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Introducció
Les Patents, a més de constituir una figura de protecció de les noves
invencions, són una font d'informació científica i tècnica de gran
valor.
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Les patents com a font
d’ informació
Total de sol·licituds Europees presentades al 2018 per països

•

El nombre de patentes són un indicatiu estadístic de l’activitat inventiva
d’un país.

•

Al 2017 es van presentar un total de 3.168.900 de noves sol·licituds de
patents a tot el món, segons estadístiques de la OMPI.
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Les patents com a font d’
informació
Per què quan fem una cerca de
imprescindible consultar les patents?

documentació

tècnica

és

- Són una gran quantitat de documents tècnics: més de 70 milions de
documents a nivell mundial.
- En molts casos és la primera divulgació d’un coneixement tècnic.
- Les patents són una font d’informació tècnica nova única molt valuosa,
inclús més que els articles científics. Si es desestimen les patents, es
calcula que només s’accedeix al 44% de la informació tècnica existent.
- Tenen una estructura molt uniforme i completa, el que facilita la seva
consulta i anàlisis.
- Estan classificades segons la naturalesa del producte que protegeix.
- Una mateixa patent es pot protegir a varis països. Per tant, una mateixa
invenció es pot publicar en varis idiomes, el què facilita les cerques.
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Document de patent
Quina estructura té una patent?

És un document legal que consta de:
- Portada amb totes les dades rellevants: dates, títol, sol·licitant,
inventor...

- Descripció que conté:
- Camp de la invenció
- Antecedents
- Descripció de les figures
- Descripció detallada de la invenció
- Reivindicacions: independents i dependents -> part Legal
- Resum

- Figures
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Document de patent
Com podem diferenciar una sol·licitud de patent en tràmit d’una
patent concedida?
A través dels codis presents a la portada de la publicació de la patent, en
concret al darrera del número de publicació. Els més rellevants són:
- A: Generalment fa referència a la publicació d’una sol·licitud
- B: Generalment fa referència a una patent concedida
- T: Generalment fa referència a la traducció d’una patent
concedida
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Document de patent
I com podem saber quin territori cobreixen?

A través de les lletres abreviades davant del nº de publicació, p.ex.:
ES: Espanya
EP: Patent europea (que no es el mateix que la UE)

US: Estats Units
WO: Internacional (que no es concedeix)
...
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Document de patent
Exemples:
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Document de patent
Exemples:
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Vigilància tecnològica
En què consisteix?

•

En vigilar periòdicament, amb la periodicitat desitjada, la
tecnologia que es va publicant de Patents (patents i models d'utilitat)
sobre un sector de la tècnica concret que és d’interès.

•

En un entorn tecnològic i tan competitiu com l'actual, establir un
sistema de vigilància tecnològica i obtenir informació actualitzada
és quasi bé imprescindible per a una mitjana o gran empresa o per a
una organització, sobretot per aquelles empreses on el valor afegit
resideix en la seva capacitat per innovar i generar nous
productes o serveis.

•

També es coneix com a Intel·ligència Competitiva.

10

Vigilància tecnològica
•

Per tant, les Vigilàncies Tecnològiques de Patents s’emmarquen dins
l’estratègia de PI de les empreses innovadores.

•

Són una eina útil per controlar les noves innovacions i creacions dels
competidors i també per conèixer l’evolució i novetats d’un camp de la
tècnica concret.

•

Cal tenir en compte el decalatge d’uns 18 mesos des de que es
sol·liciten fins que es fan públiques. En els Models d’Utilitat aquest
període secret només dura com a molt 6 mesos.
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Vigilància tecnològica
Tipus de vigilàncies tecnològiques?
•

Investigació de Patents puntual
- Per exemple per saber si una invenció és nova, i per tant,
susceptible de ser patentada.
- Per exemple per saber si val la pena estendre la patent.
- Per evitar infringir una patent d’un tercer.
- Per evitar contractes de llicència de poc valor.

•

Investigació de Patents de manera periòdica
- Per vigilar un sector de la tècnica concret.

