva prescripció s’interromp per les causes que 
preveu amb caràcter general el Codi civil. 



Article 21. Possibles mesures cautelars. 

Es poden adoptar com a mesures cautelars contra el presumpte 
infractor les que assegurin degudament l’efectivitat completa de la 
decisió eventual que en el seu moment recaigui i, en especial, les 
següents: 

a) El cessament o, si s’escau, la prohibició d’utilitzar o revelar el 
secret empresarial; 

b) El cessament o, si s’escau, la prohibició de produir, oferir, 
comercialitzar o utilitzar mercaderies infractores o d’importar, 
exportar o emmagatzemar mercaderies infractores amb aquestes 
finalitats; 

c) La retenció i el dipòsit de mercaderies infractores, 

d) L’embargament preventiu de béns, per assegurar la indemnització 
eventual de danys i perjudicis. 



8. L’inventari d’actius intangibles 

Algunes qüestions a plantejar-se? 

• Sabem el que coneixem? 

• Sabem què es important? 

• Ho tenim protegit? Com? 

• Sabem el que ens ha costat? 

• Sabem el que pot valer? 

Es a dir, coneixem quin és el nostre 
Capital Intangible. 

 



Com s’hauria de gestionar el Capital Intangible? 

1) IDENTIFICAR 

2) DOCUMENTAR 

3) CLASIFICAR 

4) PROTEGIR 

5) VALORAR 

6) RENDIBILITZAR 



Inventari d’Actius Intangibles 

Es la eina que ens permetrà: 

1) Identificar, 2) Documentar i 3) Classificar els 
actius intangibles de la nostra empresa. 

 

• No es feina d’un dia. 

• Calen equips pluridepartamentals. 

• Suposa canviar paradigmes a la empresa. 



On és important una visió tècnica i tecnològica? 

En la determinació de la importància dels actius 
intangibles inventariats.  

 

En la previsió de la seva obsolescència. 

  

En la valoració actual i la valoració potencial de futur. 

 



Actius Intangibles en Elements Distintius 

• Nom de l'empresa com a persona jurídica 

• Noms Comercials Registrats 

• Noms de Domini Registrats 

• Noms, gràfics, logos o formes tridimensionals sense registrar 

• Marques Registrades  

• Altres elements d'imatge corporativa 



Actius Intangibles en Reputació i Percepció Externa 

• Responsabilitat Social Corporativa 

• Autoritzacions Administratives 

• Homologacions/Acreditacions 

• Percepció externa de l'empresa 

• Referències dels Clients 

• Referències dels Proveïdors 

• Referències dels Usuaris 

• Anàlisis de Solvència 

• Anàlisis de Posició Competitiva 

• Altres 



Actius Intangibles en Productes 
Manuals interns/externs 

Know-How i Show-How Tècnic (No patentat) 

Plànols o Dibuixos d'Enginyeria 

Mètodes i Resultats de R+D en Tecnologia 

Processos de Fabricació i Procediments Estàndard d'Operació 

Coneixements Tècnics 

Manuals Tècnics, Arxius Tècnics, Publicacions 

Saber fer comercial 

Secrets Industrials/Comercials 

Experiència i Capacitat d'Innovació 

Software propi (desenvolupat internament o subcontractat ) 

Licencies de software 



Actius Intangibles en Contractes i Acords 

• Acords de confidencialitat 

• Acords de llicència 

• Acords de cessió 

• Aliances Estratègiques 

• Acords de col·laboració entre empreses 

• Acords de co-desenvolupament 

• Acords de franquícia 

• Pactes de No-Interferència o No-Competència 

• Acords de Sub-Contractació 

• Contractes de Treball 

• Altres 

 



Actius Intangibles en la cadena de subministrament 

• Circuits comercials establerts o repetitius 

• Saber fer de mercat 

• Coneixements de Nous Mercats: Geogràfics i Sectorials 

• Base de Dades de Clients 

• Base de Dades de Proveïdors 

• Xarxes de Distribució 

• Condicions contractuals especials  

 

 



Actius Intangibles en la Organització Empresarial 

• Plans de Reorganització 

• Experiència empresarial 

• Plans de Negoci 

• Plans de Formació 

• Plans de Màrqueting 

• Mètodes de Gestió 

• Regles tàcites o implícites 

• Col·laboracions amb universitats, col·legis professionals, etc. 

• Xarxes de Contactes Empresarials o de Negoci 

 

 

 

 



Actius Intangibles en Propietat Industrial 

• Marques  

• Noms comercials  

• Dissenys  

• Patents  

• Models d’utilitat 

• Secrets Industrials 

• Noms de domini propis 

• Drets encara no registrats 

 

 

 

 

 



¿DUBTES? 
 

¿PREGUNTES? 
 

¿ACLARIMENTS? 
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