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I.  DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’INDÚSTRIA, TURISME I COMERÇ
14979 Reial decret 1431/2008, de 29 d’agost, pel qual es modifiquen determinades 

disposicions reglamentàries en matèria de propietat industrial.
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L’apartat 4 de l’article 29 de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de marques, relatiu a 
l’obligació de designar un domicili a Espanya als efectes de notificacions als qui siguin part 
en un procediment davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques en el qual actuïn per 
si mateixos i no tinguin domicili ni seu a Espanya, ha estat declarat, per la Comissió 
Europea, incompatible amb l’article 49 del Tractat de la Unió Europea ja que es considera 
que el seu contingut suposa una restricció a la lliure prestació de serveis dins de la 
Comunitat Europea. Per això, s’ha procedit amb caràcter urgent a modificar l’apartat 
esmentat, mitjançant la inclusió de la disposició final sisena de la Llei 53/2007, de 28 de 
desembre, sobre el control del comerç exterior de material de defensa i doble ús, i fent una 
nova redacció de l’article 29.4 de la Llei per suprimir l’esmentada obligació de designar un 
domicili a Espanya als efectes de notificacions.

Això comporta, com a conseqüència obligatòria, la modificació dels articles 1.1.c) i 
56.1 i 3 del Reglament d’execució de la Llei de marques, aprovat pel Reial decret 687/2002, 
de 12 de juliol, que es veuen afectats pels canvis introduïts a la Llei esmentada. 
Paral·lelament, i per raons de concordança, ja que l’article 29 de la Llei de marques és 
aplicable a totes les modalitats de la propietat industrial, segons la disposició addicional 
segona de la Llei 20/2003, de 7 de juliol, de protecció jurídica del disseny industrial, ha 
estat necessari modificar l’article 4.1. b) del Reglament d’execució de la Llei de patents i la 
disposició addicional segona del Reglament d’execució de la Llei de protecció jurídica del 
disseny industrial, per estendre a les patents i a les creacions de forma el mateix règim de 
notificacions previst per a les marques en tots els casos en els quals l’adreça de l’interessat 
estigui fora d’Espanya.

A més dels canvis derivats de la modificació legal esmentada, s’ha aprofitat la reforma 
per realitzar altres adequacions en temes puntuals, com són la determinació dels terminis 
per contestar als inconvenients en la tramitació d’expedients de marques internacionals, 
que es regula en l’apartat 2 de l’article 20 del Reglament d’execució de la Llei de marques, 
així com en la representació davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques.

Per tal d’agilitar i adaptar l’acreditació de la representació en els casos de tramitació 
electrònica s’afegeixen dos nous apartats a l’article 57 de l’esmentat reglament de la Llei 
de marques, on es preveu que es pugui aportar un arxiu electrònic que contingui la còpia 
íntegra del poder original per als actes que no impliquin renúncia, alienació, gravamen o 
limitació de drets, sense perjudici que en cas de desistiment de la sol·licitud o per raons de 
seguretat, d’ofici o prèvia justificació d’alguna de les parts, s’hagi d’aportar el poder original 
en els terminis que preveu el nou apartat 7 de l’article 57. El règim es fa extensiu a les 
restants modalitats de la propietat industrial a través de la ja esmentada modificació de la 
disposició addicional segona del Reglament d’execució de la Llei de protecció jurídica del 
disseny industrial.

També es regulen i es sistematitzen els supòsits d’inadmissió i desistiment de les 
oposicions en els diferents procediments legals que les preveuen i es modifiquen a l’efecte 
les normes reglamentàries corresponents.

A més dels canvis esmentats se n’han introduït altres en el Reglament d’execució de 
la Llei de patents, que pràcticament s’ha mantingut inalterat des de la seva aprovació el 
1986, encara que diversos dels seus preceptes van ser derogats per la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú (LRJ-PAC), i el Reial decret 441/1994, d’11 de març, que va aprovar el 
reglament d’adequació a aquesta dels procediments en matèria de propietat industrial. 
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Entre aquests canvis hi ha l’adaptació expressa de l’article 15 a les exigències de 
l’esmentada LRJ-PAC i, com a novetat fonamental, es modifica l’article 29 del Reglament 
d’execució de la Llei 11/1986, de 20 de març, de patents, ampliant el contingut de l’informe 
sobre l’estat de la tècnica, i s’inclou com a part d’aquest una opinió escrita, preliminar i 
sense compromís, sobre la patentabilitat de la invenció.

