
1 

 

LES MARQUES A L’ETIQUETATGE DELS VINS 
 
Jaume Gelabert Orench 
Doctor Enginyer Agrònom 
Advocat 
 
És ètic o estètic que una empresa elaboradora de vins utilitzi una mateixa marca, que 
es va acreditar fa més de mig segle com un vi negre singular, coupage de Garnacha 
Negra i Mazuela, elaborat a la comarca del Penedès (Barcelona/Tarragona), i que ara, 
a més d’utilitzar-la per comercialitzar a la Unió Europea (UE) un vi negre denominació 
d’origen protegida (DOP) Catalunya, sense especificar la varietat o varietats del raïm 
utilitzat, s'utilitzi als Estats Units d’Amèrica per comercialitzar un vi varietal Tempranillo 
amb DOP La Manxa i, alhora, per a un vi varietal Garnacha amb DOP Catalunya?; i 
amb un mateix cimbell: “My dream is that our region’s wine is known and recognized 
for its quality arround the world”. És la meva opinió que la marca que s'utilitzi en 
l'etiquetatge d'un vi ha de representar la singularitat del mateix, i no és un bon 
exemple, a criteri meu, el cas citat. Per a un degustador de vins no és bo que es 
confongui marca amb el nom comercial de l'empresa o amb “el servei que presta una 
empresa que ho diferencia d'altres empreses”, concepte aquest de marca que, a criteri 
meu, pot ser vàlid per a altres productes, com una marca d'automòbils, dit a títol 
d'exemple, però no per al vi. 
 
Davant una determinada oferta de vins, el degustador acodeix a diferents senyals amb 
la finalitat d'inferir el nivell de qualitat del què és a punt d’escollir, que en el nostre cas 
vindrà determinat pel tipus de raïm, l'origen, la collita, l'empresa elaboradora, (...), 
atributs que no son fàcilmente recognoscibles pel degustador, per la qual cosa ha de 
recòrrer a altres indicadors o senyals que li permetin inferir la mateixa, d'entre els quals 
destaca la marca del vi que, d'aquesta manera, es configura com un signe únic i 
unívoc de qualitat. La marca ve a ser certificat i aval d'un nivell homogeni i similar de 
qualitat, i la seva eficàcia dependrà de la capacitat de comunicar aquells atributs 
intrínsecs que són els que doten de qualitat al producte, i d'oferir aquest nivell de 
qualitat constant i homogeni al mercat, però sempre haurà de ser conforme a les 
regles fixades pel dret nacional d'acord amb el de la UE, i no podrà presentar 
contradicció alguna respecte a la protecció de les DOP i les indicacions geogràfiques 
protergides (IGP), així com dels termes tradicionals reconeguts i inscrits en la UE. 
D'altra banda, és fonamental tenir en compte que una marca de comerç no haurà de 
crear confusió en les persones a les quals es dirigeix, ni en el que concerneix a una 
DOP o a una IGP ni sobre la procedència geogràfica dels productes; mai ha de crear 
confusió, especialment sobre el productor, sobre el comerciant, sobre la varietat de 
vinya o sobre l'anyada, tal com especifica la Norma Internacional per a l'etiquetatge 
dels vins, de l'Oficina Internacional del Vi (OIV). 
 
Cal tenir en compte que la promoció d'un desenvolupament harmoniós de les activitats 
econòmiques en el conjunt de la UE, i una expansió contínua i equilibrada mitjançant 
la plena realització i el bon funcionament d'un mercat interior del territori de la UE, que 
ofereixi condicions anàlogues a les existents en un mercat nacional d'un Estat en 
particular, impliquen, no solament l'eliminació dels obstacles a la lliure circulació de 
mercaderies i a la lliure prestació de serveis, així com l'establiment d'un règim que 
garanteixi que no es falsegi la competència, sinó també la creació de condicions 
jurídiques que permetin a les empreses adaptar d'entrada les seves activitats de 
fabricació i de distribució de béns o de prestació de serveis a les dimensions de la UE, 
per a la qual cosa, d’entre els instruments jurídics de què han de disposar les 
empreses per a aquestes finalitats, son particularment apropiades les marques que els 
permetin identificar els seus productes o els seus serveis de manera idèntica en tot el 
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territori de la UE, sense consideració de fronteres, motiu aquest fonamental per a la 
creació de les denominades «marques comunitàries» (avui día: «marca de la Unió 
Europea») que produeix els mateixos efectes en el conjunt del territori de la UE. Per 
permetre a les empreses exercir sense traves una activitat econòmica en el conjunt del 
mercat interior de la UE, són necessàries marques regulades per un dret comunitari 
únic, directament aplicable en cada Estat membre. 
 
