
 Tarifes - Abril 2022 - EUR
Taxes 

oficials1
Honoraris 

professionals
Total

900 2420
- Taxa de presentació 130
- Taxa de cerca 1390

-- 21/100u
16/u --

- De 16 a 50 250/u --
  - A partir de 51 630/u --

 - Aportació posterior de documents -- 120 120

 - Tramesa de l'informe de cerca (EESR)2 -- 180 180

Petició d'examen
Sol·licitud d'examen i pagament de designacions 300 2680

 - Taxa d'examen3 1750
 - Taxes de designació 630

Altres despeses en petició d'examen
 - Extensió a Bòsnia-Herzegovina/Montenegro 102/u --
 - Extensió a Marroc 240 --
 - Extensió a Moldàvia 200 --
 - Extensió a Tunisia 180 --
 - Extensió a Camboia 180 --

Presentació d'euroPCT (fase regional d'una PCT)
Presentació estàndar d'euroPCT 130 780 910
Sol·licitud d'examen i pagament de designacions 300 2885

 - Taxa d'examen3 1955
 - Taxes de designació 630

Altres despeses a la sol·licitud
 - Extensió a Bòsnia-Herzegovina/Montenegro 102/u --
 - Extensió a Marroc 240 --
 - Extensió a Moldàvia 200 --
 - Extensió a Tunisia 180 --
 - Extensió a Camboia 180 --
 - Traducció de la memòria a l'anglès, cada 100 paraules -- 21/100u
 - Taxa addicional per cada pàgina que excedeixi les 35 16/u --

 - Taxa de reivindicacions, per reivindicació que excedeixi les 15:

- De 16 a 50 250/u --
- A partir de 51 630/u --

 - Sol·licitud de cerca europea suplementària màx. 1390 -- màx. 1390
 - Aportació posterior de documents -- 120 120

Resposta a l'opinió escrita segons R.161 o R.70a -- 300 300

- Comunicació d'una acció oficial -- --
- Resposta a una acció oficial -- 300 300
- Petició de pròrroga -- 120 120
- Procediments orals durant l'examen -- 300 300

2. Aquest import es facturarà junt amb les despeses de sol·licitud.

Presentació estàndar de patent europea

PATENTS EUROPEES

Altres despeses a la sol·licitud
 - Traducció de la memòria a l'anglès (cada 100 paraules)
 - Taxa addicional per cada pàgina que excedeixi les 35

Presentació de patent europea

 - Taxa de reivindicacions, per reivindicació que excedeixi les 15:

NOTES:

Els honoraris professionals no inclouen el treball d'un tècnic de patents, com ara redactar memòries, respondre a accions oficials, redactar 
correccions i arguments, reunir-se amb el client i similars. De la mateixa manera, tampoc inclouen despeses de viatge, ni d'eventuals 
traduccions, ni despeses d'enviament per missatger o courier .

1. En determinats casos poden aplicar-se descomptes o recàrrecs sobre aquests imports.

3. Si tots els sol·licitants són nacionals d'un país europeu l'idioma oficial del qual no sigui anglès, francès o alemany, i qualifiquen com a Small 

entity  segons els criteris de la UE, pot aplicar-se un 30% de descompte sobre aquesta taxa.

Examen



 Tarifes - Abril 2022 - EUR

Taxes 

oficials1
Honoraris 

professionals
Total

Concessió2

- Petició de modificacions en fase de concessió -- 120 120
- Taxa d'impressió i presentació de les reivindicacions traduïdes 990 300 1290

Altres despeses en concessió

- Traducció de les reivindicacions al francès i l'alemany (cada 100 paraules) -- 50/100u

Pagament d'anualitats a l'EPO
- 3a anualitat 505 120 625
- 4a anualitat 630 120 750
- 5a anualitat 880 120 1000
- 6a anualitat 1125 120 1245
- 7a anualitat 1245 120 1365
- 8a anualitat 1370 120 1490
- 9a anualitat 1495 120 1615
- 10a anualitat i cadascuna de les posteriors 1690 120 1810
- Pagament amb recàrrec en període de gràcia de 6 mesos Taxa + 50% 140

