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E
L concepte de recerca va molt Iligat al de patent; tant es aixi que

costa d'imaginar una politica de recerca sense 1'existencia d'un

sistema de patents. La Oficina Espanola de Patentes y Marcas

ha fet un gran esfor4 per oferir una sere de serveis que donen a

coneixer a empreses i investigadors l'estat de la tecnica exis-

tent, i alhora protegir amb eficacia les invencions que resultin

d'aquesta investigacio.

INTRODUCCIO

tents

Dins de la politica cientifica d'un pals els

resultats de la investigacio que tenen aplica-

cio industrial es protegeixen mitjancant pa-

que atorguen, un cop concedides, mo-

Una vigilancia
periodica de les

patents publicades
en un sector

especific permet, a
una empresa que
treballi en aquella
area, coneixer amb
exactitud l'estat de
la tecnica existent
per al producte o
procediment sobre

el qual esta
investigant o
realitzar un

seguiment dels
possibles

competidors.

nopolis d'explotacio
de la invencio. Grades
a aquest mecanisme
els investigadors po-
den arribar a recupe-
rar les, a vegades, in-
gents inversions ne-
cessaries per a la plani-
ficacio i el desenvolu-
pament dels seus tre-
balls. Ara be, I'Estat,
mitjancant la seva Ofi-
cina de Patentes, ator-
ga I'esmentat mono-
poli amb una contra-
partida, es a dir, la in-
vencio ha de ser nova,
ha de quedar ben des-
crita al document de
patent i s'ha de posar
a disposicio del public
per al seu coneixe-
ment general.

Una vigilancia periodica de les patents

publicades en un sector especific permet a

una empresa que treballi en aquella area

coneixer amb exactitud, entre d'altres fac-

tors, I'estat de la tecnica existent per al pro-

ducte o procediment sobre el qual esta in-

vestigant o realitzar un seguiment dels pos-

sibles competidors. Des d'un punt de vista

institucional, un servei d'aquestes caracteris-

tiques permet detectar les empreses capda-

vanteres en cada sector, fer balanc de la seva

capacitat d'innovacio tecnologica, de la seva

dependencia d'un o d'un altre mercat de

tecnologia o inferir les tendencies i linies

d'investigacio amb mes expansio i dinamis-

me en un moment determinat.
Per tot aixo, la Oficina Espanola de Pa-

tentes y Marcas (OEPM), a traves del Depar-

tamento de Informacion Tecnologica, ofe-

reix, des de 1989, I'anomenat servei de vi-

gilancia tecnologica. El seu objectiu es ana-

litzar I'evolucio d'un sector tecnic concret

utilitzant com a font la informacio que hi ha

a les patents publicades per primera vegada

a Espanya durant el periode considerat.

Prenent com a referencia les linies

prioritaries establertes al Pla nacional d'in-

vestigacio cientifica i desenvolupament tec-

nologic, I'OEPM va seleccionar com a sectors

inicials sobre els quals es desenvoluparia

aquest servei els que corresponen a microe-

® TECA



lectronica i biotecnologia. Tanmateix, els re-
sultats obtinguts durant els anys que s'han
estat fent aquests informes aconsellaven
ampliar aquest servei i incloure dos nous sec-
tors, escollits tambe d'acord amb els progra-
mer que conte el Pla nacional d'l+D del perk
ode 1992-1995: tecnologia dels aliments i
medi ambient.

