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JORNADA DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL  
PROGRAMA D’EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ DEL PLA IMPULSA 

 

LA PROPIETAT INDUSTRIAL I ELS PROJECTES D’EMPRENEDORIA 
 
Com es protegeix la recerca, la tecnologia i la innovació? Per què és important fer-ho? En quin moment del 
meu projecte és bo protegir? Quina figura registral s'adapta millor a les meves necessitats? Quin és el camí a 
seguir? 
 
És bo que els productes nous i innovadors estiguin, en la mesura del possible, ben protegits. La Propietat 
Industrial posa al nostre abast mitjans i vies que no tan sols ens donen un dret d'exclusivitat, sinó que 
incrementen el valor del nostre negoci en el mercat.  
 
Aquesta Jornada té com a objectiu donar a conèixer la importància de la Propietat Industrial i Intel·lectual dins 
de qualsevol estratègia empresarial, fent especial èmfasi en els projectes d'emprenedoria que, per les seves 
característiques sovint innovadores, necessiten un tractament específic. 
 
Jornada dirigida a: arquitectes col·legiats que estiguin emprenent o tinguin una idea de negoci per crear 
productes nous i introduir-los al mercat. 
 
PROGRAMA 
 
10.00 h Benvinguda i inici de la Jornada 
 Introducció: la Propietat Industrial dins de l’estratègia empresarial 

 
1. Propietat Industrial 

a. Signes distintius: marques i noms comercials 
b. Modalitats inventives: patents i models d’utilitat 

- Definició i requisits 
- Obtenció drets vers una patent o model d’utilitat 
- L’àmbit arquitectònic 

c. Dissenys 
- Definició i requisits 
- Obtenció drets 
- Els dissenys en arquitectura 
 

2. Propietat Intel·lectual 
a. L’arquitecte i els drets de propietat intel·lectual 

- Qui és l’Autor? 
- Quins drets té? 

b. L’arquitectura objecte de propietat intel·lectual 
- Plànols, projectes i maquetes 
- L’obra arquitectònica acabada 
- Reproducció d’edificis 
- Obres plàstiques aplicades 

 
11.45h Precs i preguntes 
 
Data, lloc i horari de celebració: 
19 de novembre de 2013, de 10 h a 12 h Seu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya – plaça Nova 5, Barcelona. 
 
Ponent:  
Josep Carbonell i Maria Sabatés, advocats, March & Asociados. Especialistes en Propietat Industrial i 
Intel·lectual, assessors de la Cecot en projectes d’emprenedoria per temes de P.I. 
 
Preus i inscripció: sessió gratuïta, prèvia inscripció enviant correu electrònic amb el nom, cognoms, número de 
telèfon i número de col·legiat a plaimpulsa@coac.cat, tot indicant a l’assumpte “EMPRENEDORIA-PI”. 
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