Com a conseqüència d’això dit, les marques comercials utilitzades en els productes del 
sector vitícola a Espanya hauran de complir el que es disposa en la normativa nacional 
de transposició de la Directiva de la UE 2008/95/CE (Vigent fins al 15 de gener de 
2019), que a Espanya és la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de Marques, sens 
perjudici de les peculiaritats que pugui introduir la legislación de les comunitats 
autònomes en l’àmbit de la seva competència estatutària, així com el que es disposa 
en el Reglament (CE) 207/2009 del Consell sobre la marca comunitària, i en les 
disposicions que a aquest efecte introdueixen els altres següents Reglaments: 
 
* (CE) 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, pel qual es 
crea l’organització comú de mercat (OCM) dels productes agraris, i es deroga el (CE) 
1234/2007 del Consell, de 22 d'octubre (Reglament únic per les OCM) i els 
Reglaments (CEE) 922/72, (CEE) 234/79 i (CE) 1037/2001; 
 
* (CE) 607/2009 de la Comissió, de 14 de juliol, pel qual s'estableixen determinades 
disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 479/2008 del Consell, de 29 d'abril (OCM 
vitivinícola) en el que concerneix a les denominacions d’origen protegides (DOP) i 
Indicacions geogràfiques protegides (IGP), als termes tradicionals, a l'etiquetatge i a la 
presentació de determinats productes vitivinícoles; 
 
Però, sense oblidar el Reglament (UE) 1169/2011 del Parlament Europeu i del Consell, 
de 25 d'octubre, sobre la informació alimentària facilitada al consumidor, a l'article 1.4 
del qual es disposa: “El present Reglament serà aplicable sense perjudici dels requisits 
d'etiquetatge previstos en les disposicions de la Unió aplicables a aliments concrets” 
(*1), amb les modificacions introduïdes pel Reglament (UE) 2015/2424 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 16 de desembre, que (*2): 
 
* Modifica el Reglament (CE) 207/2009 del Consell sobre la marca comunitària i el 
Reglament (CE) 2868/95 de la Comissió, pel qual s'estableixen normes d'execució del 
Reglament (CE) 40/94 del Consell sobre la marca comunitària, i 
* Deroga el Reglament (CE) 2869/95 de la Comissió, relatiu a les taxes que s'han 
d'abonar a l'Oficina d'Harmonització del Mercat Interior (marques, dissenys i models). 
 
La normativa espanyola està subordinada a no entrar en col·lisió amb un reglament 
comunitari, puntualització que faig atès que, de conformitat amb l'article 4 de la Llei 
17/2001, de 7 de desembre, Llei de Marques, s'entén per “marca” tot signe susceptible 
de representació gràfica que serveixi per distingir al mercat els productes o serveis 
d'una empresa dels d'unes altres, podent ser tals signes en particular: a) les paraules o 
combinacions de paraules, incloses les que serveixen per identificar a les persones; b) 
les imatges, figures, símbols i dibuixos; c) les lletres, les xifres i les seves 
combinacions; d) les formes tridimensionals entre les quals s'inclouen els embolcalls, 
els envasos i la forma del producte o de la seva presentació; i) els sonors; f) qualsevol 
combinació dels signes que, amb caràcter enunciatiu, s'esmenten en els apartats 
anteriors, definició que, a criteri meu, no està en contradicció amb l'article 4 del 
Reglament (CE) 207/2009, sobre la marca comunitària, modificat pel Reglament (UE) 
2015/2424, que disposa: “Podran constituir marques de la Unió qualsevols signes, en 
particular, les paraules, inclosos els noms de persones, els dibuixos, les lletres, les 
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xifres, els colors, la forma del producte o del seu embalatge, o els sons, amb la 
condició que tals signes siguin apropiats per: 
 
a).- distingir els productes o els serveis d'una empresa dels d'altres empreses; 
b).- ser representats en el Registre de Marques de la Unió Europea (el “Registre”) de 
manera que permeti a les autoritats competents i al públic en general determinar 
l'objecte clar i precís de la protecció atorgada al seu titular.». 
 
