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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’INDÚSTRIA, TURISME I COMERÇ
4766 Reial decret 245/2010, de 5 de març, pel qual es modifica el Reial decret 

2245/1986, de 10 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament per a l’execució de 
la Llei 11/1986, de 20 de març, de patents.

La Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el 
seu exercici, ha transposat a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2006/123/CE del 
Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el 
mercat interior, i ha establert les disposicions i els principis necessaris per garantir el lliure 
accés a les activitats de serveis i el seu exercici realitzades en territori espanyol per prestadors 
establerts a Espanya o en qualsevol altre Estat membre de la Unió Europea, ha simplificat 
els procediments i ha impulsat la modernització de les administracions públiques.

Ara bé, com indica la seva exposició de motius, per aconseguir l’objectiu de reformar 
significativament el marc regulador no n’hi va haver prou amb l’establiment dels principis 
generals que han de regir la regulació actual i futura de les activitats de serveis, sinó que 
es va fer necessari procedir a un exercici d’avaluació de tota la normativa reguladora de 
l’accés a les activitats de serveis i del seu exercici, per adequar-la als principis que 
l’esmentada Llei estableix. Amb aquesta finalitat el present Reial decret procedeix a 
realitzar les modificacions normatives necessàries en el Reglament de desplegament de la 
Llei 11/1986, de 20 de març, de patents, amb la finalitat d’acomodar-lo a la Llei 17/2009, 
de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.

D’altra banda, el Pla de reducció de les càrregues administratives que suporten les 
empreses i de millora de la regulació, aprovat per Acord del Consell de Ministres de 20 de 
juny de 2008, es configura com el primer pas per identificar i eliminar les càrregues 
administratives redundants, desfasades o innecessàries i revisar els tràmits que puguin 
ser simplificats o realitzats per mitjans telemàtics.

En aquest context, l’article 12 de la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació 
de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de 
serveis i el seu exercici, ha modificat l’article 79 de la Llei 11/1986, de 20 de març, de 
patents, per facilitar la inscripció de les modificacions de drets sobre patents i els models 
d’utilitat registrats a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques.

L’objectiu d’aquesta reforma legal va ser permetre que el registre de les esmentades 
modificacions de drets i canvis de titularitat, que suposa una condició necessària per oposar-
s’hi davant de tercers, es realitzi amb un mínim cost administratiu i documental, i sense 
minva de la seguretat jurídica, i s’alliberin recursos per a les empreses en una àrea tan 
sensible com la de la transferència de tecnologia patentada i la seva constància registral.

La reforma, encaminada a permetre als interessats la utilització d’altres instruments 
probatoris menys costosos però suficientment segurs, s’ha instrumentat mitjançant una 
deslegalització, amb la supressió a l’article 79 de l’esmentada Llei de patents de l’exigència 
indefugible de document públic en la formalització de les transmissions i llicències, i amb 
la remissió al Reglament per a l’execució de la Llei, aprovat pel Reial decret 2245/1986, 
de 10 octubre, de la regulació d’aquestes qüestions, per facilitar en un futur possibles 
modificacions i assegurar la inexistència de períodes de buit legal.

Doncs bé, part de l’objecte d’aquest Reial decret és precisament modificar el Reglament 
per a l’execució de la Llei de patents, aprovat pel Reial decret 2245/1986, de 10 d’octubre, 
per adaptar-lo a les previsions que conté aquesta reforma. D’aquesta forma, les 
modificacions de drets sobre patents i els models d’utilitat registrats a l’Oficina Espanyola 
de Patents i Marques es realitzen seguint les mateixes pautes actualment establertes per 
a les marques i els dissenys industrials en la seva normativa vigent.
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En aquest sentit, l’harmonització dels requisits documentals per a la inscripció de 
cessions, llicències, drets reals, canvis de denominació i altres modificacions de drets per a 
totes les modalitats de propietat industrial és un imperatiu de racionalitat. No té sentit que 
quan la inscripció de transmissions, llicències o altres modificacions de drets recau sobre 
patents i models d’utilitat se segueixi un règim diferent i més rigorós que en el cas de les 
altres modalitats de propietat industrial; i encara menys, quan aquest règim és contrari a la 
tendència antiformalista del dret comparat comunitari i internacional, ja incorporada, com 
s’ha afirmat, a la legislació interna en matèria de signes distintius o dissenys industrials, i als 
títols de propietat industrial europeus o comunitaris, segons les normes que els regulen.

