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La Patent Unitària suposa un pas més en l’estratègia de la UE per crear un espai 

únic de drets de propietat industrial que reforci la posició europea en l’àmbit de les 

patents davant els altres dos grans blocs econòmics mundials: EE.UU i la Xina. 

Mitjançant la Patent Unitària, una patent europea concedida per l’Oficina Europea 

de Patents (OEP) podrà tenir efectes unitaris als 26 països signataris dels acords 

de creació del nou sistema (tots els integrants de la UE amb la sola excepció, de 

moment, d’Espanya i Polònia).

Aquest sistema s’articula al voltant del que s’anomena el Paquet de la Patent 

Unitària, un conjunt normatiu format per un tractat internacional que crea el 

Tribunal Unificat de Patents (TUP) dintre de l’àmbit de la UE i dos reglaments de la

UE, que tracten els aspectes substantius i el règim de les traduccions. 

El nou sistema suposa una opció més respecte a les vies ja existents de protecció 

de patents a nivell europeu, mitjançant la qual els titulars de patents europees 

tramitades davant la OEP, una vegada concedides, podran optar entre la protecció

via Patent Unitària a tota la UE (tret de les esmentades excepcions d’Espanya i 

Polònia) o l’esquema “clàssic” de validació “país per país”.

El fet que Espanya, de moment, hagi decidit quedar-se al marge no exclou en cap 

cas ni la possibilitat de que els titulars d’origen espanyol pugin beneficiar-se en el 

seu dia de l’opció de protegir les seves patents per la via unitària, ni que puguin 

afrontar responsabilitats davant el Tribunal Unificat de Patents per possibles 

infraccions d’aquestes patents als països signataris.



Règim lingüístic

El règim lingüístic del sistema de la Patent Unitària no requerirà traduccions (un 

cop hagi expirat un període de transició). Mentrestant, s’haurà de presentar una 

traducció a l’anglès si la patent es va presentar en francès o alemany, o una 

traducció a qualsevol idioma oficial de la Unió Europea si aquesta es va presentar 

en anglès.

Tribunal Unificat de Patents

El sistema de la Patent Unitària preveu la creació del Tribunal Unificat de Patents, 

un tribunal especialitzat amb jurisdicció exclusiva sobre les Patents Europees i 

Patents Europees Unitàries, si bé hi haurà un període transitori o d’opt-out per a 

que els titulars de patents europees “clàssiques” decideixin si volen excloure les 

seves patents de la competència del TUP i continuar mantenint-la a cadascun dels

tribunals nacionals dels països on la Patent Europea té protecció.

Les decisions sobre litigis de patents d’aquest tribunal tindran els mateixos efectes

unitaris a tots els països de la Unió Europea que formin part del sistema de la 

Patent Unitària.

Procés de ratificació

El nou sistema entrarà en vigor un cop es depositi l’últim instrument de ratificació 

(actualment 10 dels 13 països necessaris l’han ratificat, entre els quals 

necessàriament han de figurar Alemanya, França i Regne Unit). 
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Fins el setembre de 2016, 26 dels 28 països de la Unió Europea (tots excepte 

Espanya i Croàcia) han signat l’Acord de Cooperació Reforçada per a la creació 

de la Patent Unitària.

La recent decisió del Regne Unit d’abandonar la Unió Europea ha fet augmentar la

incertesa respecte a l’entrada en vigor del sistema de la Patent Unitària, prevista 

pels començaments de 2017. La ratificació o no del Regne Unit del paquet de la 

Patent Unitària abans de l’inici de les negociacions amb la Unió Europea per a 

formalitzar el brexit marcarà la forma i el calendari del nou sistema de patents a la 

Unió Europea.
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