Aquesta última modificació relativa a la millora del servei prestat amb la realització de 
l’informe sobre l’estat de la tècnica pretén incorporar al nostre sistema nacional de 
concessió de patents, dins de la política de qualitat i prenent com a referència els sistemes 
més avançats del nostre entorn, el model ja generalitzat per a totes les patents que se 
sol·liciten per a Espanya per via europea i per als serveis de recerca oferts per l’Oficina 
Espanyola de Patents i Marques com a autoritat encarregada de la recerca internacional 
en el marc del sistema instaurat pel Tractat de Cooperació en Matèria de Patents.

Finalment, en l’Acta de Revisió del Conveni sobre la Patent Europea de 29 de novembre 
de 2000, que va entrar en vigor el 13 de desembre de 2007, s’introdueix un nou procediment 
de limitació de les patents europees centralitzat a l’Oficina Europea de Patents i es permet 
als estats contractants exigir que, perquè una patent europea limitada segons el nou 
procediment tingui efectes al país, el seu titular hagi de presentar una traducció en la 
llengua oficial de l’Estat en el termini de tres mesos comptat des de la data en què la 
menció de la limitació es publiqui en el «Butlletí Europeu de Patents». En el cas d’Espanya 
és l’idioma espanyol per la seva condició d’Estat membre del Conveni. Per incloure aquesta 
possibilitat s’han modificat els articles 7 i 8 del Reial decret 2424/1986, de 10 d’octubre, 
relatiu a l’aplicació del Conveni sobre concessió de patents europees fet a Munic el 5 
d’octubre de 1973.

En l’elaboració d’aquest Reial decret s’ha comptat amb la participació de les principals 
associacions i representants dels sectors afectats relacionats amb el contingut que es 
modifica.

Aquest Reial decret es dicta en virtut de l’article 149.1.9a de la Constitució, que atribueix 
a l’Estat la competència exclusiva en matèria de legislació sobre propietat industrial.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Indústria, Turisme i Comerç, amb l’aprovació 
prèvia de la ministra d’Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 29 d’agost de 2008,

D I S P O S O :

Article primer. Modificació del Reglament per a l’execució de la Llei 11/1986, de 20 de 
març, de patents, aprovat pel Reial decret 2245/1986, de 10 d’octubre.

El Reglament per a l’execució de la Llei 11/1986, de 20 de març, de patents, aprovat 
pel Real decret 2245/1986, de 10 d’octubre, queda redactat en els termes següents:

U. El paràgraf b) de l’apartat 1 de l’article 4 queda redactat de la manera següent:

«b) Nom i cognoms o denominació social del sol·licitant, la seva nacionalitat i 
domicili. Si es tracta del nom de les persones jurídiques, s’han d’identificar per la 
seva raó social o d’acord amb les disposicions legals per les quals es regeixin. Les 
persones físiques han de fer constar el número del seu document d’identitat. En el 
cas d’estrangers, ha de constar el seu número d’identitat d’estranger (NIE) o, si no, 
el del seu document d’identitat o passaport.

En el cas que el sol·licitant actuï per si mateix i no tingui domicili ni seu social en 
territori de l’Estat espanyol, ha de designar, a l’efecte de notificacions, una adreça 
postal a Espanya o, alternativament, indicar que les notificacions li siguin adreçades 
per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà tècnic de comunicació de què disposi 
l’Oficina Espanyola de Patents i Marques, sense perjudici del que disposa l’article 
155.2 de la Llei 11/1986, de 20 de març, de patents.»

Dos. El paràgraf b) de l’apartat 1 de l’article 14 queda redactat de la manera 
següent:
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«b) Una descripció de la invenció encara que no compleixi els requisits formals 
establerts.»

Tres. L’article 15 queda redactat de la manera següent:

«Article 15.

1. Dins dels deu dies següents a la recepció de la sol·licitud l’òrgan competent 
ha d’examinar si aquesta reuneix els requisits necessaris per obtenir una data de 
presentació que exigeixen l’apartat 1 de l’article 22 de la Llei 11/1986, de 20 de 
març, i l’article 14 d’aquest Reglament, i si la taxa de sol·licitud ha estat abonada.

