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Per	què	calia	instaurar	un	sistema	com	el	PCT	Direct?	

Molts	 sol·licitants	 presenten	 una	 sol·licitud	 internacional	 (PCT)	 dins	 l'any	 de	 prioritat	 per	 a,	
entre	 altres	 raons,	 retardar	 les	 despeses	 associades	 a	 l'extensió	 de	 la	 protecció.	 Aquesta	
estratègia	 de	 tramitació	 permet	 introduir	 canvis	 en	 la	 sol·licitud	 PCT	 per	 incorporar	matèria	
nova,	 millorar	 el	 suport	 de	 l'àmbit	 de	 protecció	 de	 la	 sol·licitud	 prioritària	 incloent,	 per	
exemple,	 més	 suport	 experimental,	 aclarir	 termes	 de	 les	 reivindicacions,	 o	 afegir	
característiques	 en	 les	 mateixes	 que	 a	 la	 sol·licitud	 prioritària	 es	 trobaven	 a	 la	 descripció.	
També	permet	reorientar	la	protecció	a	partir	dels	últims	resultats	obtinguts	en	la	investigació.	

D’altra	banda,	presentar	una	sol·licitud	de	patent	europea	com	a	document	prioritari	ofereix	
diversos	avantatges.	El	més	important	és	disposar	de	l'informe	de	cerca	i	opinió	escrita	(EESR)	
aproximadament	 als	 6	 mesos	 de	 la	 primera	 sol·licitud.	 Aquest	 informe	 ajuda	 a	 ajustar	 la	
sol·licitud	de	patent	PCT	per	evitar,	en	la	mesura	del	possible,	tenir	les	mateixes	objeccions	de	
patentabilitat	que	a	la	sol·licitud	prioritària.	

No	obstant	 això,	 era	 freqüent	que	 l'informe	de	 cerca	 internacional	 i	 opinió	 escrita	 (ISR/WO)	
emès	per	l'Oficina	Europea	de	Patents	(EPO)	per	a	una	sol·licitud	PCT	repetís	les	objeccions	que	
contenia	 l’EESR	 de	 la	 sol·licitud	 prioritària,	 tot	 i	 que	 s’haguessin	 afegit	 més	 dades	
experimentals	 en	 la	 sol·licitud	 PCT	 o	 fins	 i	 tot	 si	 s’havien	 modificat	 les	 reivindicacions.	 A	
vegades	les	reivindicacions	inicials	eren	vàlides	i	simplement	les	objeccions	eren	degudes	a	una	
interpretació	errònia	dels	documents	de	l'estat	de	la	tècnica	o	de	la	pròpia	invenció.	

Aquesta	praxi,	sovint	incorrecta	per	part	dels	examinadors,	no	només	provocava	frustració	en	
els	 sol·licitants,	 sinó	 que	 també	 els	 obligava	 a	 defensar	 la	 sol·licitud	 de	 patent	 en	 fase	
internacional	 assumint	 els	 costos	 d'un	 Informe	 d’Examen	 Preliminar	 Internacional	 (IPER),	
situació	típica	quan	es	pretenia	transferir	la	tecnologia;	o	posposar	aquesta	defensa	fins	a	les	
fases	nacionals	/	regionals,	la	qual	cosa	implicava	allargar	el	procediment	de	concessió.	

Què	és	i	quins	requisits	té	el	servei	del	PCT	Direct?	

El	servei	del	PCT	Direct	permet	als	sol·licitants	aportar	comentaris	a	favor	de	la	patentabilitat	
de	les	reivindicacions	de	la	sol·licitud	PCT,	tant	si	aquestes	s'han	mantingut	invariables	o	s'han	
modificat	 respecte	 les	 reivindicacions	 de	 la	 sol·licitud	 prioritària.	 Generalment,	 aquests	
comentaris	són	una	contestació	a	les	objeccions	de	l’EESR	de	la	sol·licitud	prioritària.	