En efecte, ni la modificació de drets sobre les sol·licituds de patents europees, ni sobre 
les marques o els dissenys, comunitaris o nacionals, requereixen en tots els casos la 
formalització prèvia en document públic per a la seva inscripció, per la qual cosa la 
presència d’aquest requisit a la Llei de patents resultava anacrònica, a més d’innecessària 
i onerosa per als interessats. L’eliminació, d’altra banda, també acosta la nostra regulació 
en aquest punt al Tractat sobre el dret de patents, administrat per l’Organització Mundial 
de la Propietat Intel·lectual i que Espanya ha signat, encara que no ha ratificat.

Amb això, a més de reduir la càrrega administrativa i documental, s’harmonitzen, com 
s’ha afirmat, els requisits d’inscripció de modificacions registrals per a totes les modalitats 
de propietat industrial, i es reforça la coherència de la regulació.

D’altra banda, tal com s’ha assenyalat anteriorment, la Llei 17/2009, de 23 de novembre, 
sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, imposa la simplificació de 
la normativa relativa a l’accés i a l’exercici de les activitats de serveis, com és el cas de les 
realitzades pels agents de la propietat industrial. De la mateixa manera, s’exigeix que 
aquesta activitat sigui transparent, predictible i favorable per a l’activitat econòmica, i 
garanteix l’accés a la prestació de serveis a Espanya dels prestadors establerts en altres 
estats membres de la Unió Europea, en condicions d’igualtat als que estan establerts a 
Espanya.

Els agents de la propietat industrial són una figura ja tradicional en la prestació de 
serveis d’assessorament, assistència i representació a tercers per obtenir les diverses 
modalitats de la propietat industrial, així com per defensar davant l’Oficina Espanyola de 
Patents i Marques els drets que en deriven.

Per tant, també és objecte d’aquest Reial decret l’actualització del règim d’adquisició 
de la condició i de l’exercici de l’activitat d’agent de la propietat industrial, que es realitza 
de conformitat amb els principis incorporats a l’esmentada Llei 17/2009, de 23 de novembre. 
En concret, la modificació més important que s’introdueix en el Reglament d’execució de 
la Llei de patents és la substitució del règim previ d’autorització, pel menys costós sistema 
d’inici de l’activitat després de la presentació d’una declaració responsable.

El present Reial decret es dicta d’acord amb l’habilitació que contenen les disposicions 
finals primera i segona de la Llei 11/1986, de 20 de març, de patents, i a l’empara de la 
competència exclusiva que atribueix a l’Estat l’article 149.1.9a de la Constitució en matèria 
de legislació sobre propietat industrial.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Indústria, Turisme i Comerç, prèvia aprovació 
de la ministra de la Presidència, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia 
del Consell de Ministres en la reunió de 5 de març de 2010,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 2245/1986, de 10 d’octubre, pel qual s’aprova 
el Reglament d’execució de la Llei 11/1986, de 20 de març, de patents.

El Reglament d’execució de la Llei 11/1986, de 20 de març, de patents, aprovat pel 
Reial decret 2245/1986, de 10 d’octubre, queda modificat de la manera següent:

U. El títol III queda redactat en els termes següents:
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«TÍTOL III

Del Registre de patents i de la inscripció de les transmissions, llicències i altres 
modificacions de drets

CAPÍTOL I

Del registre de patents

Article 49. Dades inscriptibles.

1. En el Registre de patents a què es refereix l’article 79 de la Llei de patents, 
que és obert a la consulta pública, s’inscriuen particularment les mencions següents 
referides tant a les sol·licituds de patents com a les patents concedides:

a) El número de la sol·licitud.
b) La data de presentació de la sol·licitud.
c) El títol de la invenció.
d) El símbol de la classificació assignat.
e) El nom i domicili del sol·licitant o del titular de la patent.
f) El nom de l’inventor designat pel sol·licitant o pel titular de la patent, sempre 

que l’inventor no hagi renunciat a ser designat com a tal.
g) El nom i domicili professional del mandatari del sol·licitant o del titular de la 

patent.
h) Les indicacions relatives a la prioritat (data, estat i número de dipòsit de la 

sol·licitud anterior).
i) En cas de divisió de la sol·licitud de patent, els números de les sol·licituds 

divisionals.
j) La data de publicació de la sol·licitud i, si s’escau, la data de publicació de 

l’informe sobre l’estat de la tècnica.
k) La data en què la sol·licitud de patent hagi estat concedida, denegada, 

retirada o es consideri retirada.
l) La data de publicació de la menció de concessió de la patent.
m) La data de caducitat de la patent.
n) La constitució de drets sobre la sol·licitud de patent o sobre la patent i la 

transmissió d’aquests drets efectuada d’acord amb el que preveu aquest 
Reglament.