Oposicions i recursos
- Presentació d'una oposició 840 400 1240
- Representació del titular a un procediment d'oposició -- 400 400
- Interposició d'un recurs 2785 400 3185
- Representació del sol·licitant o de l'oponent a un recurs -- 400 400

Further processing
- Per impagament d'una taxa Taxa + 50% 300
- Per incompliment de tràmit de procediment 275 300 575

Altres
- Inscripció de cessió, canvi de nom o llicència 110 300 410
- Presentació d'observacions de tercers -- 300 300
- Sol·licitud de limitació 1245 400 1645
- Sol·licitud de revocació 560 300 860

- Obtenció còpia legalitzada del document de prioritat3 110 120 230

- Altres tràmits davant la oficina (import mínim) -- 120 120

2. Una vegada concedida la patent, cal validar-la a cadascun dels països d'interés. Aquest tràmit pot ser bastant costós.

PATENTS EUROPEES

NOTES: 

Els honoraris professionals no inclouen el treball d'un tècnic de patents, com ara redactar memòries, respondre a accions oficials, redactar 
correccions i arguments, reunir-se amb el client i similars. De la mateixa manera, tampoc inclouen despeses de viatge, ni d'eventuals 
traduccions, ni despeses d'enviament per missatger o courier.

1. En determinats casos, poden aplicar-se descomptes o recàrrecs sobre aquests imports.

3. Quan se sol·licitin dos o més documents de prioritat, els honoraris professionals seran de 200 EUR.



 Tarifes - Abril 2022 - EUR

Taxes 

oficials2
Honoraris 

professionals
Total

Presentació estàndard de PCT 900 3974

- Taxa de presentació 1049

- Taxa de transmissió 140

- Taxa de cerca 1775

- Taxa per document de prioritat 110

Altres despeses a la sol·licitud

- Taxa addicional, per cada pàgina que excedeixi les 30 14/u --

- Obtenció de còpia legalitzada del document de prioritat3 -- 120 120

- Aportació posterior de documents -- 120 120
- Traducció de la memòria a l'anglès (quan calgui), cada 100 paraules -- 21/100u

- Tramesa de l'informe de cerca (ISR)4 -- 180 180
Examen formal

- Respondre una acció oficial formal -- 120 120

Modificacions segons Art. 19

- Dipòsit de modificacions segons Art. 19 -- 300 300

Examen preliminar internacional

Presentació de petició d'examen preliminar (IPER)

- EPO com IPEA 1830 300 2316

- OEPM com IPEA (possible quan el sol·licitant és espanyol) 595 300 1081
- Taxa de tramitació 186

Comunicació de l'opinió escrita -- --
Resposta a l'opinió escrita -- 300 300
Altres

- Inscripció de cessió o canvi de nom -- 300 300

- Altres tràmits davant l'oficina (import mínim) -- 120 120

NOTES:

Presentació

Els honoraris professionals no inclouen el treball d'un tècnic de patents, com ara redactar memòries, respondre a accions oficials, redactar 
correccions i arguments, reunir-se amb el client i similars. De la mateixa manera, tampoc inclouen despeses de viatge, ni d'eventuals 
traduccions, ni despeses d'enviament per missatger o courier .
-  Abreviatures:
   OEPM = Oficina Espanyola de Patents i Marques
   EPO = Oficina Europea de Patents
   IPEA = Autoritat d'Examen Preliminar Internacional

1. Un cop la fase internacional de la PCT ha estat completada, és necessari procedir amb l'entrada en fase nacional en cadascun dels països 
d'interès. Les despeses d'aquest tràmit són elevades i no estan recollides en aquestes tarifes.

2.  Taxes basades en el franc suís, per la qual cosa poden patir ajustos deguts al canvi de moneda. En determinats casos poden aplicar-se 
descomptes o recàrrecs sobre aquests imports.