La	 utilització	 del	 servei	 del	 PCT	 Direct	 és	 voluntària.	 No	 obstant	 això,	 per	 poder	 accedir-hi,	
s'han	 de	 complir	 dos	 requisits.	 D'una	 banda,	 la	 sol·licitud	 internacional	 PCT	 ha	 de	 designar	
l’EPO	 com	a	Administració	 Internacional	 de	Cerca	del	 PCT	 (ISA)	 i,	 d'altra	banda,	 la	 sol·licitud	
internacional	PCT	ha	de	reivindicar	la	prioritat	d'una	sol·licitud	europea	o	internacional	prèvia,	
la	cerca	de	la	qual	hagi	estat	realitzada	per	l’EPO.	

	



Tot	 i	que	els	comentaris	 inclosos	al	PCT	Direct	 són	 informals,	 l'examinador	els	ha	de	tenir	en	
compte	 quan	 examina	 la	 sol·licitud	 PCT	 per	 preparar	 l'informe	 de	 cerca	 internacional	 i	 la	
corresponent	opinió	escrita.	

A	diferència	de	la	situació	anterior,	ara	amb	el	PCT	direct	si	l’examinador	no	té	en	compte	els	
arguments	 i/o	modificacions	 a	 l’ISR/WO,	 amb	 una	 simple	 petició	 a	 l'EPO,	 l'examinador	 està	
obligat	a	emetre	una	nova	opinió	tenint	en	compte	la	carta	del	PCT	direct.	

Tal	i	com	s’indica	més	endavant,	altres	oficines	han	implementat	també	aquesta	eina.	

Què	va	representar	per	als	usuaris?	

La	 posada	 en	 marxa	 del	 servei	 del	 PCT	 Direct	 va	 assegurar	 que	 la	 mateixa	 sol·licitud	
internacional	 es	 convertís	 en	 una	 oportunitat	 addicional	 per	 avançar	 cap	 a	 l'obtenció	 d'una	
opinió	 positiva	 en	 la	 patentabilitat	 de	 les	 reivindicacions	 en	 un	 estadi	 primerenc	 de	 la	
tramitació,	evitant	que	quedés	a	la	discreció	dels	examinadors	de	l’EPO	dur	a	terme	un	estudi	a	
fons	de	la	informació	present	en	la	sol·licitud	internacional	per	emetre	la	seva	opinió	escrita.	

Encara	 que	 aquest	 servei	 no	 té	 taxes	 associades,	 afegeix	 petits	 costos	 en	 el	 moment	 de	
presentar	 la	 sol·licitud	 de	 patent,	 a	 causa	 de	 la	 feina	 tècnica	 de	 preparació	 de	 l'escrit	
d'arguments.	En	qualsevol	cas,	aquests	costos	són	molt	menors	que,	per	exemple,	la	petició	de	
l'examen	preliminar	internacional.	De	tota	manera,	no	s'ha	d'oblidar	que	un	informe	positiu	en	
fase	internacional	no	sempre	assegura	una	tramitació	ràpida	en	les	fases	nacionals	/	regionals	
ja	que	els	examinadors	poden	presentar	noves	objeccions.	

El	 fet	 que	 l'examinador	 tingui	 en	 compte	 els	 arguments	 per	 emetre	 l'informe	 de	 cerca	
internacional	i	opinió	preliminar	és	particularment	útil	en	aquells	casos	en	els	quals	durant	la	
preparació	de	l'opinió	escrita	de	la	sol·licitud	de	patent	prioritària,	havia	fet	objeccions	basades	
en	una	 interpretació	errònia	dels	documents	de	 l'estat	de	 la	 tècnica	o	de	 la	pròpia	 invenció,	
donat	 que	 al	 procediment	 del	 PCT	 no	 està	 previst	 que	 el	 sol·licitant	 pugui	 contactar	 amb	
l'examinador	abans	que	s'emeti	l'informe	de	cerca	internacional	i	opinió	preliminar.	Per	tant,	el	
PCT	Direct	és	la	manera	d'explicar	a	l'examinador	els	errors	que	hagi	pogut	cometre	en	l'anàlisi	
de	el	document	prioritari.	