ñ) Si s’escau, la data del certificat d’explotació de la patent.
o) Els pagaments realitzats.
p) Les dades corresponents als certificats complementaris de protecció 

sol·licitats.

2. En el Registre de patents, constituint-ne una secció annexa, també 
s’inscriuen de manera anàloga al que assenyala el present capítol les dades relatives 
a les sol·licituds de models d’utilitat i als models d’utilitat concedits.

3. Les inscripcions en el Registre de patents es realitzen en qualsevol tipus de 
suport capaç de recollir i expressar de manera indubtable, amb absoluta garantia 
jurídica, seguretat de conservació i facilitat d’accés i comprensió, totes les dades 
inscriptibles previstes per la Llei de patents i el present Reglament.

Article 50. Altres dades inscriptibles.

1. Les decisions judicials relatives a la sol·licitud de patent o a la patent s’han 
d’inscriure prèvia comunicació del tribunal competent o a instància de part 
interessada.
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2. Mitjançant resolució motivada, el director de l’Oficina Espanyola de Patents 
i Marques pot disposar la inscripció en el Registre de patents d’altres mencions no 
previstes a l’article anterior.

Article 51. Règim de les mencions inscrites fins a la publicació de la sol·licitud.

Sense perjudici del que preveu la Llei de patents, les dades inscrites en el 
Registre de patents no són accessibles al públic abans que la sol·licitud de patent 
hagi estat publicada segons el que preveu l’article 26.2 d’aquest Reglament.

Article 52. Consulta pública d’expedients.

De la consulta pública que preveu l’article 44.4 de la Llei de patents, se n’exclouen 
els documents següents:

a) Els projectes d’acords i d’informes, així com qualsevol document destinat a 
la preparació d’acords i informes, que no hagin estat comunicats a les parts.

b) Les comunicacions entre òrgans de l’Administració d’idèntica 
conseqüència.

c) La documentació relativa a la designació de l’inventor, si aquest ha renunciat 
al seu dret personal de menció en la patent.

d) Qualsevol altre document que no respongui als fins d’informació pública 
sobre una sol·licitud de patents o sobre concessió de patent.

CAPÍTOL II

De la inscripció de les transmissions, llicències i altres modificacions de drets

Article 53. Contingut de la sol·licitud d’inscripció de transmissions.

1. La petició per inscriure la transferència d’una patent o de la seva sol·licitud 
s’ha de presentar mitjançant una instància, en els impresos normalitzats que 
estableixi l’Oficina Espanyola de Patents i Marques, i ha d’incloure:

a) El nom i l’adreça del sol·licitant o titular del dret que es transmet.
b) El nom i l’adreça del nou titular, de conformitat amb el que disposa l’article 

4.1.b) d’aquest Reglament.
c) Quan el sol·licitant de la inscripció actuï per mitjà d’un representant, el nom 

i l’adreça d’aquest, d’acord amb el que preveu l’article 4.2.a) d’aquest Reglament.
d) Indicació del document o acte acreditatiu de la transmissió.
e) Nombre del registre o de la sol·licitud que es transmet.
f) Signatura del sol·licitant o del seu representant.

2. La sol·licitud d’inscripció s’ha de presentar acompanyada del justificant 
d’abonament de la taxa corresponent i, si la transmissió de la titularitat resulta d’un 
contracte, d’algun dels documents següents:

a) Còpia autèntica del contracte o bé còpia simple d’aquest amb legitimació de 
signatures efectuada per un notari o per una altra autoritat pública competent.

b) Extracte del contracte on consti per testimoni notarial o d’una altra autoritat 
pública competent que l’extracte és conforme amb el contracte original.

c) Certificat o document de transferència signat tant pel titular com pel nou 
propietari, consistents en els impresos normalitzats que a aquest efecte estableixi 
l’Oficina Espanyola de Patents i Marques.

3. Si el canvi de la titularitat es produeix per una fusió, reorganització o divisió 
d’una persona jurídica, per imperatiu de la llei, per resolució administrativa o per 
decisió judicial, la sol·licitud d’inscripció s’ha d’acompanyar de testimoni emanat de 
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l’autoritat pública que emeti el document, o bé de còpia del document que provi el 
canvi, autenticada o legitimada per un notari o per una altra autoritat pública 
competent. No obstant això, per a la inscripció d’embargaments i altres mesures 
judicials n’hi ha prou amb el mandat oportú emès a l’efecte pel tribunal que les hagi 
dictat.