2. Si d’aquest examen resulta que la sol·licitud no reuneix els requisits 
necessaris per obtenir una data de presentació o que la taxa de sol·licitud no ha 
estat abonada, els defectes observats s’han de comunicar al sol·licitant o al seu 
representant perquè els solucioni en el termini d’un mes, amb indicació que si no ho 
fa així es considera que desisteix de la seva sol·licitud. La resolució que consideri el 
desistiment s’ha de notificar.

3. Si els defectes són corregits dins el termini, s’atorga com a data de 
presentació la que correspongui al dia que la documentació esmenada va ser 
presentada a l’òrgan competent per rebre la sol·licitud. No obstant això, si el defecte 
consisteix només en la manca de pagament de la taxa i aquesta és abonada 
íntegrament dins el termini esmentat, no es modifica la data de presentació inicial de 
la sol·licitud de patent.

4. En cas que la sol·licitud sigui rebutjada els documents remesos s’han de 
retornar al sol·licitant i la taxa eventualment abonada li ha de ser reemborsada.»

Quatre. Els apartats 4 i 6 de l’article 29 tenen la redacció següent:

«4. L’informe sobre l’estat de la tècnica ha de distingir en els documents 
esmentats entre els que han estat publicats abans de la data de prioritat, entre la 
data de prioritat i la data de presentació i en la data de presentació o posteriorment. 
L’informe sobre l’estat de la tècnica ha d’esmentar la classificació de la sol·licitud de 
patent, segons la classificació internacional.»

«6. L’informe sobre l’estat de la tècnica ha d’incloure una opinió escrita, 
preliminar i sense compromís, sobre si la invenció objecte de la sol·licitud de patent 
compleix aparentment els requisits de patentabilitat que estableix la Llei, i en 
particular, amb referència als resultats de la recerca, si la invenció es pot considerar 
nova, implica activitat inventiva i és susceptible d’aplicació industrial.»

Cinc. Es modifica l’apartat 3 i s’afegeixen dos nous apartats 4 i 5 a l’article 45, amb 
la redacció següent:

«3. L’oposició no s’admet quan:

a) L’escrit d’oposició s’hagi presentat fora de termini.
b) No s’hagi abonat la taxa d’oposició.
c) L’escrit d’oposició no permeti identificar inequívocament la sol·licitud contra 

la qual es formula oposició, la identitat de l’oponent o els motius en què es funda.
d) No s’hagi presentat el poder de representació dins el termini.

En el cas que preveuen els paràgrafs b), c) i d), s’ha de donar a l’oponent 
l’oportunitat d’esmenar els defectes o presentar al·legacions en el termini de deu 
dies, i s’ha d’inadmetre l’oposició si aquells persisteixen al final del termini.

4. Si l’escrit d’oposició no s’ajusta a les altres disposicions del present Reial 
decret s’han de notificar les irregularitats observades a l’oponent perquè les solucioni 
en el termini d’un mes, amb la indicació que si no ho fa es considera que ha desistit 
l’oposició. La resolució que posi fi al procediment s’ha de pronunciar, de forma 
expressa, sobre la circumstància que dóna lloc al fet que es consideri que n’ha 
desistit.
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5. Una vegada finalitzat el termini per a la presentació d’oposicions, s’han de 
traslladar al sol·licitant les que hagin estat admeses i no es consideri que n’ha 
desistit, i aquest disposa del termini de dos mesos per solucionar els defectes 
formals imputats a la sol·licitud, per modificar les reivindicacions si ho considera 
oportú i per formular les al·legacions que estimi pertinents.»

Article  segon. Modificació del Reial decret 2424/1986, de 10 d’octubre, relatiu a 
l’aplicació del Conveni sobre la concessió de patents europees fet a Munic el 5 d’octubre 
de 1973.

El Reial decret 2424/1986, de 10 d’octubre, relatiu a l’aplicació del Conveni sobre la 
concessió de patents europees, fet a Munic el 5 d’octubre de 1973, es modifica en els 
termes següents:

U. L’article 7 queda redactat de la manera següent:

«Quan l’Oficina Europea de Patents concedeixi una patent europea que designi 
Espanya, el titular de la patent ha de proporcionar a l’Oficina Espanyola de Patents 
i Marques una traducció a l’espanyol del fascicle, així com en els casos en què la 
patent hagi estat modificada durant el procediment d’oposició o limitada per l’Oficina 
Europea de Patents. A falta de traducció, la patent no produeix efectes a 
Espanya.»

