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SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE LES SOL·LICITUDS 
DE PATENTS I MODELS D’UTILITAT 2014 

 
L'Oficina Espanyola de Patents i Marques continua impulsant en l'exercici 2014 la utilització 
de la propietat industrial per les empreses espanyoles com a eina d'accés als mercats 
internacionals . Amb aquesta finalitat ha publicat al BOE la Resolució de l'OEPM per la qual 
es convoca per a l'any 2014, la concessió de subvencions per al foment de les sol · licituds 
de patents i models d'utilitat espanyols i en l' exterior . 
 
OBJECTIU :  
 
Estimular la protecció internacional de la tecnologia a través de les patents o dels models 
d'utilitat i contribuir a la millora de la competitivitat de les entitats del sector privat que han 
emprès la recerca de mercats fora d'Espanya . 
 
Fomentar la protecció de les invencions nacionals de PIME i persones físiques a través de 
patents o de models d'utilitat . 
 
TIPUS D’AJUTS :  
 
- Subvencions a l'extensió d'una sol·licitud d'una 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 . Entre 
d'altres conceptes subvencionables, la convocatòria 2014 inclou : tràmits de sol · licitud , 
informe de recerca , examen o concessió , anualitats de l'EPO i validació de Patent Europea  
 
- Subvencions a les activitats realitzades dins del procediment internacional PCT ( tràmits 
de sol · licitud , recerca internacional o examen preliminar ) . 
 
- Subvencions a les sol·licituds de patents i models d'utilitat espanyols ( tràmits de sol · 
licitud i / o informe de recerca ( IET ) ). 
 
TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:  
 
Del 25 de març al 24 d'abril de 2014 . 
 
 
Per a més informació us agrairíem es possessiu en contacte amb el nostre departament de 
gestió d’ajuts i subvencions que us aclarirà qualsevol dubte que tingueu i us ajudarà en la 
tramitació d’aquests expedients. 

 
 

Ajuts i Subvencions 
Responsable: Rocío Caro 
rcaro@paresiaubia.com 

 
 
 

 