No crec oportú reproduir aquí les prohibicions absolutes i relatives que inclou la llei de 
Marques, a la lectura de la qual remeto al lector interessat, però sí consider d'interès 
comentar, per la seva repercussió en l'etiquetatge dels vins, la prohibició absoluta 
d'utilitzar marques que puguin induir al públic a error, per exemple sobre la naturalesa, 
la qualitat o la procedència geogràfica del producte, així com els signes que, aplicats a 
identificar vins o begudes espirituoses, continguin o consisteixin en indicacions de 
procedència geogràfica que identifiquin vins o begudes espirituoses que no tinguin 
aquesta procedència, fins i tot quan s'indiqui el veritable origen del producte o s'utilitzi 
la indicació geogràfica traduïda o acompanyada d'expressions tals com “classe”, 
“tipus”, “estil”, “imitació” o altres anàlogues. Concretament, l'article 7 del Reglament  
(CE) 207/2009, modificat pel Reglament (UE) 2015/2424, que regula els motius de 
denegació absoluta d'una marca en la UE, disposa que es denegarà el registre de: 
 
a) els signes que no siguin conformes a l'article 4, que hem transcrit en el paràgraf 
anterior; 
 
b) les marques que manquin de caràcter distintiu; 
 
c) les marques que estiguin compostes exclusivament per signes o per indicacions que 
puguin servir, en el comerç, per designar l'espècie, la qualitat, la quantitat, la 
destinació, el valor, la procedència geogràfica o l'època de producció del producte o de 
la prestació del servei, o altres característiques del producte o del servei; 
 
d) les marques que es componguin exclusivament de signes o indicacions que s'hagin 
convertit en habituals en el llenguatge comú o en els costums lleials i constants del 
comerç; 
 
e) signes constituïts exclusivament per: 
 
* la forma o una altra característica imposada per la naturalesa del propi producte, 
* la forma o una altra característica dels productes necessària per obtenir un resultat 
tècnic, 
* la forma o una altra característica que aporti un valor substancial als mateixos. 
 
f) les marques que siguin contràries a l'ordre públic o als bons costums; 
 
g) les marques que puguin induir al públic a error, per exemple, sobre la naturalesa, la 
qualitat o la procedència geogràfica del producte o servei; 
 
h) les marques que, per falta d'autorització de les autoritats competents, hagin de ser 
denegades en virtut de l'article 6 ter del Conveni de París sobre protecció de la 
propietat industrial (del 20 de març de 1883, amb revisions posteriors), article que 
regula prohibicions en les marques quant als emblemes d'Estat, signes oficials de 
control i emblemes d'organitzacions intergovernamentals, que no ve al cas reproduir 
aquí, però si volem comentar que tots els Estats Part en el Conveni de París poden 
adherir-se al Arreglo y al Protocolo de Madrid, que comentarem més endavant. Els dos 
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tractats són paral·lels i independents i els Estats poden adherir-se a un o un altre o a 
tots dos. A més, una organització intergovernamental que manté la seva pròpia oficina 
per al registre de marques podrà convertir-se en part en el Protocol. Els instruments de 
ratificació o d'adhesió han de dipositar-se a poder del Director General de la OMPI.; 
 
i) les marques que incloguin insígnies, emblemes o escuts diferents dels contemplats 
en l'article 6 ter del Conveni de París, al qual hem fet referència en la lletra h) anterior, 
i que siguin d'especial interès públic, tret que el seu registre hagi estat autoritzat per 
l'autoritat competent; 
 
j) les marques el registre de les quals es denegui conformement a la legislació de la 
Unió o el Dret nacional, o als acords internacionals en els quals sigui part la Unió o 
l'Estat membre que es tracti i que confereixin protecció a denominacions d'origen i 
indicacions geogràfiques; 
 
k) les marques el registre de les quals es denegui en virtut de la legislació de la Unió o 
els acords internacionals en els quals sigui part la Unió i que confereixin protecció a les 
denominacions tradicionals de vins; 
 
l) les marques el registre de les quals es denegui en virtut de la legislació de la Unió o 
els acords internacionals en els quals sigui part la Unió, que confereixin protecció a 
especialitats tradicionals garantides; 
 
m) les marques que consisteixin en una denominació d'obtenció vegetal anterior 
registrada conformement a la legislació de la Unió o al Dret nacional, o als acords 
internacionals en els quals sigui part la Unió o l'Estat membre que es tracti, que 
estableixen la protecció de les obtencions vegetals, o que reprodueixin aquesta 
denominació en els seus elements essencials, i que es refereixin a obtencions 
vegetals de la mateixa espècie o d'espècies estretament connexes. 
 