Dos. L’article 8 queda redactat de la manera següent:

«La traducció a l’espanyol del text de la patent europea s’ha de remetre a 
l’Oficina Espanyola de Patents i Marques en el termini de tres mesos a comptar de 
la data de publicació en el “Butlletí Europeu de Patents” de la menció de la concessió 
de la patent, o si s’escau, de la menció de la decisió relativa a l’oposició o a la 
limitació.

Una còpia dels dibuixos que figurin en el fascicle de la patent europea ha 
d’acompanyar la traducció, encara que no contingui expressions per traduir.

Així mateix, quan el titular no tingui domicili ni seu social a Espanya és necessari 
que la traducció del text sigui realitzada per un agent de la propietat industrial 
acreditat davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques o per un intèrpret jurat 
nomenat pel Ministeri Espanyol d’Afers Exteriors i Cooperació.»

Article tercer. Modificació del Reial decret 812/2000, de 19 de maig, pel qual s’estableix 
l’aplicació del procediment de concessió amb examen previ per a les sol·licituds de 
patents en el sector de l’alimentació.

S’afegeixen dos nous apartats 3 i 4 a l’article 4 del Reial decret 812/2000, de 19 de 
maig, pel qual s’estableix l’aplicació del procediment de concessió amb examen previ per 
a les sol·licituds de patents del sector de l’alimentació, amb la redacció següent:

«3. L’oposició no s’admet quan:

a) L’escrit d’oposició no es presenti dins el termini que preveu l’apartat 1.
b) No s’hagi abonat la taxa d’oposició.
c) L’escrit d’oposició no permeti identificar inequívocament la sol·licitud contra 

la qual es formula oposició, la identitat de l’oponent o els motius en què es funda.
d) No s’hagi presentat el poder de representació dins el termini.

En els casos que preveuen els paràgrafs b), c) i d), s’ha de donar a l’oponent 
l’oportunitat d’esmenar els defectes o presentar al·legacions en el termini de 10 
dies, i s’ha d’inadmetre l’oposició si aquells persisteixen al final de l’esmentat 
termini.

4. Si l’escrit d’oposició no s’ajusta a les altres disposicions del present Reial 
decret, s’han de notificar les irregularitats observades a l’oponent perquè les solucioni 
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en el termini d’un mes, amb la indicació que si no ho fa es considera que ha desistit 
de l’oposició. La resolució que posi fi al procediment s’ha de pronunciar, de forma 
expressa, sobre la circumstància que dóna lloc al fet que es consideri que n’ha 
desistit.»

Article quart. Modificació del Reglament per a l’execució de la Llei 17/2001, de 7 de 
desembre, de marques, aprovat pel Reial decret 687/2002, de 12 de juliol.

El Reglament per a l’execució de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de marques, 
aprovat pel Reial decret 687/2002, de 12 de juliol, queda modificat en els termes 
següents:

U. El paràgraf c) de l’apartat 1 de l’article 1 queda redactat de la manera següent:

«c) En el cas que el sol·licitant actuï per si mateix i no tingui domicili ni seu 
social en territori de l’Estat espanyol, ha de designar, a l’efecte de notificacions, una 
adreça postal a Espanya o, alternativament, indicar que les notificacions li siguin 
adreçades per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà tècnic de comunicació de 
què disposi l’Oficina Espanyola de Patents i Marques, sense perjudici del que 
disposa l’article 155.2 de la Llei 11/1986, de 20 de març, de patents.»

Dos. L’article 19 queda redactat de la manera següent:

«1. L’Oficina Espanyola de Patents i Marques no admet l’oposició quan:

a) L’escrit d’oposició no es presenti dins el termini que preveu l’article 17.1.
b) No s’hagi abonat la taxa d’oposició.
c) L’escrit d’oposició no permeti identificar inequívocament la sol·licitud contra 

la qual es formula oposició, la identitat de l’oponent o la marca o el dret anterior en 
virtut dels quals es presenta l’oposició.

d) No s’hagi presentat el poder de representació en el termini que preveu 
l’article 57.3.