4. La sol·licitud d’inscripció de transmissió pot comprendre diversos registres i 
sol·licituds de patent, a condició que el titular registral actual i el nou titular siguin els 
mateixos per a cada un dels registres o sol·licituds afectades.

Article 54. Contingut de la sol·licitud d’inscripció de llicències.

1. La petició d’inscripció d’una llicència de patent o de la seva sol·licitud s’ha 
de presentar mitjançant una instància, en els impresos normalitzats que estableixi 
l’Oficina Espanyola de Patents i Marques.

2. La sol·licitud ha d’incloure les mencions que conté l’article 53.1 d’aquest 
Reglament i s’ha de presentar acompanyada del justificant d’abonament de la taxa 
corresponent i d’algun dels documents que preveuen els apartats 2 i 3 de l’article 
esmentat, referits al contracte de llicència i a l’atorgant i al titular de la llicència.

3. Quan el document acreditatiu de la llicència sigui algun dels que preveu 
l’article 53.2.c) del Reglament, els esmentats documents han de consistir en els 
impresos normalitzats que a aquest efecte estableixi l’Oficina Espanyola de Patents 
i Marques.

4. En la sol·licitud d’inscripció de la llicència s’ha d’indicar si és exclusiva o no, 
així com les eventuals limitacions del contracte quant al seu objecte, durada, 
modalitat d’explotació, àmbit territorial o aplicacions. També s’ha d’indicar si el titular 
de la llicència la pot cedir o pot concedir subllicències. En cas que en la sol·licitud 
d’inscripció no s’indiqui algun dels aspectes esmentats, la llicència s’ha d’inscriure 
de conformitat amb les presumpcions legals que estableix l’article 75 de la Llei de 
patents.

5. La petició d’inscripció de la llicència pot comprendre diversos registres o 
sol·licituds a condició que el llicenciador i el llicenciatari siguin els mateixos per a 
cada un dels registres o sol·licituds afectats.

Article 55. Inscripció d’altres drets.

1. La sol·licitud d’inscripció d’altres actes o drets inscriptibles previstos en els 
articles 74.1 i 79.2 de la Llei de patents, llevat de la hipoteca mobiliària, que es 
regeix per les seves disposicions específiques, s’ha d’ajustar als requisits i les 
condicions que preveu l’article 53 d’aquest Reglament degudament adequats a la 
naturalesa de l’acte o dret a inscriure. La sol·licitud d’inscripció d’opcions de compra 
o constitució de drets reals, a més, s’ha d’acompanyar d’un document públic, de 
conformitat amb el que preveuen els paràgrafs a) o b) de l’article 53.2 d’aquest 
Reglament.

2. En el cas d’inscripció d’embargaments o altres mesures d’execució forçosa, 
o quan la patent estigui afectada per un procediment de concurs o similar, la sol·licitud 
d’inscripció en el Registre de patents, presentada per l’autoritat competent, no està 
subjecta al pagament de taxes.

Article 56. Procediment d’inscripció.

1. La inscripció dels actes i negocis jurídics que preveu aquest capítol pot ser 
sol·licitada per qualsevol de les parts. L’òrgan competent l’ha de numerar i datar, i ha 
d’expedir el corresponent rebut acreditatiu de la presentació, que pot consistir en 
una còpia de la sol·licitud presentada, en la qual s’ha de fer constar el número, lloc, 
data i hora de presentació.

2. Rebuda la sol·licitud, l’òrgan competent ha d’examinar si la documentació 
presentada compleix els requisits que estableixen els articles 53, 54 o 55 del 
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Reglament. L’Oficina Espanyola de Patents i Marques ha d’examinar la legalitat, 
validesa i eficàcia dels actes la inscripció dels quals se sol·licita. Si, de l’examen 
efectuat, en resulta alguna irregularitat o defecte, s’ha de suspendre la tramitació, i 
s’han de notificar les objeccions observades al sol·licitant perquè en el termini d’un 
mes, a comptar de la publicació de la suspensió en el «Butlletí Oficial de la Propietat 
Industrial», les solucioni o hi presenti les seves al·legacions. Transcorregut aquest 
termini s’ha de resoldre la sol·licitud d’inscripció.

3. Quan l’òrgan competent pugui dubtar raonablement de la veracitat de 
qualsevol indicació continguda en la sol·licitud d’inscripció o en els documents que 
l’acompanyin, pot exigir al sol·licitant l’aportació de proves que acreditin la veracitat 
d’aquestes indicacions.