•

Investigació de Patents per titulars
- Per vigilar una empresa o sol·licitant de la competència.
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Vigilància tecnològica
Cas particular de les Investigacions de Patents i Marques prèvies
a la presentació d’una nova sol·licitud de Patent o Marca:
•

Si es realitza una Investigació Preliminar: El tràmit del registre
d’una patent o una marca suposa una decisió important, que
comporta en moltes ocasions una inversió econòmica ->
assegurar la seguretat de la inversió.

•

Permeten minimitzar les eventuals dificultats que poguessin sorgir
durant la tramitació de la patent o marca, detectant possibles
coincidències o similituds amb l'objecte de la protecció,
abans
d’iniciar els tràmits de sol·licitud.
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Vigilància tecnològica
Com es pot planificar correctament una Cerca de Patents?
Hi ha diversos Criteris o Estratègies de cerca, en funció de les
necessitats concretes de cada empresa. Per tant, és molt important
conèixer exactament les necessitats de l’empresa. Els criteris més
empleats són:
•

Per nom d’una empresa (competidor): titular o inventor.

•

Per paraules claus.

•

Per una classificació concreta de matèria: IPC, CPC,...

•

Per territori: Ja que es poden portar a terme Cerques amb
una cobertura Mundial, o bé limitar-les per països o regions
determinades.
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Vigilància tecnològica
Quines eines disposem per dur a terme una Cerca de Patents?
•

Bases de Dades de Patents (públiques o privades) que permeten
localitzar i accedir a les publicacions de patents, per exemple, durant
un període de temps concret.

•

Un cop localitzats els documents de patents d’acord amb els criteris
de cerca predefinits, es pot preparar un Informe de Resultats.

•

Al tractar-se amb gran quantitat de documents, i cada document de
patent pot tenir també moltes pàgines, és molt important poder
disposar d’un Informe de Resultats que sigui còmode i útil que el
client pugui revisar. Si els Informes de vigilància disposen d’un nº
excessiu de documents de patents, llavors el seu anàlisi per part de
les empreses serà molt feixuc, i llavors es perd l’efectivitat que es
busca.
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Vigilància tecnològica
Què són els Butlletins de Vigilància Tecnològica periòdics?
•

Algunes Oficines de Patentes ofereixen serveis gratuïts d’informació
tecnològica especialitzada. Per exemple, la OEPM ofereix Butlletins
de Vigilància Tecnològica o les Alertes Tecnològiques, a més de
les bases de dades de patents gratuïtes.

•

Els Butlletins de Vigilància Tecnològica difonen la informació tècnica
continguda en els documents de patents a través de publicacions
trimestrals en format electrònic i per sectors tecnològics.

•

Actualment, els 15 butlletins disponibles cobreixen els sectors
tecnològics següents: cotxe elèctric; eDependència; serveis i
interfícies avançats mòbils; xarxes de sensors sense fils; cotxe
intel·ligent; pesca i aqüicultura; calçat; sector agroalimentari; sector
metall mecànic; sector transformador de plàstic; biomassa; sanitat
animal; energies oceàniques; biotecnologia sanitària; i dispositius
mèdics.
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Vigilància tecnològica
•

Hi ha casos d’empreses que han dut a terme Vigilàncies Tecnològiques
de Patents que han localitzat un document de patent molt rellevant
d’una empresa de la seva competència que els ha fet prendre la
decisió d’interrompre una línia d’investigació que estaven iniciant,
doncs aquesta patent de la competència estava protegint precisament
una invenció relacionada directament amb aquesta línia d’investigació.
S’ha aconseguit reduir el risc de la inversió

•

També hi han casos en el sentit contrari, és a dir on empreses que
han dut a terme Vigilàncies Tecnològiques de Patents que han pogut
certificar que no existien patents rellevants en un cert camp de la
tècnica on ells estan investigant.
S’ha aconseguit tenir una major seguretat
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Vigilància tecnològica
Resumint:
•

Les Vigilàncies Tecnològiques de Patents són una eina molt útil que
cal tenir molt en compte.

•

Les patents són molt útils no solament per protegir les
innovacions sinó també per obtenir informació molt valuosa
d’elles.
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