Al final de ('any es generen quatre infor-
mes trimestrals i un informe anual. Els infor-
mes trimestrals pretenen oferir a les empre-
ses del sector informacio tecnica sobre les
patents que s'han publicat a Espanya en el
periode de temps considerat. Per a aixo, un
cop analitzades aquestes patents, es classifi-
quen de manera que els usuaris de l'informe
puguin identificar facilment aquelles pa-
tents que estan relacionades amb el tema
especific que els interessa. Un cop l'usuari
detecta una patent que creu que li pot inte-
ressar, ja sigui pel terra que tracta, ja sigui
per I'empresa que la sol•licita, mitjancant el

Actualment, la
Oficina Espanola de
Patentes y Marcas,
ofereix I'anomenat
«servei de vigilancia

tecno/ogican de
quatre sectors:

microelectronica,
biotecnologia,
medi ambient

i tecnologia dels
aliments.

especialment
i la novetat.

seu numero de publi-

cacio pot accedir al

document de patent
complet. La consulta

de I'OEPM es gratufta,

pero tambe pot sol-li-
citar la copia per fax o
correu. A mes a mes,

aquests informes ofe-
reixen la referencia bi-
bliografica completa

de les patents del sec-
tor concedides a Es-

panya durant el tri-

mestre analitzat i una

copia de la primera

pagina i de l'informe
de recerca de patents

rellevants pel contingut tecnic

L'objectiu dels informer anuals es oferir
una visio general d'allo que ha esdevingut
en el sector durant dotze mesos mitjancant
una analisi quantitativa de les patents publi-
cades per primera vegada al mon durant
aquest periode: quins son els organismes pu-
blics i les empreses que mes patenten, sobre
que ho fan, quins son els paisos que generen
tecnologia patentada i quins els que la re-
ben, o quins temes concrets i en quina mesu-
ra han rebut mes quantitat de patents du-
rant ('any.

L'Oficina Espanola de Patentes y Marcas
ofereix d'altres serveis amb la finalitat de co-
brir les diferents necessitats d'aquells que
utilitzen la informacio tecnica de les pa-

tents. Es pot trobar mes informacio sobre
tots els serveis a I'adreca d'INTERNET:

http://www. eunet. esllnterStandlpaten tes

COMENTARIS GENERALS

La informacio tecnica que hi ha a les pa-
tents presenta algunes peculiaritats que con-
v6 assenyalar per tal de poder valorar adequa-
dament els parametres d'analisi que propor-
ciona un informe de vigilancia tecnologica.

Un sistema de patents, perque sigui efi-
cac, ha de complir dues funcions fonamen-
tals. D'una banda, pel que fa a ('inventor o
sol-licitant, ha de garantir-li una proteccio le-
gal per a la seva invencio, sempre que aques-
ta compleixi uns requisite determinats, espe-
cialment, que sigui nova. D'altra banda, ha
d'assegurar que el contingut de la invencio
es accessible al public perque, d'aquesta ma-
nera, estimula noves invencions i enriqueix el
patrimoni tecnologic de la industria.

Ambdues funcions son interdependents i
es centren en el fet que s'exigeix al sol.lici-
tant la presentacio d'una documentacio en
la qual descrigui, de forma clara i completa,
amb tot tipus de details tecnics (inclosos di-
buixos, formules, diagrames, exemples,
etc.), la naturalesa de la seva invencio.
Aquesta descripcio, que ha de ser suficient
perque un expert en la materia sigui capac
d'executar-la, es la base del que s'anomena
un «document de patent)), que posterior-
ment es publica i pot ser consultat per qual-
sevol persona.

El procediment administratiu que final-
ment determina la concessio d'una patent es
Ilarg i complex. A mes a mes, cal subratllar
que la proteccio concedida a una patent to
cobertura nacional, per la qual cosa, en ge-
neral, cal dipositar sol-licituds de patent a
cadascun dels paTsos on es vol obtenir aques-
ta proteccio. Tot i que existeixen meca-
nismes que faciliten, en part, el procediment
(dret de prioritat, convenis internacionals de
patents regionals, etc.), la tramitacio exigeix
diversos passos que, a mes, poden variar
substancialment d'uns paisos a uns altres.