Quines	precaucions	cal	tenir?	

La	EPO	indica	que	per	tal	que	l'examinador	pugui	fer	referència	explícita	a	qualsevol	aspecte	de	
la	cerca	 i	opinió	escrita	de	 la	 sol·licitud	prioritària,	el	 sol·licitant	 l’ha	d'adjuntar	a	 la	carta	del	
PCT	 Direct	 ja	 que	 aquesta	 ha	 de	 ser	 	 auto	 explicativa.	 Això	 comporta	 que	 els	 arguments,	
juntament	amb	qualsevol	 còpia	amb	control	de	canvis	de	 les	 reivindicacions	 i	 /	o	descripció,	
així	com	la	cerca	i	opinió	de	la	sol·licitud	prioritària,	si	s'adjunta,	s'han	de	presentar	com	un	sol	
document.	

No	obstant	això,	ja	que	la	carta	del	PCT	Direct	es	publica	a	la	base	de	dades	PATENTSCOPE	de	
l’Organització	 Mundial	 de	 la	 Propietat	 Intel·lectual	 (WIPO),	 no	 es	 considera	 recomanable	
adjuntar	 l’EESR,	 sobretot	 en	 aquells	 casos	 en	 què	 podria	 alertar	 a	 tercers	 de	 possibles	
debilitats	de	la	patent.	El	titular	de	la	sol·licitud	de	patent	sempre	pot	evitar	que	l’EESR	estigui	
disponible	al	públic	retirant	la	sol·licitud	prioritària	abans	de	la	publicació.	



¿Substitueix	altres	accions	en	fase	internacional?	

Independentment	que	s'utilitzi	el	servei	del	PCT	Direct,	el	sol·licitant	segueix	mantenint	el	dret	
a	 modificar	 de	 nou	 les	 reivindicacions	 en	 resposta	 a	 l'informe	 de	 cerca	 internacional	 sota	
l'article	 19	 del	 PCT,	 demanar	 un	 informe	 d'examen	 internacional	 sota	 l'art	 34	 del	 PCT,	 o	
presentar	 comentaris	 informals	 per	 ser	 enviats	 a	 les	 oficines	 designades	 en	 fase	 nacional	 /	
regional.	Aquests	últims	difereixen	del	PCT	Direct	en	què	es	presenten	després	de	l'informe	de	
cerca,	 i	 en	què	no	 s'envien	 a	 l'Administració	de	Cerca	 Internacional	 (ISA)	 o	 a	 l'Administració	
d'Examen	Preliminar	 Internacional	 (IPEA),	simplement	es	guarden	a	 l'historial	de	 la	sol·licitud	
internacional	per	enviar-los	a	les	oficines	designades	en	fase	nacional	/	regional.	

En	definitiva,	el	PCT	Direct	no	substitueix	cap	de	les	accions	existents	en	la	fase	internacional,	
sinó	que	es	tracta	d'una	eina	addicional	que	ajuda	a	titular	a	aconseguir	una	opinió	favorable	
de	l'examinador	sobre	la	patentabilitat	de	la	invenció.	En	cas	que	el	PCT	Direct	no	hagi	tingut	
l'èxit	desitjat,	el	titular	pot	utilitzar	la	resta	de	les	eines	disponibles	a	la	seva	conveniència.	

Hi	ha	altres	oficines	que	ho	estan	implementant?	

L’EPO	 ofereix	 el	 servei	 de	 PCT	 Direct	 des	 de	 l'1	 de	 novembre	 de	 2014.	 Anteriorment,	
concretament	des	l'1	d'abril	de	2014,	l'oficina	de	patents	d'Israel	(ILPO)	ja	havia	iniciat	aquest	
servei	per	als	casos	en	què	la	ILPO	era	l’ISA	.	