Cal tenir en compte que aquestes prohibicions s'aplicaran fins i tot si els motius de 
denegació solament existissin en una part de la Comunitat, i que les lletres b), c) i d) 
anteriors no s'aplicaran si la marca hagués adquirit, per als productes o serveis pels 
quals se sol·liciti el registre, un caràcter distintiu com a conseqüència de l'ús que s'ha 
fet de la mateixa. 
 
L'usual és que una marca en l'etiqueta d'un vi vagi unit al concepte de qualitat d'aquest 
vi, la qual cosa no significa que forçosament el vi hagi de pertànyer a una DOP o a una 
IGP. En realitat, i des d'aquesta perspectiva, la DOP o IGP podria més aviat 
interpretar-se com una marca “paraigua” substitutiva de marques prou desconegudes 
pels consumidors, jugant un paper diferenciador entre el conjunt d'alternatives i reduint 
l'esforç que el consumidor ha de realitzar per reconèixer els atributs que el producte 
atresora (tipus de raïm, sabor, color, etc.). Referent a això comentem les dues 
següents qüestions de conformitat amb l’OCM dels productes agraris: 
 
a).- Una denominació no podrà protegir-se com a DO o IG quan, tenint en compte la 
reputació i notorietat d'una marca registrada, la seva protecció pugui induir a error al 
consumidor quant a la veritable identitat del vi (*3), és a dir, si existeix una marca 
acreditada “X”, aquesta denominació “X” no podrà ser protegida com a DO o IG ja que, 
en tal cas, un consumidor podria adquirir el vi “X” pensant que és DOP/IGP i no ser 
aquest el cas; i 
 
b).- El registre d'una marca que contingui o consisteixi en una DOP o una IGP que no 
s'ajusti a l'especificació del producte en qüestió, o la utilització de la qual es contempli 
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en les mesures de protecció de les DOP/IGP regulades per la UE, i es refereixi a un 
dels productes regulats en l’OCM vitivinícola, es rebutjarà quan la sol·licitud de registre 
de la marca es presenti després de la data de presentació a la Comissió de la 
sol·licitud de protecció de la DO o IG, i la DO o la IG rebi posteriorment la protecció. 
Ara bé, sense perjudici del que especifiquem a la lletra a) d'aquest mateix paràgraf, 
una marca d'aquelles a les quals fem referència a l'inici d'aquesta lletra b) que hagi 
estat sol·licitada, registrada o s'hagi establert mitjançant l'ús de bona fe, en els casos 
en què així ho permeti el dret aplicable al territori de la UE, bé abans de la data de 
protecció de la DO o la IG al país d'origen, o bé abans de l'1 de gener de 1996, podrà 
seguir utilitzant-se o renovant-se malgrat la protecció de la DO o de la IG, sempre que 
no incorri en les causes de nul·litat o revocació de la marca registrada establertes en la 
Llei de Marques o altra normativa en vigor. En tals casos, es permetrà la utilització de 
la DOP o de la IGP, juntament amb les marques registrades pertinents (*4). 
  
Així mateix, cal tenir en compte que, sense perjudici del compliment d’allò regulat 
sobre els requisits generals exigits per poder registrar una marca i a la seva relació 
amb la designació, presentació, publicitat relatives al producte, per a la designació d'un 
vi mai es pot utilitzar en l'etiquetatge marques que continguin termes tradicionals 
inscrits en el Registre de la UE, de manera que quan un terme tradicional estigui 
registrat en la UE, i per tant protegit, el registre d'una marca es rebutjarà si la sol·licitud 
de registre de la marca no es refereix a vins amb dret a utilitzar tal terme tradicional i 
es presenta amb posterioritat a la data de presentació a la Comissió de la sol·licitud de 
protecció del terme tradicional en qüestió, i el terme tradicional rep posteriorment la 
protecció. Ara bé, una marca que s'hagi sol·licitat, registrat o, en els casos en què així 
ho permeti la legislació aplicable, establert mitjançant l'ús al territori comunitari abans 
del 4 de maig de 2002 o abans de la data de presentació de la sol·licitud per a la 
protecció del terme tradicional a la Comissió, podrà seguir utilitzant-se i renovant-se no 
obstant la protecció del terme tradicional, i en aquest cas es permetrà la utilització del 
terme tradicional juntament amb la de la marca registrada pertinent. Així mateix, cal 
tenir en compte que no es protegiran com a termes tradicionals els noms la protecció 
dels quals, a la llum de la reputació i notorietat de la marca, pugui induir a error al 
consumidor quant a la veritable identitat, naturalesa, característica o qualitat del vi (*5). 
 
