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Comerç i distribució comercial

Consultoria per a l’empresa

Economia i estudis

Formació i coneixement

Innovació i competitivitat

Internacionalització

Medi ambient

Serveis generals per a l’empresa

Urbanisme i transports

·	 Incentius fiscals per a R+D+i: assessorament, implantació i justificació
·	 Patents: assessorament, tramitació i recerca.
·	 Projectes de suport a la competitivitat i a la innovació
·	 R+D+i: assessorament i tramitació d'ajuts
·	 Sessions informatives, conferències i jornades
·	 Vigilància tecnològica i intel·ligència competitiva: assessorament i implantació



Propietat industrial: patents i marques

Presentació
Cada vegada més, les exigències competitives del mercat obliguen les 
empreses a innovar, tant a través de la invenció de nous productes que 
els permetin diferenciar-se dels competidors, com de l’ús de marques i 
signes distintius que aportin valor als productes i serveis tot identificant-
les i transmetent confiança i garantia de qualitat als compradors. 
L’empresa, però, necessita assegurar la protecció d’aquestes invencions 
i signes distintius per gaudir dels drets d’exclusivitat i evitar la imitació 
per part de tercers. L’objectiu de la Cambra és posar a l’abast de les 
empreses tots els recursos necessaris per ajudar-les a preservar les 
seves invencions i marques a través dels drets de la propietat industrial, 
contribuint així a rendibilitzar la inversió realitzada i a potenciar el seu 
desenvolupament.

Què us oferim?
La Cambra, en col·laboració amb una agència de la propietat industrial, 
ofereix un servei complet en matèria d’assessorament i protecció dels drets 
de la propietat industrial.

Registre de patents i models d’utilitat
La Cambra analitza la innovació que cal protegir i proposa a l’empresa els 
diferents mecanismes de protecció que té al seu abast. Alhora, porta a 
terme tots els tràmits per protegir el producte, generalment a través de la 
patent nacional i internacional.

Us proporcionem:

•	 Elaboració de l’informe previ de l’estat de la tècnica que ens permet 			
planificar qualsevol activitat en R+D, analitzar la possible patentabilitat 		
del projecte i detectar tecnologies de domini públic.

•	 Tramitació de la patent a nivell nacional, europeu, internacional i/o PCT.

•	 Redacció i confecció de la memòria de la patent i seguiment fins a la 		
seva concessió.

•	 Servei de vigilància de les patents de tercers que puguin anar contra el 	
seu registre.

•	 Estudi de cartera de patents i proposta d’optimització.

•	 Assessorament sobre l’explotació de la innovació a través de llicències 	
o cessions.

•	 Tramitació d’ajuts per a les despeses ocasionades en la protecció de les 	
invencions.

Renovació d’anualitats de patents
La Cambra porta a terme el tràmit administratiu de renovació de les patents 
de les empreses en els terminis establerts. La sistemàtica que es segueix 
permet reduir el cost de les renovacions d’anualitats fins al 40 %.

La utilització d’aquest sistema per part de l’empresa no comporta canvi 
d’agent o de representant, ni a Espanya ni al país on s’hagi de presentar 
l’anualitat, ja que es tracta d’un tràmit administratiu.

Registre de marques
La Cambra posa al vostre abast les eines necessàries per protegir les 
vostres marques o signes distintius.

Us proporcionem:

•	 Informació i assessorament sobre les diferents modalitats de protecció.

•	 Recerca de marques per poder conèixer abans de començar els tràmits 	
de registre si una marca està en ús, o les semblances amb altres marques 	
existents, la qual cosa permet minimitzar el risc d’oposició per part de 		
tercers.

•	 Tramitació de la marca a nivell nacional, comunitària i/o internacional.

•	 Seguiment de la marca fins a la seva concessió i obtenció del títol.

•	 Servei de vigilància de les marques que puguin anar contra el vostre 			
registre, oposició davant de marques incompatibles i presentació de recursos.

•	 Estudi de la cartera de marques i proposta d’optimització.

•	 “Marcalia” (compra/venda de marques).

•	 Assessorament en matèria de gestió de marques davant de fusions i 		
absorcions empresarials.

•	 Tramitació d’ajuts per al registre de marques.

Renovació del registre de marques
La Cambra realitza tots els tràmits per renovar el registre de les vostres 
marques en el termini establert oferint-vos les màximes facilitats i preus 
competitius. A nivell internacional, accedim a un sistema de renovació que 
permet reduir el cost fins al 40 %, sense haver de canviar d’agent o de 
representant.

Beneficis per a l’empresa
•	 Protecció de drets exclusius i de la imatge

•	 Dissuasió d’infractors

•	 Augment de beneficis i rendiment de les inversions

•	 Obtenció d’ingressos a través de llicències

A qui ens dirigim?
Empreses o professionals que hagin desenvolupat algun tipus d’invenció 
de producte o bé creat un nom o signe distintiu i el vulguin protegir.

L’equip tècnic
Es treballa amb professionals, agents de la propietat industrial amb 
coneixements constantment actualitzats en matèria de legislació en propietat 
industrial i intel·lectual, tant a nivell nacional com internacional. Els nostres 
professionals asseguren l’èxit dels vostres registres i garanteixen una 
absoluta confidencialitat.

Avantatges que us oferim
•	 Garantia de qualitat: posem al vostre abast un equip de professionals 		

altament qualificat.

•	 Coneixement especialitzat i actualitzat en matèria de protecció industrial.

•	 Preus competitius.

•	 Servei a mida de les necessitats de l’empresa.

Tinc una invenció i vull 

protegir-ne els drets. Conec 

l'opció que millor s’adequa a 

les meves necessitats?

Vull assegurar-me que la 

meva marca o invenció no 

sigui imitada per part de 

tercers. Pot la Cambra

realitzar-ne la vigilància?

Puc aconseguir ajudes per al 

registre de marques i patents?

Sé com optimitzar els costos 

de la cartera de marques i 

patents?

Puc conèixer el que s’està 

protegint en el meu sector o 

el meu competidor directe?

Un assessorament planificat 

és el millor estalvi.

Puc estalviar-me diners en 

les anualitats de les patents i/o 

marques?

A quins països convé protegir 

la meva marca o patent?

Una patent és un títol de propietat 
industrial que atorga l’Estat i que 
reconeix el dret d’explotació exclusiu de 
la invenció patentada durant un temps 
limitat, impedint a altres la seva 
fabricació, venda o utilització sense 
consentiment del titular. Es pot patentar 
invencions (*) i millores d’invencions 
anteriors.

(*) Una invenció pot referir-se a un 
procediment, un aparell, etc., i al 
perfeccionament o millora dels mateixos.

Una marca dóna el dret exclusiu 
d’utilitzar un signe o mitjà material, sigui 
quina sigui la seva classe i forma, que 
serveixi per distingir un producte o servei 
en el mercat, de manera que el públic 
el pugui reconèixer i distingir.

Funcionament
del servei:

Tràmits i preparació de
documentació de registre

davant l’organisme
pertinent.

Vigilància posterior durant
tota la vida legal de la

marca, la patent i/o
el model d’utilitat.

Estudi i assessorament 
previ per analitzar la viabilitat

del projecte (marca que
cal registrar, patent  i/o 

model d’utilitat...).


