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El veredicte del jurat de la Cort del Districte del Nord de Califòrnia del passat mes d’agost que con-

demna  Samsung a pagar 830 milions d’euros en concepte de danys per infracció de patents i dis-

senys d’Apple és només una altra entrega de la saga Patent Wars en la que estan immergits aquests 

dos gegants dels dispositius per comunicacions mòbils.

Aquesta veritable “guerra tecnològica mundial” es va iniciar a principis del 2011, quan Apple va de-

mandar a Samsung en el Districte del Nord de Califòrnia. Des de llavors, la batalla legal entre les 

dues empreses s’ha traduït en més de 50 judicis, estenent-se a una desena de països en quatre con-

tinents.

A diferència d’altres casos d’infracció de patents en el sector TIC, com el de NTP contra RIM, fabri-

cant dels dispositius Blackberry, on el demandant era una non-practicing entity (eufemisme anglès per 

referir-se al que en l’àmbit de les patents es coneix com un troll o empresa que adquireix portafolis 

de patents amb l’única intenció de demandar a tercers), o el cas més proper de l’empresa catalana 

Fractus contra Samsung (on l’asimetria entre el demandant i el demandat és equivalent a la de David 

i Goliat), en aquest cas trobem dos Goliats competint amb tots els recursos de que disposen per 

guanyar una major quota de mercat en el sector dels smartphones i de les tauletes.



No és gens estrany,  per tant, que Apple hagi acusat d’infracció dels seus drets de propietat industrial 

els productes estrella de Samsung, com els smartphones de la sèrie Galaxy S, batejats amb el sobrenom 

d’iPhone killer o tauletes com la Galaxy Tab. Com tampoc ho és que Samsung hagi contraatacat en 

certs països acusant l’iPhone 4S d’infracció de patents de Samsung relatives a l’estàndard WCDMA.

Tampoc s’ha de perdre de vista que l’atac d’Apple contra Samsung és també un atac contra el siste-

ma operatiu Android de Google, present en els dispositius de Samsung,  que suposa una amenaça a 

l’hegemonia d’Apple en aquest sector.

Certament les dimensions d’aquest cas, almenys quant a la compensació per danys, superen ja les del 

cas NTP contra RIM, fins ara la referència dins del sector de les TIC i on el conflicte va adquirir 

tints polítics ja que amenaçava amb deixar els congressistes americans sense servei de Blackberry i 

que, finalment, es va resoldre amb un pagament de 480 milions d’euros per  part de RIM. En el cas 

de Samsung, la compensació per danys es podria veure multiplicada per un factor de fins a tres, per-

què el jurat ha determinat que Samsung va infringir amb coneixement de causa. Això està ara en 

mans del jutge.

Evidentment, cada jugador d’aquesta partida d’escacs ha de moure fitxa. D’una banda, Samsung 

intentarà endarrerir el pagament de la multa imposada i presentarà recurs davant la Cort d’Apel·lació 

del Circuit Federal per demostrar que no infringeix les patents i dissenys d’Apple o, fins i tot, que 

aquestes no són vàlides. En aquest sentit, sobta que Samsung no hagi optat per interposar procedi-

ments de re-examen de les patents d’Apple davant de l’Oficina de Patents i Marques dels Estats 

Units per intentar invalidar-les per la via administrativa en paral·lel a la via civil.

Per la seva banda, Apple intentarà afeblir el seu contrincant i forçar-lo a negociar un acord, per 

exemple demanant mesures cautelars per aturar les vendes dels productes infractors als Estats Units. 

Encara millor, Apple no ha perdut temps i ha interposat una nova demanda –amb data del 31 d’a-

gost!– acusant d’infracció de patents una quinzena de nous productes de Samsung incloent, és clar, 

els més venuts com el Galaxy S III o el Galaxy Note.
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No s’entreveu, per tant, que la guerra de patents entre Apple i Samsung estigui a prop de la fi. De 

fet, si tenim en compte que en el 2012 Samsung ha presentant gairebé 3.000 noves sol·licituds de pa-

tents només als Estats Units i Apple més de 500, sembla que aquests dos gegants tecnològics estan 

més aviat preparant-se per als propers combats.

En qualsevol cas, i amb independència de qui acabi guanyant, és innegable que el ressò que tenen 

notícies com la del recent veredicte contra Samsung ajuda a conscienciar-nos de la importància de 

protegir la tecnologia, amb patents i altres instruments de propietat industrial, en un sector tan com-

petitiu com és el de les TIC. 
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