Un cop realitzada una invencio que com-
pleixi els requisits de patentabilitat, l'inven-
tor o sol-licitant ha de presentar una sol-lici-
tud de patent que passara per una serie de
tramits davant del corresponent organisme
administratiu (examen de la documentacio,
emissio de ('informe sobre I'estat de la tecni-
ca, examen de novetat i activitat inventiva,
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procediments orals, oposicio, recursos, etc.)
abans de ser concedida o denegada. Tot aixo
fa que el periode transcorregut entre la data

de la primera sol•licitud de patent i la data

de concessio sigui molt dilatat, sobretot a les

oficines on realitzen examen de novetat.
Des del punt de vista de la posada a dis-

posicio del public o publicacio del document

de patent, les diverses oficines de patents
presenten tambe diferencies: algunes ho pu-
bliquen per primera vegada quan la patent

ja ha estat concedida, la qual cosa significa

que, en molter ocasions i a causa del temps
transcorregut des de la data de sol•licitud, el

contingut tecnic resulta ja obsolet, especial-
ment en tecnologies d'expansio rapida.

Per evitar aquest problema, d'altres ofici-
nes han implantat I'anomenat «sistema de
publicacio rapida». Consisteix en realitzar

una primera publicacio del document quan
ha transcorregut un termini determinat des

de la data de sol•licitud (generalment 18 me-

sos) i encara que la invencio no hagi estat
examinada. Si la patent es concedeix, poste-
riorment es publica un segon document que
recull les possibles modificacions que hagin

derivat de ('examen. Encara que la patent

no es concedeixi, el primer document publi-
cat passa a formar part de I'aestat de la tec-
nica» i el seu contingut es del domini public.

De tot aixo es dedueix que la literatura
patent, que to un component coma amb la

resta de la literatura cientifica, en el sentit

que es una font d'informacio tecnologiea,
presenta diferencies importants que cal te-
nir en compte: una invencio pot comportar
diverses publicacions per part d'una mateixa
oficina, amb la qual cosa es reflectirien dife-

rents situacions legals (proteccio provisional,

concessio), i per part de diferents oficines, ja

que la proteccio conferida a cada patent to
una limitacio geografica.

Aixi, per exemple, una empresa multina-
cional que realitzi una invencio sobre un pro-
cediment millorat de maduracio de format-
ges i pretengui explotar-la o comercialitzar-
la en diferents paisos, dipositara una primera
sol-licitud de patent, generalment al pals on
s'hagi fet la invencio i, a continuacio, en un
termini de dotze mesos, i fent servir la figura
legal del dret de prioritat (vegeu el glossari),

dipositara d'altres sol-licituds en cadascuna

de les oficines nacionals o organitzacions de

diferents paisos als quals pretengui estendre

la proteccio. Passat un temps, la invencio

haura donat Iloc a diverses publicacions, rea-

litzades per les diferents oficines, probable-
ment en diferents idiomes. Totes tindran el

mateix contingut tecnic, ja que procedeixen

d'una unica invencio, i formen el que s'ano-
mena una «familia de patents>>.

A causa d'aixb, es genera un gran nombre

de documents de patents, la qual cosa pot

ser util a I'hora de fer una analisi estadistica,
pero que planteja dificultats practiques quan

es vol fer un estudi qualitatiu, es a dir, un es-
tudi detallat de cadascuna de les patents del
sector publicades en un interval de temps.

D'altra banda, no s'ha d'oblidar que, ex-

cepte a Estats Units, el dret a la patent recau

en aquell que la sol-licita primer, per aixo les

empreses innovadores tenen pressa a I'hora

de patentar. Aix0 fa que les patents, en mol-
ter ocasions, recullin informacio tecnica molt
abans que qualsevol altre tipus de publicacio.