Pel que fa als vins escumosos, cal comentar que quan la designació, la presentació i la 
publicitat relatives a  vi escumós, vi escumós gasificat, vi escumós de qualitat o vi 
escumós de qualitat produït en regió determinada (“Cava”, en el cas d'Espanya)  es 
completin mitjançant marques, aquestes no podran contenir paraules, parts de 
paraules, signes o il·lustracions: 
 
a) que puguin donar lloc a confusió o indueixin a error a les persones a les quals van 
dirigides, o 
 
b) que puguin ser confoses amb tota o part de la designació d'un vi tranquil, d'un vi 
DOP o IGP, o d'un vi importat la designació del qual estigui regulada per disposicions 
comunitàries, o amb la designació d'un altre producte dels enunciats més amunt (vi 
escumós,  (…)), o siguin idèntics a la designació de tal producte sense que els 
productes utilitzats per a la constitució del vi base del vi escumós que es tracti tinguin 
dret a tal designació o presentació. Recordem que un vi escumós no és més que el 
resultat d'una segona fermentació d'un vi base, al què al final, si bé no en tots els 
casos, se li afegeix un licor d'expedició. 
 
No obstant allò dit a la lletra b) del paràgraf anterior, el titular d'una marca coneguda i 
registrada per a un vi escumós, vi escumós gasificat, vi escumós de qualitat o vi 
escumós de qualitat produït en una regió determinada, que contingui paraules 
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idèntiques al nom d'una regió determinada, o al nom d'una unitat geogràfica de menor 
dimensió que una regió determinada, podrà seguir utilitzant la marca, fins i tot si no té 
dret a aquest nom en virtut de l'exposat en el paràgraf anterior, quan correspongui a la 
identitat del seu titular originari o de qui originàriament hagi prestat el nom, sempre que 
el registre de la marca s'hagi efectuat com a mínim 25 anys abans del reconeixement 
oficial del nom geogràfic en qüestió (DO/IG) per l'Estat membre productor (*6) i que la 
marca s'hagi utilitzat efectivament sense interrupció. Les marques que reuneixin les 
condicions que acabem d'esmentar no podran oposar-se a la utilització dels noms de 
les unitats geogràfiques utilitzades en la designació d'un vins escumosos de qualitat 
produïts en regió determinada (*7). 
 
És important no confondre “marca” amb “nom comercial” de l'empresa, mencions 
ambdues que poden coincidir en el mateix camp visual d'una etiqueta i que estan 
regulades a Espanya per la mateixa Llei de Marques. Es defineix el “nom comercial” 
com tot signe susceptible de representació gràfica que identifica a una empresa en el 
tràfic mercantil i que serveix per distingir-la de les altres empreses que desenvolupen 
activitats idèntiques o similars, i en particular: a) els noms patronímicos, les raons 
socials i les denominacions de les persones jurídiques; b) les denominacions de 
fantasia; c) les denominacions al·lusives a fi de l'activitat empresarial; d) els 
anagrames i logotips; i) les imatges, figures i dibuixos, i f) qualsevol combinació dels 
signes que, amb caràcter enunciatiu, s'esmenten en els apartats anteriors. Als noms 
comercials els hi son també d'aplicació una sèrie de normes que impedeixen el seu 
registre, tals com els que no puguin constituir nom comercial per no ser conformes 
amb la definició descrita en aquest mateix paràgraf, els que incorrin en alguna de les 
prohibicions absolutes o que puguin afectar a algun dret anterior dels descrits en la Llei 
de Marques (*8).     
 
Cal dir que a les marques i als noms comercials els hi son aplicables en tot el territori 
espanyol tots els drets de propietat industrial concedits per la OEPM (Oficina 
Espanyola de Patents i Marques). Existeixen, així mateix, drets de propietat industrial 
concedits per organitzacions supranacionals amb efectes a nivell comunitari o 
internacional, entre els quals destaco la Marca de la Unió Europea, que ja he esmentat 
més amunt, i la Marca Internacional.  
 
