Conceptes bàsics en propietat intel·lectual i industrial
Per respondre el Test d’autodiagnosi de la propietat intel·lectual i industrial és
important conèixer els següents conceptes:

1. Innovació comercial

La innovació comercial és la introducció d'un nou mètode de comercialització que
comporti importants millores en el disseny o la presentació del producte, en el seu
posicionament, en la promoció o en el preu.

2. Innovació organitzativa

Una innovació organitzativa és la introducció d'un nou mètode d'organització aplicat a les
pràctiques de negoci, l'organització del treball o les relacions externes de l'empresa
(models de negoci).

3. Patent

Una patent és un títol que reconeix el dret d'explotar en exclusiva la invenció
patentada, impedint a d'altres la seva fabricació, venda o utilització sense consentiment
del titular. Com a contrapartida, la patent es posa a disposició del públic per a
coneixement general i és pública.
El dret atorgat per una patent no és tant el de la fabricació, l'oferiment al mercat i la
utilització de l'objecte de la Patent, que sempre té i pot exercitar el titular, sinó, sobretot i
singularment, "el dret d'excloure a altres" de la fabricació, utilització o introducció del
producte o procediment patentat al mercat.
Una patent pot referir-se a un procediment nou, un aparell nou, un producte nou o un
perfeccionament o millora dels mateixos.
La durada d'una patent és de vint anys a comptar des de la data de presentació de la
sol·licitud. Per mantenir-la en vigor cal pagar taxes anuals a partir de la seva concessió.

4. Model d’utilitat

El model d’utilitat protegeix invencions amb menor rang inventiu que les protegides per
patents, consistents, per exemple, en donar a un objecte una configuració o estructura de
què es derivi alguna utilitat o avantatge pràctic. El dispositiu, instrument o eina a protegir
pel model d’utilitat es caracteritza per la seva "utilitat" i no per la seva "estètica" com passa
amb el disseny industrial.
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L'abast de la protecció d'un model d’utilitat és similar al conferit per la patent.
La durada del model d’utilitat és de deu anys des de la presentació de la sol·licitud. Pel
manteniment del dret és precís el pagament de taxes anuals.

5. Disseny industrial

Un disseny industrial és l'aparença o l'ornamentació d'un producte o d'una part d'aquest,
que fan que visualment sigui diferent d'un altre sense tenir en compte cap de les seves
característiques tècniques o funcionals. Un producte pot ser tant industrial com artesanal.

6. Freedom-to-Operate

El "Freedom-to-Operate" o FTO, traduït com "Informe de Llibertat d’Operació" es fa servir
per determinar si un producte o una invenció és pot fabricar o comercialitzar sense
infringir cap dret de propietat intel·lectual anterior (principalment es focalitza en patents
o models d'utilitat, però sense excloure els altres).

7. Secret empresarial

És considera secret empresarial qualsevol informació o coneixement, inclòs el tecnològic,
el científic, l’industrial, el comercial, l’organitzatiu o el financer. I ha de tenir les següents
condicions:
a) Ser secret, en el sentit que no és conegut generalment per les persones pertanyents
als cercles en què normalment s’utilitzi el tipus d’informació o coneixement en qüestió,
ni fàcilment accessible per a elles;
b) tenir un valor empresarial, ja sigui real o potencial, precisament pel fet que és secret;
c) haver estat objecte de mesures raonables per part del seu titular per mantenir-lo en
secret.

8. Marca registrada

Una marca (registrada) és un títol que concedeix el dret exclusiu a la utilització d'un
signe per a la identificació d'un producte o un servei al mercat.
Poden ser marques les paraules o combinacions de paraules, imatges, figures, símbols,
gràfics, lletres, xifres, formes tridimensionals (embolcalls, envasos, formes del producte o
la seva representació).
La durada de la protecció conferida pels signes distintius és de deu anys a partir de la
data del dipòsit de la sol·licitud i poden ser renovats indefinidament.
Pel manteniment en vigor dels signes distintius és precís el pagament de taxes quan es
sol·liciten i després cada deu anys.
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