A Espanya, actualment, existeixen tres

vies diferents per protegir una invencio i

que cal coneixer per tal de comprendre i in-

terpretar correctament les dades recollides

pels informes de vigilancia i d'altres serveis

documentals:

- Via nacional: en aquest cas tots la tra-

mitacio es fa a I'Oficina Espanola de Patentes

y Marcas. El marc legal del procediment esta
regulat per la Ilei de patents (Llei 11/86, de
20 de marc) i el seu reglament d'execucio
(Reial decret 2245/86, de 10 d'octubre).
- Via europea: Espanya pertany al Con-

veni de la patent europea (CPE), la qual cosa
permet la tramitacio d'una sol-licitud de pa-
tent a I'Oficina Europea de Patents (OEP)
fins al moment de la seva concessio. El marc
legal ve establert per ('Instrument d'adhesio
d'Espanya al Conveni sobre concessio de pa-
tents europees (Munich, 5 d'octubre de
1973) i el Reial decret 2424/86, del 10 d'octu-

bre, sobre I'aplicacio de I'esmentat Conveni.

Aquest procediment, que permet a I'in-

ventor obtenir proteccio a fins a un maxim de
18 pa*isos europeus mitjancant una unica
sol•licitud de patent, es caracteritza fonamen-
talment perque inclou la realitzacio d'un in-
forme de recerca i d'un examen substantiu, a
partir del qual la patent pot ser denegada
per la seva falta de novetat o d'activitat in-

ventiva. Quan es publica una sol-licitud de pa-

tent europea, la invencio to una proteccio
provisional fins que es produeix la concessio.

El percentatge de sol-licituds europees publi-

cades que no arriben a concedir-se s'estima

que es, aproximadament, d'un 35 %.
- Via PCT Aquesta tercera via es d'apli-

cacio recent a Espanya i obre noves possibili-

tats per a I'obtencio de patents fins a 89 pai-

sos mitjancant una unica sol-licitud (dades
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de setembre de 1996). L'Instrument d'adhe-

sio d'Espanya al Tractat de cooperacio en

materia de patents (PCT, Washington, 19 de

juny de 1970) es va firmar el 1989 i va entrar

en vigor el 16 de novembre de 1989. Espan-

ya s'ha adherit unicament al capitol I del

Tractat, la qual cosa significa que a partir de

la seva publicacio les sol-licituds s'incorporen

a la via nacional o a la via europea per conti-

nuar la seva tramitacio, aquesta darrera es

coneix com euro-PCT.

Tot el que s'ha exposat es tradueix en el
fet que per demanar proteccio a Espanya ca-
da vegada s'utilitzen mes les vies interna-
cionals (CPE i PCT) que la via nacional. AixO,
unit al fet que les invencions <<importants>>
es protegeixen a mes d'un pals, que a les
empreses els es mes comode utilitzar per a
aquesta finalitat les vies internacionals (CPE i
PCT) i que un alt percentatge d'aquestes
sol-licituds demanen proteccio per a Espan-
ya, permet poder afirmar que si sabem clue
s'esta patentant a Espanya podem tenir una
idea for4a aproximada de clue es patenta fo-
ra de les nostres fronteres.

Analitzar nomes les patents amb ambit
de proteccio al territori espanyol presenta un
avantatge addicional: totes estan recollides a
la base de Jades CIBEPAT. Ates que les re-
ferencies de les sol•licituds europees i PCT
que designen Espanya s'introdueixen a la ba-
se al mateix temps que es fan publiques a la
resta del mon la informacio que s'ofereix es
la mes recent. Aixo no seria aixi si I'analisi es
fes a nivell mundial, ja que el productor de la
base de Jades que conte aquesta informacio
la rep de les diferents oficines nacionals i tri-
ga en processar-la i posar-la a disposicio del
public com a minim tres mesos des de la seva
recepcio. En definitiva, el que s'ha pretes en
realitzar I'informe basant-nos en les patents
amb ambit de proteccio a Espanya es propor-
cionar informacio de la maxima qualitat i fa-
cilitar-la el mes rapidament possible.

ESTRUCTURA DE L'INFORME.
MITJANS UTILITZATS

Bases de dades

n CIBEPAT

- Productor: Oficina Espanola de Patentes y

Marcas.

- Contingut: patents i models d'utilitat es-
panyols des de 1968 fins avui; sol-licituds
de patent europea i PCT que designen Es-
panya des de I'adhesio als convenis; da-
des bibliografiques de paTsos iberoameri-

cans a partir de diferents dates segons el

pals considerat.
- Actualitzacio: quinzenal.
- Nombre de documents: aprox. 1.000.000.