3. Depenent del cas, pot caldre la intervenció d'un agent local per a l'obtenció del document de prioritat. Si això fos necessari, a més dels 
honoraris indicats, es facturarán les despeses del corresponsal i les taxes oficials locals. Quan se sol·licitin dos o més documents de prioritat, els 
honoraris professionals seran de 200 EUR.

4. Aquest import es facturarà junt amb les despeses de sol·licitud.

SOL·LICITUD DE PATENT PCT
(FASE INTERNACIONAL)1



 Tarifes - Abril 2022 - EUR
Taxes 

oficials1
Honoraris 

professionals
Total

400 1081

-Taxa de dipòsit 87

-Taxa de sol·licitud d'IET (taxa de cerca) 594

Presentació de model d'utilitat a Espanya 87 400 487

Altres despeses a la sol·licitud

- Reivindicació de prioritat estrangera 17 -- 17

- Traducció de la memòria (i del document de prioritat, si cal)

- De l'anglès/francès/italià/alemany, cada 100 paraules -- 12/100u

- Tramesa de l'IET (OEPM)2 -- 120 120

Examen formal

Respondre una acció oficial formal 37 120 157

Examen de patentabilitat (patents)

Sol·licitud d'examen i petició de modificacions en resposta a l'IET 338 300 638

Comunicació d'una acció oficial -- --

Resposta a una acció oficial 37 300 337

Concessió

Sol·licitud del certificat de concessió3 28 120 148

Oposicions i recursos
Presentació d'una oposició 38 300 338
Representació del titular a un procediment d'oposició -- 300 300
Interposició d'un recurs 76 300 376

Pagament d'anualitats a l'OEPM
Pagament d'anualitats

- De la 3a a la 8a 80
- De la 9a a la 20a ** 100
- Pagament amb recàrrec dins el període de gràcia 120

**veure taxes oficials d'anualitats a la taula de la pàgina següent

Altres

- Inscripció de cessió o llicència (import mínim) 12 300 312

- Inscripció de canvi de nom (import mínim) 14 300 314

- Presentació d'observacions 37 300 337

- Sol·licitud de limitació 64 300 364

- Sol·licitud de revocació 64 120 184

- Obtenció còpia legalitzada del document de prioritat4 18 120 138

- Verificació situació registral, per cas -- 120 120

- Altres accions davant l'oficina (import mínim) -- 120 120

Els honoraris professionals no inclouen el treball d'un tècnic de patents, com ara redactar memòries, respondre a accions oficials, redactar 
correccions i arguments, reunir-se amb el client i similars. De la mateixa manera, tampoc inclouen despeses de viatge, ni d'eventuals 
traduccions, ni despeses d'enviament per missatger o courier .

2. Aquest import es facturarà junt amb les despeses de sol·licitud.

4. Quan se sol·licitin dos o més documents de prioritat, els honoraris professionals seran de 200 EUR.

Presentació

PATENTS I MODELS D'UTILITAT ESPANYOLS

Presentació de patent espanyola o entrada en fase nacional a Espanya 
d'una sol·licitud PCT

1.  En determinats casos poden aplicar-se descomptes o recàrrecs sobre aquests imports.

NOTES: 

3. Les taxes oficials de concessió únicament apliquen als casos sol·licitats abans de l'1 d'Juliol 2017



 Tarifes - Abril 2022 - EUR

Taxes 

oficials1
Honoraris 

professionals
Total

Validació a Espanya

Presentació de la traducció d'una patent europea concedida 278 400 678
Presentació de la traducció de les reivindicacions (protecció provisional) 94 400 494
Altres despeses a la sol·licitud

- Taxa addicional per cada pàgina que excedeixi les 22 11/u --

- Traducció de l'anglès/francès/alemany (cada 100 paraules) -- 12/100u

- Preparació dibuixos amb text, cada pàgina -- 20/u

- Aportació posterior de documents -- 120 120

Pagament d'anualitats a l'OEPM

Pagament d'anualitats

- De la 3a a la 8a 80

- De la 9a a la 20a  ** 100
- Pagament amb recàrrec dins el període de gràcia 120