4. L’Oficina Espanyola de Patents i Marques no ha d’inscriure transmissions a 
favor de persones físiques o jurídiques que, d’acord amb el que disposa l’article 2 de 
la Llei de patents, no en puguin ser titulars.

5. L’Oficina Espanyola de Patents i Marques ha d’emetre resolució en el termini 
màxim de sis mesos on concedeixi o denegui, totalment o parcialment, la sol·licitud 
d’inscripció. En el cas de denegació se n’han d’indicar els motius. La resolució 
dictada s’ha de publicar en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial». Transcorregut 
el termini màxim per resoldre sense que s’hagi emès resolució expressa, la sol·licitud 
s’entén concedida.

Article 57. Cancel·lació i modificació de la inscripció de llicències i d’altres drets.

1. La inscripció de llicències i dels actes i drets a què es refereix l’article 55 
d’aquest Reglament s’ha de cancel·lar a petició d’una de les parts.

2. La sol·licitud de cancel·lació ha de contenir les indicacions següents:

a) Identificació del sol·licitant.
b) Número de l’expedient sota el qual es va inscriure el dret que es pretén 

cancel·lar.
c) Número de la sol·licitud o registre afectat pel dret que s’ha de cancel·lar.
d) Indicació del dret la cancel·lació del qual se sol·licita.
e) Signatura del sol·licitant o del seu representant.

3. La sol·licitud de cancel·lació s’ha de presentar acompanyada dels documents 
següents:

a) Document públic acreditatiu de l’extinció del dret o declaració signada pel 
llicenciatari o titular del dret en què dóna consentiment a la cancel·lació de la 
inscripció.

b) Justificant d’abonament de la taxa corresponent.

4. La sol·licitud de cancel·lació s’ha de presentar i tramitar d’acord amb el que 
preveu l’article 56 d’aquest Reglament.

5. Els apartats anteriors són aplicables, amb les modificacions que siguin 
procedents en atenció a la seva naturalesa diferent, a les sol·licituds de modificació 
de les inscripcions dels actes i drets a què es refereix l’apartat 1. Tota sol·licitud de 
modificació de la inscripció d’un d’aquests actes o drets s’ha d’acompanyar del 
document públic acreditatiu de la modificació o de la declaració signada pel 
llicenciatari o titular del dret de què es tracti en què hi doni consentiment.

Article 58. Canvis de nom o adreça de l’interessat o del representant.

1. Quan no hi hagi canvi en la persona del sol·licitant o titular de la patent però 
sí en el seu nom o adreça, s’ha d’inscriure el canvi en el Registre de patents a 
sol·licitud de l’interessat.

2. Les sol·licituds de canvi de nom o adreça han d’incloure:
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a) El número de la sol·licitud o registre afectats.
b) El nom i l’adreça del sol·licitant o titular de la patent, tal com figurin en el 

Registre de patents.
c) La indicació del nou nom o adreça del sol·licitant o titular de la patent, tal 

com s’hagi d’inscriure en el Registre de patents després del canvi produït.
d) Si s’ha designat representant, el seu nom i adreça, d’acord amb el que 

preveu l’article 4.2.a d’aquest Reglament.
e) La signatura de l’interessat o del seu representant.
f) El justificant de pagament de la taxa corresponent, quan escaigui.

3. Es poden agrupar en una única sol·licitud de canvi de nom o adreça tots els 
registres o sol·licituds que pertanyin a l’interessat. En aquest cas, s’han d’indicar els 
números de totes les sol·licituds o registres afectats, i abonar la taxa corresponent 
per cada un.

4. Quan l’òrgan competent dubti, raonablement, de la veracitat del canvi de 
nom o adreça sol·licitats, pot demanar a l’interessat que presenti les proves que 
acreditin el canvi.

5. Els apartats anteriors són aplicables al canvi de nom o adreça del 
representant.

6. Si la sol·licitud de canvi de nom o domicili no compleix els requisits que 
preveu aquest article, s’han de notificar al sol·licitant les irregularitats o els 
inconvenients observats i, si no se solucionen en el termini de deu dies, la sol·licitud 
ha de ser denegada.

7. El que disposen els apartats anteriors s’ha d’aplicar, de conformitat amb la 
seva pròpia naturalesa, als canvis de nacionalitat del sol·licitant o titular del dret o de 
l’Estat en què tingui el seu domicili, seu o establiment.

8. El termini màxim per resoldre per l’OEPM i els efectes del silenci són els que 
preveu l’apartat 5 de l’article 56 del present Reial decret.»

