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e) Taxa per sol·licitud d’un informe de recerca com-
plementària: 10.000 pessetes.

2. La manca de pagament de la taxa corresponent 
produeix la nul·litat a Espanya de la patent europea, la 
falta de protecció provisional de la sol·licitud de patent 
europea o la no-emissió de l’informe de recerca comple-
mentària.

Article segon

Aquestes taxes s’han d’ajustar al que disposen la Llei 
230/1963, de 28 de desembre, general tributària; la Llei de 
taxes i exaccions parafiscals, de 26 de desembre de 1958, 
i la Llei 17/1975, de 2 de maig, sobre creació de l’orga-
nisme autònom Registre de la Propietat Industrial, i en 
especial tenen les característiques que a continuació es 
detallen.

1. Subjecte passiu. Són subjectes passius del paga-
ment de les taxes els sol·licitants de patents europees o 
titulars de patents europees que sol·licitin algun dels ser-
veis o activitats que s’indiquen a l’article primer, així com 
els sol·licitants d’informes de recerques complementà-
ries.

2. Meritació. L’obligació de contribuir neix en el 
moment de sol·licitar el servei que constitueix el fet impo-
sable a què es refereix l’article primer de la Llei.

3. Destinació. L’import del que es recapta per les 
taxes forma part del pressupost d’ingressos del Registre 
de la propietat industrial.

4. Òrgan gestor. Sense perjudici de la funció de con-
trol del Ministeri d’Economia i Hisenda, l’administració, 
liquidació i notificació de les taxes correspon al Registre 
de la propietat industrial.

Article tercer

La quantia de les taxes previstes a l’article primer 
d’aquesta Llei s’ha d’adaptar periòdicament a la variació 
dels costos a través de les lleis de pressupostos generals 
de l’Estat.

DISPoSIcIó fInAL

El Govern, a proposta dels ministres d’Economia i 
Hisenda i d’Indústria i Energia, ha de dictar totes les dis-
posicions que siguin necessàries per al desplegament i 
l’aplicació d’aquesta Llei.

Per tant, 
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Palau de la Zarzuela, Madrid, 7 d’octubre de 1987.

JuAn cARLoS R.

 El president del Govern,
fELIPE GonZÁLEZ MÁRQuEZ

(Aquesta Llei s´inclou tenint en compte la correcció d´errors publi-
cada al «BOE» 242, de 9-10-1987.)

22833 LLEI 20/1987, de 7 d’octubre, sobre taxes que 
han de satisfer els sol·licitants i concessionaris 
de patents europees per determinades activi-
tats a realitzar en el Registre de la Propietat 
Industrial. («BoE» 241, de 8-10-1987, i «BoE» 
242, de 9-10-1987.)

JuAn cARLoS I

REI D’ESPAnYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei,
Sapigueu: Que les corts Generals han aprovat la Llei 

següent i jo la sanciono.

com a conseqüència de l’entrada en vigor a Espanya 
el dia 1 d’octubre de 1986 del conveni de Munic, de 5 
d’octubre de 1973, sobre concessió de patents europees, i 
transcorreguts els terminis de procediment que aquest 
preveu, és necessari donar protecció definitiva a Espanya 
als titulars de patents europees concedides per l’oficina 
Europea de Patents, d’acord amb el que estableix l’article 
65 de l’esmentat conveni.

Les sol·licituds de patents europees i les patents euro-
pees concedides les publica l’oficina Europea de Patents 
només en algun dels idiomes oficials (francès, anglès o 
alemany), per la qual cosa el Reial decret 2424/1986, de 10 
d’octubre, relatiu a l’aplicació a Espanya de l’esmentat 
conveni, estableix la necessitat de publicar-les i traduir-
les a l’espanyol, cosa que exigeix la seva impressió per 
part del Registre de la Propietat Industrial.

El compliment d’aquesta activitat exigeix establir els 
imports de les taxes esmentades als articles 6è, 9è, 12 i 18 
del Reial decret esmentat.

Article primer

1. Les taxes previstes als articles 6è, 9è, 12 i 18 del 
Reial decret 2424/1986, de 10 d’octubre, relatiu a l’aplica-
ció a Espanya del conveni de Munic, de 5 d’octubre de 
1973, sobre concessió de patents europees, que va entrar 
en vigor a Espanya l’1 d’octubre de 1986, són les 
següents:

a) Taxa per publicació de les reivindicacions i, si s’es-
cau, dibuixos, d’una sol·licitud de patent europea traduïda 
a l’espanyol o de la revisió de la traducció de la publicada: 
9.300 pessetes.

b) Taxa pels conceptes assenyalats a l’apartat a), 
quan s’aporti la traducció en suport magnètic: 8.700 pes-
setes.

c) Taxa per publicació d’un fascicle de patent europea 
tal com hagi estat concedida, o com hagi estat modificada 
i concedida després del procediment d’oposicions, traduït 
a l’espanyol, o de la seva revisió: fins a 22 pàgines: 24.800 
pessetes. Per cada pàgina addicional: 1.000 pessetes.

d) Taxa pels conceptes assenyalats a l’apartat c), 
quan s’aporta la traducció en suport magnètic en les con-
dicions tècniques que fixi el Ministeri d’Indústria i Ener-
gia: fins a 22 pàgines: 21.000 pessetes. Per cada pàgina 
addicional: 800 pessetes.


