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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
7148 Correcció d’errors de la Llei 24/2015, de 24 de juliol, de patents.

Havent observat errors a la Llei 24/2015, de 24 de juliol, de patents, publicada en el 
«Butlletí Oficial de l’Estat» número 177, de 25 de juliol de 2015, i en el seu suplement en 
català, se’n fan les rectificacions oportunes referides a la versió en llengua catalana:

A la pàgina 35, a l’article 59, apartat 4, on diu: «Quan la patent tingui per objecte un 
producte que contingui informació genètica o que consisteixi en informació genètica, els 
drets conferits per la patent s’estenen, sense perjudici del que disposa l’apartat 4 de 
l’article 5, a tota matèria a la qual s’incorpori el producte i en la qual es contingui i exerceixi 
la seva funció la informació genètica.», ha de dir: «Quan la patent tingui per objecte un 
producte que contingui informació genètica o que consisteixi en informació genètica, els 
drets conferits per la patent s’estenen, sense perjudici del que disposa l’apartat 5 de 
l’article 5, a tota matèria a la qual s’incorpori el producte i en la qual es contingui i exerceixi 
la seva funció la informació genètica.»

A la pàgina 41, a l’article 79, apartat 5, on diu: «Un cop inscrit en el Registre de patents 
algun dels drets o gravàmens previstos a l’article 81.1,...», ha de dir: «Un cop inscrit en el 
Registre de patents algun dels drets o gravàmens previstos a l’article 82.1,...».

A la pàgina 64, a l’article 146, apartat 3, on diu: «... es fonamenta en alguna de les 
causes que preveu l’article 145 d’aquesta Llei.», ha de dir: «... es fonamenta en alguna de 
les causes que preveu l’article 149 d’aquesta Llei.».

A la pàgina 67, a l’article 158, apartat 1b), on diu: «Quan es consideri retirada per 
aplicació de l’article 90.3 del CPE en la mesura que es refereix a l’article 14.2 del CPE.», 
ha de dir: «Quan es consideri rebutjada per aplicació de l’article 90.5 del CPE en la mesura 
que es refereix a l’article 14.2 del CPE.».
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