Dos. El títol IV del queda redactat en els termes següents:

«TÍTOL IV

Dels agents i mandataris

Article 59. Inici de l’activitat.

1. Per iniciar l’exercici de l’activitat d’agent de la propietat industrial és necessari 
haver presentat prèviament davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques una 
declaració responsable, segons el model que s’adjunta com a annex a aquest 
Reglament, en la qual els interessats manifestin, sota la seva responsabilitat, que 
compleixen tots els requisits que estableix l’article 157 de la Llei de patents, que 
disposen de la documentació que ho acredita i que es comprometen a mantenir el 
seu compliment mentre no es produeixi la seva baixa en l’activitat, per qualsevol de 
les circumstàncies que preveu l’article 158 de la Llei de patents.

2. La declaració responsable habilita per a l’exercici de l’activitat, des de la 
presentació, en tot el territori nacional i per un període indefinit. Una vegada rebuda 
la declaració responsable, l’Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de procedir 
d’ofici a la inscripció de l’agent de la propietat industrial en el Registre especial 
d’agents de la propietat industrial. Si a la declaració responsable li falta alguna de 
les dades de caràcter no essencial establertes en el model que s’adjunta com a 
annex a aquest Reglament, l’Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de requerir 
l’interessat perquè, en un termini de deu dies, la completi, amb la indicació que, si 
no ho fa, es considera no presentada la declaració responsable.

3. No es pot exigir la presentació de documentació acreditativa del compliment 
dels requisits juntament amb la declaració responsable. No obstant això, aquesta 
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documentació ha d’estar disponible per ser presentada davant l’Oficina Espanyola 
de Patents i Marques quan aquesta ho requereixi.

Als efectes d’acreditar el compliment dels requisits exigits per la normativa 
vigent, s’accepten els documents procedents d’un altre Estat membre de la Unió 
Europea dels quals es desprenguin que es compleixen aquests requisits, en els 
termes que preveu l’article 17.2 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el 
lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.

Article 60. Prova d’aptitud.

1. Per a la realització de l’examen d’aptitud a què es refereix l’article 157.4 de 
la Llei de patents, el director de l’Oficina Espanyola de Patents i Marques ha 
d’efectuar les corresponents convocatòries públiques anualment; aquest termini es 
pot augmentar com a màxim a dos anys, per causes degudament justificades.

2. Les bases de les convocatòries han de regular el procediment d’accés a les 
proves i el de la seva realització i qualificació, de conformitat amb les directrius 
següents:

a) L’examen d’aptitud té per finalitat valorar si l’aspirant té els coneixements 
necessaris per exercir l’activitat professional que defineix l’article 156 de la Llei de 
patents, en particular si l’aspirant té un coneixement suficientment ampli de les 
normes nacionals i internacionals que regulen i afecten la propietat industrial i si 
està familiaritzat amb l’ús d’aquest coneixement, per aplicar-lo en les condicions 
que es plantegen habitualment a un agent de la propietat industrial durant l’exercici 
de la seva professió.

b) L’examen consta de proves teòriques i pràctiques i es realitza sobre la base 
del programa que es fa públic juntament amb la convocatòria.

3. El tribunal qualificador és designat en la convocatòria i està compost per un 
nombre senar de membres, no inferior a cinc, i es designen també els membres 
suplents. Els membres del tribunal es designen entre especialistes en matèria de 
propietat industrial que tinguin una titulació igual o superior a la que exigeix l’article 
157.3 de la Llei de patents. Al tribunal correspon el desenvolupament i la qualificació 
de les proves selectives de conformitat amb les bases de la convocatòria. L’acreditació 
d’haver superat estudis del tercer cicle universitari en matèria de propietat industrial 
amb una durada superior a cinc-centes hores en conjunt incrementa la qualificació 
obtinguda en les proves teòriques de l’examen d’aptitud en un vint-i-cinc per cent de 
la puntuació màxima possible assignada a les proves teòriques en la convocatòria 
corresponent.

4. Els aspirants que no superin l’examen d’aptitud en una convocatòria poden 
participar en convocatòries posteriors.

5. El tribunal qualificador ha d’elevar al director de l’Oficina Espanyola de 
Patents i Marques la relació dels aspirants que hagin superat l’examen d’aptitud. El 
director de l’Oficina Espanyola de Patents i Marques ha de donar publicitat adequada 
a la llista d’aspirants aprovats i expedir els certificats d’aptitud corresponents, 
acreditatius del requisit que estableix l’article 157.4 de la Llei de patents.

Article 61. Fiança.