Estrategia de recerca

n Camps de la tecnica

Per a la recerca a CIBEPT s'han usat els

simbols de la Classificacio Internacional de

Patents (CIP) que corresponen, en un sentit

ampli, al sector de tecnologia dels aliments:

- Tecnologia de la carp.

- Tecnologia lactia.
- Pa i pastes.
- Tecnologia dels greixos.
- Begudes.
- Analisi.
- Conservacio.
- Alimentacio per a animals.
- Productes dietetics.
- Additius.
- Xocolata i gelats.
- Cafe i te.
- D'altres productes alimentaris i tecniques

diverses.

n Dates

L'analisi s'ha realitzat amb les sol•licituds
de patents i models d'utilitat espanyols i
amb les sol-licituds de patents europees i PCT
que designen Espanya publicades durant el
trimestre gener-febrer-mart de 1997.

n Nombre de documents
analitzats

L'analisi s'ha realitzat sobre 221 sol-lici-
tuds de patents i models publicats. D'a-
questes, 23 corresponen a documents es-
panyols (11 sol-licituds de patents i 12 sol-li-
cituds de models d'utilitat), 58 a sol•licituds
de patents europees (EP) que designen Es-
panya i 140 a sol•licituds PCT que designen
Espanya (WO).
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El numero de sol-licituds de patents i el
sector al qual corresponen es el seguent:

•

1 Tecnologia de la cam

- Matanga, tractament de canals 4

- Aus 4
- Processament de la carp 2
- Productes: 3

• Embolicaments 6
• Salsitxes i embotits 8
• Pernil 3

1 Tecnologia lactia

- Llet 3
- Munyiment, instal-lacions Ileteres 5
- Formatge 7
- Proteines del serum 2

-1 Pa i pasta

- Forns i accessoris 3
- Laminat, estirat , enrotllat 4

- Farines

- Pasta 2
- Productes acabats 3
- D'altres instal-lacions per a fleca 2

1 Conservacio

- Procediments fisics:
• Deshidratacio 2
• Tractament termic per calor 5
• Refrigeracio , congelacio 2

- Procediments quimics 4

- Atmosfera modificada
- Procediments biologics 2

- Procediments especifics
per a determinats aliments 12

- Envasament

1 Additius

- Colorants
- Aromatitzants , saboritzants

i condiments 7

- D'altres 4

1 Productes dietetics

- Productes baixos en greix 4
- Fibra dietetica 2
- Analisi 1
- Suplements energetics,

vitaminics i minerals 6

- Tractament de determinades
patologies 7

-Aliments de baixa capacitat
al-lergogena 2

- Nutricio clinica 4

1 Begudes

- Begudes no alcoholiques 4
- Cafe i to 6
- Begudes alcoholiques 6

1 Gelats 3

1 Xiclet

- Ingredients i composicions 8
- Maquinaria 5

1 Confiteria

- Cacau, xocolata 3

1 Aliments per a animals

- Pinsos i farratges 6
- Utilitzacio de subproductes 2
- Suplements nutricionals 5
- Aliments per a mascotes 3
- Antibiotics , principis actius i enzims 5

-Additius 2
- Aquicultura 2

71 Peix 6

1 Varis

- Olis i greixos 1
- Cereals 2
- Sucre 3
- Aperitius 4

- Plats precuinats 2

- Processament de vegetals 4
- Neteja d'instal-lacions 1

- Analisi 1

- Altres 5

El numero de publicacio, el sol-licitant i
un breu resum de cadascuna d'aquestes pa-
tents apareix als informes de vigilancia tec-
nologica de tecnologia dels aliments. Si de-
sitgeu mes informacio poseu-vos en contac-
to amb:
Carmen Toledo de la Torre
Oficina Espanola de Patentes y Marcas

Tel.: (91) 349 55 64
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