Recentment,	altres	oficines	nacionals	de	països	europeus	han	començat	a	oferir	aquest	servei	
quan	actuen	com	a	administració	de	cerca	del	PCT,	 i	sempre	que	la	sol·licitud	PCT	reivindiqui	
prioritat	 d'una	 sol·licitud	 anterior	 ja	 buscada	 i	 examinada	 per	 la	 mateixa	 oficina,	 ja	 sigui	
aquesta	sol·licitud	anterior	una	sol·licitud	nacional	o	una	PCT.	

D'acord	 amb	 la	 informació	 disponible	 a	 la	 guia	 del	 sol·licitant	 del	 PCT,	 actualment	 l'oficina	
finlandesa	de	patents	 i	 registres	 (PRH)	permet	 l'ús	del	PCT	Direct	des	de	 l'1	de	novembre	de	
2019	per	les	sol·licituds	internacionals	en	què	actua	com	a	administració	internacional	de	cerca	
del	PCT,	sempre	que	es	reivindiqui	prioritat	d'una	sol·licitud	anterior,	 la	cerca	 i	opinió	escrita	
de	 la	qual	hagi	estat	 realitzada	per	 la	PRH.	Més	 recentment,	 l'Oficina	Espanyola	de	Patents	 i	
Marques	 (OEPM)	 ha	 començat	 a	 oferir	 aquest	 servei,	 concretament	 des	 del	 25	 de	maig	 de	
2020,	 per	 a	 aquelles	 sol·licituds	 internacionals	 que	 designen	 l'OEPM	 com	 a	 Administració	
Internacional	de	Cerca	de	 la	PCT	 i	 reivindiquen	 la	prioritat	d'una	sol·licitud	anterior	 la	cerca	 i	
opinió	escrita	de	la	qual	hagi	estat	realitzada	per	l'OEPM.	

Els	 problemes	 indicats	 anteriorment	 no	 són	 exclusius	 de	 l’EPO,	 de	 manera	 que	 la	
implementació	del	servei	del	PCT	Direct	representa	un	pas	endavant	en	la	millora	de	la	qualitat	
dels	 serveis	 prestats	 per	 altres	 oficines	 de	 patents.	 L'oferta	 del	 servei	 del	 PCT	 Direct	 per	
aquestes	oficines	pot	 influir	en	que	els	sol·licitants	 les	seleccionin	com	a	oficines	receptores	i	
també	com	a	administració	de	cerca,	ja	que	el	fet	d’utilitzar	com	a	ISA	la	mateixa	oficina	que	es	
va	utilitzar	en	la	primera	sol·licitud	no	només	representa	un	estalvi	en	la	taxa	de	cerca,	que	pot	
ser	 retornada	per	 l'oficina	parcialment	o	 totalment,	 sinó	que	ara	 també	permet	 accedir	 a	 el	
servei	del	PCT	Direct	amb	els	avantatges	que	això	comporta.	



En	definitiva,	la	disponibilitat	de	la	PCT	Direct	en	la	tramitació	de	la	sol·licitud	internacional	fa	
més	 atractiva	 certes	 oficines	 de	 patents	 enfront	 d'altres	 a	 l'hora	 de	 presentar	 la	 sol·licitud	
prioritària.	 Així,	 per	 exemple,	 en	 aquests	 moments	 hi	 ha	 una	 gran	 diferència	 entre	 la	
presentació	d'una	sol·licitud	provisional	als	EEUU,	sense	cerca	ni	opció	posterior	del	PCT	Direct	
en	 la	tramitació	de	 la	sol·licitud	 internacional,	davant	d'una	sol·licitud	prioritària	a	 l’EPO,	que	
ofereix	 un	 primer	 EESR	 aproximadament	 als	 6	 mesos,	 i,	 en	 cas	 que	 aquesta	 opinió	 sigui	
negativa,	tenir	l'opció	d'utilitzar	el	PCT	Direct	en	la	sol·licitud	PCT	posterior	davant	de	l’EPO.	

 