1. La fiança que han de constituir els agents de la propietat industrial ha de 
garantir les responsabilitats en què puguin incórrer davant de l’Oficina Espanyola de 
Patents i Marques en l’exercici de la seva professió. La quantia de la fiança és de 
861,25 euros.

2. Les responsabilitats pecuniàries en què incorrin els agents o els seus 
dependents s’han de fer efectives amb càrrec a la fiança constituïda, mitjançant 
resolució motivada del director de l’Oficina Espanyola de Patents i Marques.
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3. En cas de baixa de l’agent en el Registre, per qualsevol de les causes que 
preveu l’article 158 de la Llei de patents, s’ha de procedir, a petició de l’interessat, o 
els seus drethavents, a la cancel·lació de la fiança, amb subjecció al que estableix 
la legislació sobre contractació del sector públic per a la devolució i cancel·lació de 
garanties.

Article 62. Assegurança de responsabilitat civil.

1. L’assegurança de responsabilitat civil a què es refereix l’article 157, apartat 
5, de la Llei de patents, ha de respondre dels danys i perjudicis causats pels agents 
de la propietat industrial en l’exercici de la seva professió amb un import mínim de 
43.062,52 euros. Aquesta assegurança, aval o garantia equivalent pot ser concertada 
mitjançant una pòlissa col·lectiva sempre que la cobertura de la responsabilitat civil 
de tots i cadascun dels agents inclosos en la pòlissa arribi al mínim assenyalat 
anteriorment.

2. Quan l’agent de la propietat industrial que s’estableixi a Espanya ja estigui 
cobert per una assegurança de responsabilitat civil professional equivalent quant a 
la seva finalitat i import en un altre Estat membre de la Unió Europea en el qual 
estigui establert, es considera complert el requisit a què fa referència l’apartat 
anterior. Si l’assegurança concertada únicament compleix els requisits esmentats 
de manera parcial, s’ha d’ampliar fins a completar les condicions exigides.

3. En el cas d’assegurances contractades amb entitats asseguradores 
autoritzades en un altre Estat membre, s’accepten als efectes d’acreditació els 
certificats que aquestes hagin emès.

Article 63. Actualització de quanties de la fiança i l’assegurança de responsabilitat 
civil.

Les quanties de la fiança i de l’assegurança de responsabilitat civil esmentades, 
respectivament, en els articles 60 i 61 d’aquest Reglament, s’han d’actualitzar 
d’acord amb l’índex del cost de la vida, per ordre del ministre d’Indústria, Turisme i 
Comerç. Una vegada publicada l’actualització corresponent, els agents de la 
propietat industrial inscrits disposen d’un termini de tres mesos per complir 
l’actualització.

Article 64. Autorització del representat.

Per acreditar la representació per la qual actuen, els agents hi han d’adjuntar 
una autorització subscrita per l’interessat, que queda unida a l’expedient. Aquesta 
autorització s’ha de presentar en el termini màxim d’un mes, a comptar de la data de 
presentació a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques de l’escrit al qual es refereixi, 
excepte en el cas de les sol·licituds de patents i models d’utilitat, en què l’omissió de 
la representació s’entén com a defecte formal i, en conseqüència, es pot presentar 
en el termini que assenyalen els articles 18.1 i 42.3, respectivament, d’aquest 
Reglament.

Article 65. Empleats i auxiliars d’agents.

1. En la seva actuació davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques, els 
agents es poden valer d’empleats o auxiliars que sota la seva direcció, vigilància i 
responsabilitat, realitzin les operacions materials pròpies de la seva gestió, com ara 
pagament de taxes, presentació de documents, personació per a recollida de 
comunicacions oficials, retirada de títols o altres d’anàlogues, i a aquest efecte han 
de presentar la carta autorització corresponent.

2. Per ser empleat o auxiliar d’un agent es requereix haver assolit la majoria 
d’edat i no estar incurs en les incompatibilitats establertes per a aquests.
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Article 66. Delegació de la representació.

1. Els agents de la propietat industrial poden delegar la seva representació en 
un altre agent de la propietat industrial, però en aquest cas l’agent actuant ha 
d’utilitzar sempre l’antesignatura: “Per l’agent de la propietat industrial Sr....”, i ha de 
fer-hi constar el número d’inscripció en el Registre de tots dos.

2. En els expedients en què intervingui un substitut, d’acord amb el que 
estableix l’apartat anterior, queda afectada la seva responsabilitat juntament amb la 
de l’agent substituït.

