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Termini sol·licituds:  finalitza el 05-07-2013.  
 
Objecte:  2 programes: 
 
a) Programa d'ajudes per al foment de sol·licituds de patents i models d'utilitat 
en l'exterior : Dirigit a estimular la protecció internacional de la tecnologia a través de 
les patents o dels models d'utilitat.  
Per a això, a fi d'ajudar a superar les principals barreres que el sol·licitant pot trobar en 
la consecució d'una patent europea, internacional o una patent nacional en oficines 
nacionals estrangeres, aquestes ajudes es concentren a subvencionar les activitats 
que pressuposen uns costos per pagament de taxa als respectius països en funció 
d'unes quanties de referència que s'estableixen en la present convocatòria per a cada 
tipus d'activitat realitzada en un país o grup de països, així com subvencionar la 
realització de la traducció a l'idioma del país en el qual es realitzi l'extensió. 
 
b) Programa d'ajudes per al foment de sol·licituds de patents i models d'utilitat  
espanyols per a la PIME i persones físiques : aquestes ajudes es concentren a 
subvencionar les sol·licituds de patents i models d'utilitat espanyols que comporten el 
pagament d'una taxa. 
 
Compatibilitat:  
 
Les dues actuacions subvencionables seran compatibles entre si, a l'efecte de 
l'eventual concessió de la subvenció. 
També seran compatibles amb altres subvencions, ajudes o ingressos procedents de 
qualsevol de les Administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea 
o d'Organismes Internacionals. La suma de les ajudes o subvencions atorgades als 
beneficiaris, en el marc de la present convocatòria, en cap cas podrà ser superior al 
cost de les activitats subvencionades. 
 
Límit de les ajudes «de *mínimis»: En cap cas les subvencions podran superar l'import 
màxim total de les ajudes «de *mínimis» 
 
a)Programa per a foment de sol·licituds paleses i m odels d'utilitat en exterior: 
 
Finalitat i requisits:  fomentar les sol·licituds de patents i models d'utilitat a l'estranger, 
utilitzant la via nacional dels diferents països, la via europea a través del previst en el 
Conveni sobre la concessió de Patents Europea (Munic 1973 *CPE) o la via del Tractat 
de Cooperació en matèria de patents (Washington 1970 *PCT). 
 
 

Ajudes 2013 foment de sol·licituds de PATENTS i MOD ELS 
D’UTILITAT espanyols i en l’exterior 

 



  

Les sol·licituds hauran de reunir almenys una de les característiques següents: 
 
a) Que el seu dret de prioritat unionista porti causa d'una sol·licitud de patent o model 
d'utilitat presentada davant la *OEPM, d'acord amb l'art.4 Conveni Pariu protecció 
Propietat Industrial 1883 
b) Que el seu dret de prioritat unionista porti causa d'una sol·licitud internacional *PCT 
presentada davant la *OEPM, en qualitat d'Oficina Receptora segons el Tractat de 
Cooperació en Matèria de Patents, o bé que es tracti d'aquesta sol·licitud internacional 
*PCT. 
c) Que el seu dret de prioritat unionista porti causa d'una sol·licitud de patent europea 
presentada en la *OEPM, d'acord amb art.2 RD 2424/1986, o bé que es tracti 
d'aquesta sol·licitud de patent europea presentada en la *OEPM. 
 
Cada sol·licitud de subvenció podrà incloure despeses corresponents a una o diverses 
de les sol·licituds de patent esmentades en els apartats anteriors. 
 
Beneficiaris:  persona amb domicili a Espanya que hagi realitzat directament o a 
través d'un representant 3º l'activitat objecto de la subvenció, sempre que, sent el 
titular de la sol·licitud de patent o model d'utilitat a l'estranger reuneixi un dels següents 
requisits: 
 
a) Sigui una persona física. 
b) Sigui considerat PIME. 
c) Sigui una gran empresa privada. 
d) Sigui una institució privada sense ànim de lucre sense dependència o vinculació al 
sector públic. 
 
Conceptes i quantia:  a) L'extensió d'una sol·licitud de patent o d'un model d'utilitat, 
davant les oficines nacionals de països tercers o oficines regionals de patents, en el 
marc de procediments de concessió de patents o de models d'utilitat nacionals o 
regionals.  
 
1r. La sol·licitud d'una patent o d'un model d'utilitat. 
2n. La validació d'una patent europea. 
3r. La cerca d'anterioritats en l'Estat de la Tècnica. 
4t. L'examen de la sol·licitud de patent. 
5è. La concessió de la patent. 
6è. La designació de països, l'excés del nombre de reivindicacions i les anualitats 
davant l'Oficina Europea de Patents (*EPO). 
7è. La traducció de memòries completes de sol·licituds de patents o de models d'utilitat 
a fi de presentar la mateixa davant les oficines nacionals de països tercers o oficines 
regionals de patents. (no necessari pagament de taxa) 
 
b) Les activitats realitzades dins del procediment internacional *PCT.  
 
1r. La sol·licitud internacional *PCT quan la *OEPM hagi actuat en qualitat d'Oficina 
Receptora. 
2n. La cerca internacional quan la *OEPM hagi actuat en qualitat d'Administració de 
Cerca Internacional. 
3r. L'examen preliminar internacional quan la *OEPM hagi actuat en qualitat 
d'Administració d'Examen Preliminar Internacional. 
 
