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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’ENERGIA, TURISME I AGENDA DIGITAL
3548

Ordre ETU/296/2017, de 31 de març, per la qual s’estableixen els terminis
màxims de resolució en els procediments que regula la Llei 24/2015, de 24 de
juliol, de patents.

Als efectes de donar compliment a l’article 59.3 de la Llei 2/2011, de 4 de març,
d’economia sostenible, i a la disposició addicional segona de la Llei 24/2015, de 24 de
juliol, de patents, aquesta Ordre ministerial serveix per establir els terminis màxims de
resolució dels procediments que regula la Llei de patents. És oportú recalcar que, de
conformitat amb la disposició addicional primera de la Llei de patents, els procediments
administratius d’aquesta norma es regeixen per la seva normativa específica i en el que
s’hi prevegi, per les disposicions de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de la Llei del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
L’establiment de terminis màxims de resolució i la publicitat d’aquests proporcionen
una seguretat jurídica necessària per al ciutadà. L’assoliment de la tramitació de
procediments en terminis adequats s’integra en l’Estratègia per a una economia sostenible
2010-2020 i ha de redundar en una eficiència més gran del sistema. Aquesta mesura
segueix la tendència general en l’àmbit internacional d’eliminar o reduir terminis sense que
per això quedin afectades ni la seguretat jurídica ni la qualitat dels títols atorgats. D’aquesta
manera, es materialitza una promoció efectiva de la propietat industrial que faci possible el
canvi cap a un model econòmic basat en la productivitat i en la innovació.
És necessari ressaltar la importància que té el fet d’evitar dilacions innecessàries dins
d’aquests procediments, ja que aquestes perjudiquen tant els sol·licitants com la societat.
Els sol·licitants, i eventualment titulars, perquè no poden disposar al seu moment dels
elements jurídics que permetin donar una protecció adequada a una invenció, i s’alenteix
així la posada en marxa dels processos d’inversió i industrials per portar-les a terme. La
societat, en la mesura en què s’endarrereix la divulgació del coneixement i la difusió de la
informació tecnològica que aporten les invencions i, per tant, la demora en l’obtenció de
beneficis per a la indústria espanyola.
D’altra banda, el procediment de concessió amb un examen substantiu i el procediment
d’oposició postconcessió que preveu la nova Llei de patents requereixen un treball tècnic
complex del qual depèn la solidesa dels títols que es concedeixin. Aquesta circumstància
limita les possibilitats de reducció de la durada dels procediments.
Per tot això, en compliment del que disposa la disposició addicional segona de la Llei
de patents esmentada, aquest Ministeri, en ús de les competències que li atribueix l’article
4.1.b) i c) de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern, prèvia proposta de l’Oficina
Espanyola de Patents i Marques, acorda establir els terminis màxims de resolució en els
procediments que regula l’esmentada Llei 24/2015.
En virtut d’això, amb l’aprovació prèvia del ministre d’Hisenda i Funció Pública, i
d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:
Article 1.

Terminis màxims de resolució.

Els terminis màxims de resolució dels procediments que regula la Llei 24/2015, de 24
de juliol, de patents, són els següents:
a) Procediment de concessió de patents: el que resulti d’afegir divuit mesos des que
es publiqui l’informe sobre l’estat de la tècnica en el «Butlletí Oficial de la Propietat
Industrial».
b) Procediment d’oposició: el que resulti d’afegir vint mesos des que finalitzi el termini
per a la presentació d’oposicions a què es refereix l’article 43.1 de la Llei de patents.
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c) Procediment de concessió de certificats complementaris de protecció per a
medicaments, el de les seves pròrrogues i el dels certificats complementaris de protecció
per a productes fitosanitaris: el que resulti d’afegir deu mesos des que es publiqui en el
«Butlletí Oficial de la Propietat Industrial» la sol·licitud corresponent si no concorre cap
suspens i quinze mesos si concorre aquesta circumstància.
d) Procediment de revocació o limitació: tres mesos si no concorre cap suspens i sis
mesos si concorre aquesta circumstància.
e) Procediment de concessió de models d’utilitat: si no es presenten oposicions, el
que resulti d’afegir tres mesos des que es publiqui la sol·licitud en el «Butlletí Oficial de la
Propietat Industrial»; en cas contrari, el que resulti d’afegir dotze mesos des que es publiqui
en el «Butlletí Oficial de la Propietat Industrial» la sol·licitud.
f) Procediment d’inscripció de transmissions, llicències i altres modificacions de drets:
tres mesos si no concorre cap suspens i sis mesos si concorre aquesta circumstància.
g) Procediment d’inscripció d’oferiments de ple dret: dos mesos si no concorre cap
suspens i cinc mesos si concorre aquesta circumstància.
h) Procediment d’inscripció de llicències obligatòries i de ple dret: dotze mesos.
i) Restabliment de drets: sis mesos si no concorre cap suspens i vuit mesos si
concorre aquesta circumstància.
j) Recurs d’alçada davant d’una resolució desestimada per silenci negatiu: dotze
mesos.
Disposició final única.

Entrada en vigor.

Aquesta Ordre ministerial entra en vigor l’1 d’abril de 2017.
Madrid, 31 de març de 2017.–El ministre d’Energia, Turisme i Agenda Digital, Álvaro
Nadal Belda.
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