3. Els agents no poden intervenir per delegació en els expedients en què siguin 
part, portant una altra representació els interessos de la qual siguin diferents. Quan 
això passi, s’ha de declarar en suspens el curs de l’expedient i s’ha de notificar 
directament al representat, i concedir-li un termini de quinze dies per personar-se o, 
si s’escau, nomenar un altre agent que el representi.

Article 67. Forma d’exercici de l’activitat.

1. Els agents poden exercir la seva activitat tant individualment com sota 
qualsevol forma societària admesa en dret, amb subjecció a les lleis que els siguin 
aplicables en funció de la seva forma jurídica.

2. En les seves relacions amb l’Oficina Espanyola de Patents i Marques, els 
agents han d’utilitzar el seu nom propi, seguit de la indicació de la seva condició 
d’agent i, si s’escau, de la raó social de la societat sota la qual actuïn, així com el 
domicili social corresponent.

Article 68. Formació contínua dels agents.

El Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, a proposta de l’Oficina Espanyola de 
Patents i Marques, ha de convocar periòdicament cursos en matèria de propietat 
industrial, a fi de facilitar la formació contínua d’agents de la propietat industrial. El 
Ministeri ha d’atorgar als agents que assisteixin als cursos o que, si s’escau, superin 
les proves de què constin, un diploma acreditatiu.

Article 69. Obligacions d’informació dels agents.

Les persones inscrites en el Registre especial d’agents de la propietat industrial 
han de complir l’obligació d’informar els destinataris dels seus serveis, en els termes 
que estableix l’article 22 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre.

Article 70. Llibertat comunitària de prestació de serveis.

Els professionals establerts en un altre Estat membre que prestin serveis a 
Espanya han de complir el que disposa el Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre, 
pel qual s’incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2005/36/CE, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 7 de setembre de 2005, i la Directiva 2006/100/
CE, del Consell, de 20 de novembre de 2006, relatives al reconeixement de 
qualificacions professionals, així com a determinats aspectes de l’exercici de la 
professió d’advocat, i la normativa que el desplega, i han de presentar una declaració 
prèvia segons el model que preveu l’annex XI d’aquest Reial decret.»

Tres. Se suprimeixen els articles 71 a 75, i els articles 76 a 82 queden 
renumerats de la forma que segueix:

a) L’article 76 passa a ser l’article 71.
b) L’article 77 passa a ser l’article 72.
c) L’article 78 passa a ser l’article 73.
d) L’article 79 passa a ser l’article 74.
e) L’article 80 passa a ser l’article 75.
f) L’article 81 passa a ser l’article 76.
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g) L’article 82 passa a ser l’article 77.

Quatre. L’apartat a) de la disposició final segona queda redactada de la manera 
següent:

«a) Han de registrar la informació en suports materials de les característiques 
exposades a l’article 49.3.»

Cinc. S’insereix un nou annex al Reglament d’execució amb el contingut següent:

«ANNEX

Document de declaració responsable

El Sr./La Sra ..............................................................., amb NIF (1) ........................, 
declaro sota la meva responsabilitat que compleixo els requisits que estableix la 
normativa vigent, que disposo de la documentació que ho acredita, i que facilitaré en 
cas d’un requeriment posterior. Així mateix em comprometo a mantenir el seu 
compliment durant la vigència de l’activitat i a comunicar qualsevol variació de les 
dades aquí declarades.

Nacionalitat: .........................................................................................................
Domicili social: .....................................................................................................
Carrer i núm.: ....................................................... Població:................................
C. postal: .......................
Telèfon: .......................... Fax: ............................. Correu electrònic: ..................
Data de la publicació de la superació de la prova d’aptitud: ................................
Referència de l’ingrés de la taxa d’inscripció (article 157.6 de la Llei 11/1986, 

de 20 de març, de patents): .......................................................................................
He constituït pòlissa d’assegurança i fiança (article 157.5 de la Llei 11/1986, de 

20 de març, de patents).

Així mateix, declaro no estar processat ni condemnat per delicte dolós, excepte 
si hagués obtingut la rehabilitació (article 157.2 de la Llei 11/1986, de 20 de març, 
de patents) i no estar incurs en les causes d’incompatibilitats que preveu l’article 159 
de la mateixa Llei........................................................................................................

En ..............................., a.................................................................

Signatura:

(1) O document equivalent per a nacionals d’altres estats membres.»

Disposició transitòria única. Règim aplicable als procediments.

Les disposicions d’aquest Reial decret s’apliquen als procediments de modificacions 
registrals iniciats i no conclosos abans de la data de l’entrada en vigor.

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.

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

Madrid, 5 de març de 2010.

JUAN CARLOS R.

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