- En cap cas seran objecte de subvenció les validacions de patents europees a 
Espanya o les entrades en fase nacional a Espanya, ni les traduccions al castellà. 
 



  

- A les ajudes assenyalades se'ls assignaran unes quanties de referència, en funció 
del país o grup de països en què hagi tingut lloc l'activitat subvencionable i que 
s'indiquen en l'annex I  
 
- La traducció de les memòries completes de les sol·licituds de patents o de models 
d'utilitat se subvencionarà per una quantia de referència de 700 € per traducció de 
cada sol·licitud de patent traduïda i presentada. Només se subvencionarà una 
traducció per idioma i sol·licitud prioritària. En cap cas se subvencionarà la traducció 
de la sol·licitud *PCT per realitzar la cerca internacional o l'examen preliminar en una 
oficina diferent de la *OEPM. 
 
- La subvenció no podrà superar el 70 % dels imports assenyalats en l'annex I i el 70 
% de la quantitat indicada en l'apartat anterior per a les traduccions. Si el sol·licitant 
sigui considerat PIME o sigui una persona física, no podrà superar el 80% d'aquests 
imports. Els treballadors autònoms es consideren PIME a l'efecte d'aquesta subvenció. 
 
- L'import màxim  individualitzat de les ajudes concedides serà de 60.000 € per a 
cadascun dels sol·licitants, excepte si PIME o persones físiques, serà de 65.000 
euros. 
 
- Les activitats són aquelles la despesa de les quals s'hagi realitzat des del 04-05-2012 
fins avui de finalització del termini de presentació de sol·licituds de la present 
convocatòria. En el cas de les traduccions, aquestes han d'haver estat presentades 
davant les oficines nacionals estrangeres o regionals entre aquestes mateixes dates. 
 
 
 
b)Programa  d'ajudes per al foment de sol·licituds de patents i models d'utilitat 
espanyols per a la PIME i persones físiques:  
 
Finalitat i requisits : es dirigeixen a fomentar les sol·licituds de patents espanyoles i 
sol·licituds de models d'utilitat espanyols que no reivindiquin cap prioritat unionista 
d'acord amb l'art.4 del Conveni de Paris per a la protecció de la Propietat Industrial de 
20 de març de 1883. 
 
Perquè una de les sol·licituds pugui acollir-se a subvenció, és imprescindible que 
s'hagin abonat efectivament les taxes de les activitats objecto d'ajuda.  
 
Queden per tant excloses sol·licituds que no hagin abonat una taxa a causa d'un 
ajornament, a una exempció, o que havent abonat una taxa, aquesta hagi estat 
retornada. Aquestes sol·licituds podran acollir-se a subvenció en la convocatòria 
immediatament següent al pagament efectiu d'aquestes taxes. 
 
Beneficiaris:  persona amb domicili a Espanya que hagi realitzat directament o a 
través d'un representant tercer l'activitat objecto de la subvenció, sempre que, sent el 
titular de la sol·licitud de patent o model d'utilitat espanyol, reuneixi un dels següents 
requisits: 
 
a) Sigui una persona física. 
b) Sigui considerat petita o mitja empresa (PIME). 
 
Els treballadors autònoms es consideraran PIME a l'efecte d'aquesta subvenció. 
 
 
 



  

Conceptes i quanties:  
1r. La sol·licitud d'un model d'utilitat espanyol. 
2n. La sol·licitud i la realització de l'informe de cerca d'anterioritats en l'Estat de la 
Tècnica (*IET) per a les sol·licituds de patents espanyoles. 
3r. La sol·licitud d'una patent espanyola prioritària d'una sol·licitud internacional *PCT 
l'Informe de la qual de Cerca Internacional (IBI) realitzat amb anterioritat a l'Informe 
sobre l'Estat de la Tècnica (*IET). 
 
- S'entendran realitzades les activitats subvencionables quan s'hagi publicat el model 
d'utilitat o la sol·licitud de patent juntament amb l'informe sobre l'Estat de la Tècnica en 
el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial» de la *OEPM, sempre que suposin el 
pagament d'una taxa. 
 
- En cap cas seran objecte de subvenció les validacions de patents europees a 
Espanya o les entrades en fase nacional a Espanya de sol·licituds internacionals 
*PCT. 
 
- A les activitats assenyalades se'ls assignaran unes quanties de referència que 
s'indiquen annex II  
 
- La subvenció no podrà superar el 90 % dels imports assenyalats en l'annex II. 
 
- L'import màxim  individualitzat de les ajudes concedides serà de 65.000 € per a 
cadascun dels sol·licitants en aquesta convocatòria. 
 
- Les activitats objecto de subvenció són aquelles sol·licituds de patents o de model 
d'utilitat que hagin estat publicades durant els anys 2011, 2012 i durant 2013 fins avui 
de finalització del termini de presentació de sol·licituds de la present convocatòria, 
sempre que no hagin rebut subvenció en les convocatòries anteriors d'aquestes 
ajudes. 
 
 
 
Per a més informació consulteu el nostre departament de gestió d’ajuts i subvencions. 
  
Departament d’Ajuts i Subvencions 
Responsable: Rocio Caro – rcaro@paresiaubia.com 
 