2. Si l’escrit d’oposició no s’ajusta a les altres disposicions de la Llei 17/2001 o 
del present Reglament, l’Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de notificar les 
irregularitats observades a l’oponent perquè en el termini de deu dies les solucioni, 
amb la indicació que si no ho fa es considera que ha desistit de l’oposició. La 
resolució que posi fi al procediment s’ha de pronunciar, de forma expressa, sobre la 
circumstància que dóna lloc al fet que es consideri que n’ha desistit.»

Tres.  L’apartat 2 de l’article 20 queda redactat de la manera següent:

«2. Si de l’examen efectuat resulta que la sol·licitud incorre, per a la totalitat o 
part dels productes o serveis sol·licitats, en alguna prohibició o defecte de conformitat 
amb el que preveu l’article 20.1 de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, o si s’han 
presentat oposicions o observacions de tercers, i aquestes no han estat inadmeses 
o s’ha considerat que n’han desistit d’acord amb el que disposa l’article anterior, 
l’Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de decretar la suspensió de l’expedient 
i comunicar al sol·licitant els inconvenients observats i les oposicions o observacions 
formulades perquè en el termini d’un mes, a comptar de la publicació del suspens 
en el ‘’Butlletí Oficial de la Propietat Industrial’’, presenti les seves al·legacions, 
contestant al suspens decretat. Per a les marques internacionals l’esmentat termini 
té una durada d’entre dos i quatre mesos i s’estableix mitjançant resolució del 
director de l’Oficina Espanyola de Patents i Marques. Ha de comunicar-se a l’Oficina 
Internacional i publicar-se en el ‘’Butlletí Oficial de la Propietat Industrial’’.»

Quatre. Els apartats 1 i 3 de l’article 56 queden redactats de la manera següent:

«1. Llevat del que disposa l’apartat següent, ningú té obligació de fer-se 
representar davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques o els òrgans competents 
de les comunitats autònomes. No obstant això, en el cas que l’interessat actuï per si 
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mateix i no tingui domicili ni seu social en territori de l’Estat espanyol, ha de designar, 
a l’efecte de notificacions, una adreça postal a Espanya o, alternativament, indicar 
que les notificacions li siguin adreçades per correu electrònic o per qualsevol altre 
mitjà tècnic de comunicació de què disposi l’Oficina esmentada.»

«3. Les persones físiques o jurídiques que tinguin el seu domicili o un 
establiment industrial o comercial efectiu i seriós a la Comunitat Europea poden 
actuar mitjançant un empleat d’aquestes, sempre que l’empleat acrediti davant 
l’Oficina Espanyola de Patents i Marques o òrgans competents de la comunitat 
autònoma corresponent el seu poder de representació i compleixi les condicions 
que estableix l’apartat 1 als efectes de notificacions. L’empleat d’una persona jurídica 
de les que preveu el present apartat també pot actuar en representació d’altres 
persones jurídiques que estiguin econòmicament vinculades amb aquella, fins i tot 
si aquestes persones jurídiques no tenen ni domicili, ni establiment industrial o 
comercial efectiu i seriós a la Comunitat Europea.»

Cinc. S’afegeixen els apartats 6 i 7 a l’article 57 amb la redacció següent:

«6. En els casos de sol·licituds, escrits o comunicacions presentats 
electrònicament que no impliquin renúncia, alienació, gravamen o limitació de drets 
es pot aportar, en lloc del poder original atorgat per l’interessat, un arxiu electrònic 
que en contingui la còpia integra. No obstant això, el document original del poder 
s’ha de presentar perquè sigui inclòs en l’expedient quan es desisteixi totalment de 
la sol·licitud, quan l’Oficina Espanyola de Patents i Marques així ho requereixi, o 
quan qualsevol part en el procediment justifiqui la possible existència de falsedat o 
qualsevol altre defecte greu i així ho sol·liciti expressament.

7. Quan, d’acord amb l’apartat anterior, s’hagi de presentar el poder original, 
aquest s’ha d’aportar en el termini de deu dies que concedeixi l’Oficina Espanyola 
de Patents i Marques o en el que resti perquè es compleixi el termini que preveu 
l’apartat 3 d’aquest article, si aquest termini és superior. En el cas que el poder sigui 
requerit en algun dels tràmits que preveuen els articles 11, 14 o 20 d’aquest 
Reglament, l’aportació s’ha d’efectuar en els terminis que s’hi estableixen. Una 
vegada requerida l’aportació del poder original, l’incompliment o l’aportació 
extemporània produeix els efectes que preveu l’apartat 3 d’aquest article.»