Afortunadament, els vins espanyols van adquirint quotes de mercat no només als 
països de la UE sinó també en tercers països, per la qual cosa cada vegada s'utilitza 
més la marca europea i la marca a nivell internacional, cosa que me motiva a 
comentar que en la Unió Europea el sistema per registrar marques s'estructura en 
quatre nivells, i per optar per un o un altre nivell dependrà de les necessitats de cada 
empresa. 
 
1.- Nivell nacional: Si es busca protecció únicament en un Estat membre de la UE, per 
exemple, en el què es basa actualment l'activitat o en el què es vulgui establir 
relacions comercials, és possible sol·licitar una marca directament en l'oficina nacional 
de la Propietat Intel.lectual (PI) corresponent. Per consultar la llista completa d'oficines 
nacionals suggereix consultar la pàgina web 
 
 https://www.tmdn.org/network/who_is_participating 
 
2.- Nivell regional: En cas que es necessiti protecció a Bèlgica, els Països Baixos i/o 
Luxemburg, pot presentar-se una sol·licitud davant l'Oficina de Propietat Intel·lectual 
del Benelux (BOIP), que és l'única oficina de PI a nivell regional en la UE que ofereix 
protecció de marca en els tres Estats membres esmentats. 
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3.- Nivell europeu: Si es desitja que la marca estigui protegida en més Estats membres 
de la UE, pot sol·licitar-se una marca de la UE en la EUIPO.  
 
4.- Nivell internacional: Es pot utilitzar la sol·licitud de marca nacional, regional o de la 
UE per ampliar la protecció internacionalment a qualsevol altre país signatari del 
Protocol de Madrid.  
 
Cal assenyalar que els sistemes nacional, regional i de la UE són complementaris i 
funcionen en paral·lel, i que les marques nacionals i les marques regionals són 
necessàries per a aquells usuaris que no desitgen o no necessiten protegir les seves 
marques en tota la Unió Europea (*9). 
 
Barcelona, maig de 2017 

 
NOTES 
 (*1) Aquest R (UE) 1169/2011 del Parlament Europeu i del Consell modifica els 
Reglaments (CE) 1924/2006 i (CE)1925/2006 del Parlament Europeu i del Consell, i 
deroga la Directiva 87/250/CEE de la Comissió, la Directiva 90/496/CEE del Consell, la 
Directiva 1999/10/CE de la Comissió, la Directiva 2000/13/CE del Parlament Europeu i 
del Consell, les Directives 2002/67/CE, i 2008/5/CE de la Comissió, i el R (CE) 
608/2004 de la Comissió. 
 
(*2) Considero d'interès transcriure a continuació alguns dels considerants introduïts 
en el Reglament (UE) 2015/2424, que forma part del paquet legislatiu que reforma el 
sistema de marques de la UE: 
 
* L'entrada en vigor del Tractat de Lisboa exigeix una actualització de la terminologia 
del Reglament (CE) 207/2009. Així, han de substituir-se els termes «marca 
comunitària» per «marca de la Unió Europea». Per expressar millor la realitat de la 
labor que realitza l'Oficina d'Harmonització del Mercat Interior (Marques, Dibuixos i 
Models), la seva denominació ha de substituir-se per la de «Oficina de Propietat 
Intel·lectual de la Unió Europea». 
 
* S'estima que les marques nacionals segueixen sent necessàries per a aquelles 
empreses que no desitgin la protecció de les seves marques a escala de la Unió, o 
que no puguin obtenir protecció en tota la Unió, mentre que no troben obstacles per 
obtenir-la a nivell nacional. Ha de deixar-se a la discreció de cada persona que busqui 
la protecció d'una marca la decisió d'obtenir-la únicament mitjançant una marca 
nacional en un o diversos Estats membres, o únicament mitjançant una marca de la 
Unió, o mitjançant ambdues alhora. 
* Paral·lelament a la millora i modificació del sistema de la marca de la Unió, resulta 
oportuna una major harmonització de les disposicions legals i les pràctiques nacionals 
en matèria de marques i la seva harmonització i posada de conformitat amb el sistema 
de la marca de la Unió en la mesura necessària per crear, fins on resulti possible, 
condicions d'igualtat pel que fa al registre i la protecció de les marques en tota la Unió. 
 
