Procediment de registre d’una marca
PROCEDIMENT

Puc registrar la meva marca?
Els signes que puc registrar són (article 4 Llei 17/2001
de Marques)
Paraules

Noms de persones

Dibuixos

Sonors

Lletrs, xifres

Prohibicions absolutes (article 5 Llei 17/2001 de
Marques)
Signes sense capacitat
distintiva

Signes genèrics

Signes descriptius

Signes enganyosos

Signes contraris a la Llei i ordre
públic
Signes protegits legalment

Formes que siguin de la
naturalesa del producte

firma,

4. Publicitat i notificació
Es publica al BOPI durant dos mesos, per
exercitar el dret d’oposició per part de tota
persona que es consideri perjudicada.
OEPM envia als titulars els drets registrals de
marques, noms comercials o rètols
d’establiments ja registrats o, anteriorment
sol·licitats per què puguin presentar oposició.

PAGAMENT NO
ELECTRÒNIC
Sol·licitud
marca o
nom
comercial

1a classe 147,79€
2a classe i ss 95,55€

PAGAMENT
ELECTRÒNIC

Òrgan examina si la sol·licitud té les dades
mínimes, formulari
correcte i el
sol·licitant està legitimat

3. Examen de licitud

20 mesos si patís algun suspens o tingués
oposicions.

Quan de temps dura la concessió?

Que no sigui contrària a l’ordre
públic, que no tingui defectes.

10 anys.

Si els té i no s’han esmenat , es
desestimarà.

Passats aquests, la marca i nom comercial
han de renovar-se.
Les renovacions poden ser indefinides.

Fi procés

Avantatges

5. Examen de fons
Finalitzat el termini d’oposicions, s’examina
si incideixen prohibicions absolutes.

Cost de les taxes

Terminis màxims de resolució:
12 mesos si la sol·licitud no patís cap
suspens i no tingués oposicions.

2. Examen de forma

Via presencial / Via telemàtica
Documentació:
Declaració,
identificació
i
denominació + justificant pagament

Formes tridimensionals (embolcalls,
envasos i formes del producte)

Colors

1. Presentació de la sol·licitud

Quan de temps dura la tramitació?

6. Concessió / Denegació
Marca no incorre en
prohibició i no hi ha
oposicions.

Transcorregut
termini
contestació al suspens,
es concedeix o es denega
total/parcialment.

Si hi ha oposició o incorre en prohibició
absoluta, es suspèn i s’obre procés
d’al·legacions.

1a classe 125,36€
2a classe y ss
81,21€

*Per a més informació no dubti en contactar amb l’equip de Pymelegal (info@pymelegal.es)

CONCESSIÓ

DENEGACIÓ /
CONCESSIÓ PARCIAL

Juntament amb la presentació de la
sol·licitud, neix el dret de prioritat. És el
dret del peticionari sobre altres sol·licituds
presentades amb posterioritat.
La OEPM abans de publicar una sol·licitud,
comprova si aquesta pot afectar a titulars
de drets registrals i se’ls comunica perquè
aquests puguin formular oposició quan es
necessiti.
Protecció del teu signe distintiu.