Article cinquè. Modificació del Reglament d’execució de la Llei 20/2003, de 7 de juliol, 
de protecció jurídica del disseny industrial, aprovat pel Reial decret 1937/2004, de 27 
de setembre.

El Reglament d’execució de la Llei 20/2003, de 7 de juliol, de protecció jurídica del 
disseny industrial, aprovat pel Reial decret 1937/2004, de 27 de setembre, es modifica en 
els termes següents:

U. El paràgraf c) de l’apartat 1 de l’article 1 queda redactat de la manera següent:

«c) En el cas que l’interessat actuï per si mateix i no tingui domicili ni seu social 
en territori de l’Estat espanyol, ha de designar, a l’efecte de notificacions, una adreça 
postal a Espanya o, alternativament, indicar que les notificacions li siguin adreçades 
per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà tècnic de comunicació de què disposi 
l’Oficina Espanyola de Patents i Marques, sense perjudici del que disposa l’article 
155.2 de la Llei 11/1986, de 20 de març, de patents.»

Dos. L’article 26 queda redactat de la manera següent:

«1. L’oposició no s’admet quan:

a) L’escrit d’oposició no es presenti dins el termini que preveu l’article 24.1.
b) No s’hagi abonat la taxa d’oposició.
c) L’escrit d’oposició no permeti identificar inequívocament el disseny contra el 

qual es formula oposició, la identitat de l’oponent o els motius en què es funda, o 
quan cap dels invocats estigui entre els esmentats a l’article 33 de la Llei.
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d) No s’hagi presentat el poder de representació dins el termini.
2. En els casos que preveuen els paràgrafs b), c) i d) de l’apartat anterior s’ha 

de donar a l’oponent l’oportunitat d’esmenar els defectes o presentar al·legacions en 
el termini de deu dies, i s’ha d’inadmetre l’oposició si aquells persisteixen al final de 
l’esmentat termini.

3. Si l’escrit d’oposició no s’ajusta a la resta de requisits que preveu l’article 
25.1, l’Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de notificar les irregularitats 
observades a l’oponent perquè en el termini d’un mes les solucioni, amb la indicació 
que si no ho fa es considera que ha desistit de l’oposició. La resolució que posi fi al 
procediment s’ha de pronunciar, de forma expressa, sobre la circumstància que 
dóna lloc al fet que es consideri que n’ha desistit.»

Tres. La disposició addicional segona queda redactada en els termes següents:

«Disposició addicional segona. Representació.

Les normes que conté l’article 56 del Reglament per a l’execució de la Llei 
17/2001, de 7 de desembre, de marques, aprovat pel Reial decret 687/2002, de 12 
de juliol, són aplicables a la representació dels interessats en qualssevol dels 
procediments i actuacions que preveuen les normes reguladores de les diferents 
modalitats de propietat industrial, així com altres procediments la competència dels 
quals recaigui sobre l’Oficina Espanyola de Patents i Marques. També són aplicables 
a totes les modalitats de propietat industrial les normes relatives a l’acreditació de la 
representació a què es refereixen els apartats 1, 2, 4, 5 i 6 de l’article 57 de l’esmentat 
Reglament.»

Disposició transitòria única. Règim aplicable als procediments.

Els procediments iniciats abans de la data d’entrada en vigor d’aquest Reial decret es 
regeixen per la normativa anterior.

No obstant això, l’article 29 del Reial decret 2245/1986, de 10 d’octubre, en la seva 
nova redacció d’acord amb l’article primer apartat quatre de la present norma, s’aplica a 
totes les sol·licituds de patent per a les quals la petició d’informe sobre l’estat de la tècnica 
es realitzi amb posterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades les disposicions del mateix rang o inferior que contradiguin el que 
disposa aquest Reial decret o s’hi oposin.

Disposició final primera. Títol competencial.

El present Reial decret es dicta a l’empara de la competència estatal exclusiva en 
matèria de legislació sobre propietat industrial, prevista a l’article 149.1.9a de la 
Constitució.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat».

Palma de Mallorca, 29 d’agost de 2008.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Indústria, Turisme i Comerç,
MIGUEL SEBASTIÁN GASCÓN