* Amb la finalitat de garantir la seguretat jurídica i la plena coherència amb el principi 
de prioritat, segons el qual una marca registrada amb anterioritat preval sobre una altra 
registrada posteriorment, és necessari disposar que l'eficàcia dels drets conferits per 
una marca de la Unió ha d'entendre's sense perjudici dels drets dels titulars adquirits 
abans de la data de presentació de la sol·licitud o de la data de prioritat de la marca de 
la Unió. Això s'ajusta a l'Acord sobre els Aspectes dels Drets de Propietat Intel·lectual 
relacionats amb el Comerç, de 15 d'abril de 1994, acordat per reduir les distorsions del 
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comerç internacional i els obstacles al mateix, i, tenint en compte la necessitat de 
fomentar una protecció eficaç i adequada dels drets de propietat intel·lectual i 
d'assegurar-se que les mesures i procediments destinats a fer respectar aquests drets 
no es converteixin al seu torn en obstacles al comerç legítim, l'article 16.1 del qual 
disposa: “El titular d'una marca de fàbrica o de comerç registrada gaudirà del dret 
exclusiu d'impedir que qualssevol tercers, sense el seu consentiment, utilitzin en el 
curs d'operacions comercials signes idèntics o similars per a béns o serveis que siguin 
idèntics o similars a aquells para els que s'ha registrat la marca, quan aquest ús doni 
lloc a probabilitat de confusió. En el cas que s'usi un signe idèntic per a béns o serveis 
idèntics, es presumirà que existeix probabilitat de confusió. Els drets abans esmentats 
s'entendran sense perjudici de cap dels drets existents amb anterioritat i no afectaran 
a la possibilitat dels Membres (Estats) de reconèixer drets basats en l'ús”. 
 
* La utilització per una empresa d'un signe idèntic o similar a un nom comercial, de 
manera que s'estableixi un nexe entre l'empresa que porti aquest nom i els productes 
o serveis d'aquesta empresa, pot generar confusió vers l'origen comercial d'aquests 
productes o serveis. Per tant, ha d'entendre's que també existeix violació de marca de 
la Unió quan el signe s'utilitzi com a nom comercial o designació similar sempre que tal 
ús respongui al propòsit de distingir els productes o serveis. 
 
* Els drets exclusius conferits per una marca de la Unió no han de facultar al seu titular 
per prohibir l'ús per tercers de signes o indicacions usats lleialment i, per tant, d'acord 
amb pràctiques honestes en matèria industrial i comercial. A fi d'establir condicions 
d'igualtat entre els noms comercials i les marques de la Unió en cas de conflictes en 
un context en el qual aquells gaudeixen normalment de protecció sense límits enfront 
de marques posteriors, solament ha de considerar-se inclòs en aquest ús l'ús del nom 
personal del tercer. Aquest ús deu així mateix permetre l'ús de signes o indicacions 
descriptius o sense caràcter distintiu en general. A més, el titular no ha de poder 
impedir l'ús lleial i honest de la marca de la Unió a fi de designar els productes o 
serveis, o referir-se a ells, com a seus. L'ús d'una marca realitzat per tercers per cridar 
l'atenció del consumidor sobre la revenda de productes autèntics que inicialment van 
ser venuts en la Unió pel titular de la marca de la Unió o amb el seu consentiment ha 
de considerar-se lícit en la mesura en què al mateix temps sigui conforme a les 
pràctiques lleials en matèria industrial i comercial. L'ús de la marca realitzat per tercers 
amb finalitats d'expressió artística ha de considerar-se lícit en la mesura en què al 
mateix temps sigui conforme a les pràctiques lleials en matèria industrial i comercial. A 
més, el present Reglament ha d'aplicar-se de tal manera que es garanteixi el ple 
respecte dels drets i llibertats fonamentals, i en particular la llibertat d'expressió. 
 
∆ (*3) Art. 101.2 del R (CE) 1308/2013. 
∆ (*4) Art. 102 del R (CE) 1308/2013.  
∆ (*5)  Art. 41 del R (CE)  607/2009 de la Comisió. 
∆ (*6) Recordem de de conformitat amb l'apartat 4 de l'art. 54 del R (CE) 1493/1999 
del Consell, de 17 de maig, els Estats membres comunicaran a la Comissió la llista de 
*vcprd que hagin reconegut i facilitaran informació sobre les disposicions nacionals 
relatives a la producció i elaboració de cadascun dels *vcprd. 
∆ (*7) H.2 de l'annex VIII del R (CE) 1493/1999. 
∆ (*8) Art. 5, i del 6 al 10 de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de Marques. 
 
∆ (*9) Atès que he fet referència al Protocol de Madrid, cal comentar que aquest 
Protocol juntament amb el Arreglo de Madrid constitueixen el Sistema de Madrid de 
registre internacional de marques. El Arreglo de Madrid va ser adoptat en 1891 (revisat 
a Brussel·les (1900), a Washington (1911), a l'Haia  (1925), a Londres (1934), a Niça 
(1957) i a Estocolm (1967), i esmenat en 1979), i el Protocol concernent a aquest 
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Arreglo va ser adoptat en 1989 amb la finalitat de que el sistema de Madrid anés més 
flexible i més compatible amb la legislació nacional de determinats països i 
organitzacions intergovernamentals que no havien pogut adherir-se al Arreglo. El 
Sistema permet protegir una marca en gran nombre de països mitjançant l'obtenció 
d'un registre internacional que fa efecte en cadascuna de les Parts Contractants que 
hagin estat designades. Referent a això, el Protocol de Madrid relatiu al registre 
internacional de marques és un Tractat administrat per l'Organització Mundial de la 
Propietat Intel·lectual (OMPI), situada en Ginebra, que ofereix als titulars de marques 
la possibilitat de protegir les seves marques a diversos països mitjançant la simple 
presentació d'una sol·licitud directament davant la seva pròpia oficina de marques 
nacional o regional. Va entrar en vigor a l'abril de 1996 i ha estat ratificat per 
nombrosos països de tot el món, entre ells la majoria dels països europeus, Estats 
Units, Japó, Austràlia, Xina, Rússia i, a l'octubre de 2004, la Unió Europea  com a tal, a 
partir del moment de la qual existeix un vincle entre el sistema de la marca de la UE 
(MUE) i el denominat Sistema de Madrid, la qual cosa implica que ja és possible 
presentar una sol·licitud internacional basada en una MUE o designar a la UE en una 
sol·licitud internacional. Referent a això, cal comentar que l'Oficina regional de la Unió 
Europea (EUIPO), en tractar-se de l'Oficina encarregada del registre de marques amb 
efecte en el conjunt de la UE, és el punt de contacte per la OMPI en tots els 
procediments de sol·licituds internacionals basades en una MUE o que designen a la 
UE. La EUIPO pot actuar com a oficina d'origen si una sol·licitud internacional es basa 
en una marca de la UE, o com l'oficina designada si la Unió Europea ha estat 
designada en una sol·licitud internacional d'origen extern. El paper de la EUIPO en el 
sistema internacional és similar al qu exerceixen les oficines nacionals. 
 
Així doncs, la OMPI, a través de la seva Oficina Internacional, administra el Sistema de 
Madrid (Arreglo i Protocol) de manera que, quan rep una sol·licitud internacional d'una 
oficina d'origen, la OMPI comprova, en particular, que es compleixin tots els requisits 
per a la presentació d'una sol·licitud i que els productes i serveis han estat classificats 
correctament. En cas afirmatiu, registra la marca en el Registre Internacional i la 
publica en la Gaceta Internacional. L'Oficina Internacional notifica a continuació el 
registre internacional a les Oficines dels països designats. Cal especificar que l'Oficina 
Internacional no examina si la marca, com a tal, compleix els requisits per a la seva 
protecció o si ja s'ha registrat una altra marca idèntica o similar, ja que aquesta funció 
correspon a les Oficines dels països designats. Sembla evident que el Sistema de 
Madrid de registre internacional de marques ofereix diversos avantatges als seus 
titulars, ja que en lloc de presentar sol·licituds per separat en cadascun dels països 
que interessi, en diferents idiomes, conformement als diversos procediments nacionals 
o regionals, i pagar diverses taxes diferents, l'usuari podrà obtenir el registre 
internacional presentant una única sol·licitud en l'Oficina Internacional (per conducte 
de l'oficina del seu país) en un sol idioma (espanyol, francès o anglès) i pagant un sol 
conjunt de taxes. 
 
-.-.-.- 
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