**veure taxes oficials d'anualitats a la taula a continuació

  3a anualidad 18,85
  4a anualitat 23,52
  5a anualitat 45,00
  6a anualitat 66,41
  7a anualitat 109,63
  8a anualitat 136,47
  9a anualitat 171,26
 10a anualitat 220,40
 11a anualitat 276,27
 12a anualitat 324,37
 13a anualitat 372,39
 14a anualitat 420,86
 15a anualitat 449,45
 16a anualitat 468,07
 17a anualitat 499,85
 18a anualitat 499,85
 19a anualitat 499,85
 20a anualitat 499,85

NOTES:

Cada anualitat també pot pagar-se amb un recàrrec del 25% durant un període de gràcia de 3 mesos; amb un recàrrec del 50% durant un 
període de gràcia de 6 mesos; o dins d'un període de gràcia d'un any des de la data de venciment, amb recàrregs addicionals

Les anualitats de les patents espanyoles es comencen a pagar després de la concessió, juntament amb els drets de concessió. És habitual que 
en aquell moment hagin vençut diverses anualitats, que acostumen a ser la 3ª i la 4ª i, sovint, també la 5ª. En aquest  cas, no hi haurà honoraris 
addicionals pel pagament d'aquestes anualitats.

1.  En determinats casos poden aplicar-se descomptes o recàrrecs sobre aquests imports.

TAXES OFICIALS D'ANUALITATS
Patents espanyoles, models d'utilitat i patents europees 

a Espanya

VALIDACIÓ DE PATENTS EUROPEES
A ESPANYA



 Tarifes - Abril 2022 - EUR

Taxes 

oficials1
Honoraris 

professionals
Total

Presentació

Presentació de marca o nom comercial denominatius a una classe 128 320 448

- Per cada classe addicional 83 70 153

Reivindicació de prioritat (per prioritat) 18 120 138

Tràmit d'urgència 48 120 168

Examen formal i defensa2

Resposta a un suspens de forma -- 120 120

Resposta a un suspens -- 400 400

Resposta a un suspens amb modificació de la marca 21 400 421

Renovació 

149 420 569

- Per cada classe addicional 100 70 170

Oposicions i recursos2

Presentació d'una oposició a una marca espanyola 38 400 438

Interposició d'un recurs d'alçada 77 400 477

Representacio del sol·licitant o de l'oponent a un recurs d'alçada -- 400 400

Transferències i llicències

Inscripció de cessió o llicència (import mínim) 30 300 330

Inscripció de canvi de nom (import mínim) 15 300 315

Altres

- Obtenció, revisió i tramesa del certificat-títol de propietat -- 250 250

- Modificació expedient 21 120 141

- Aportació posterior de documents -- 120 120

- Petició de suspensió de procediment -- 120 120

- Renúncia d'una marca concedida -- 120 120

- Retirada d'una oposició -- 120 120

- Anunci interposició/resolució contenciós en BOPI 124 120 244

- Obtenció còpia legalitzada del document de prioritat o d'altres 16 120 136

- Verificar situació registral, per cas -- 120 120

- Despeses complementàries (per hora) -- 150/h

MARQUES ESPANYOLES

Sol·licitud de renovació i obtenció del títol d'una marca o nom comercial a 
una classe

NOTES:

Els honoraris professionals no inclouen despeses de viatge, ni d'eventuals traduccions, ni despeses d'enviament per missatger o courier.

1. En determinats casos poden aplicar-se descomptes o recàrrecs sobre aquests imports.

2. Aquests imports corresponen al preu mínim per la gestió. Si la complexitat del cas requereix un estudi addicional de l'expert en marques, hi 
haurà despeses complementàries en funció del temps dedicat. 



 Tarifes - Abril 2022 - EUR

Taxes 

oficials1
Honoraris 

professionals
Total

Presentació

Presentació de marca denominativa individual a una classe 850 550 1400

Presentació de marca figurative individual a una classe 850 570 1420

- Per la 2a classe 50 70 120

- Per cada classe addicional 150 70 220

Reivindicació de prioritat (per prioritat) -- 120 120

Examen formal i defensa2

Resposta a un suspens -- 400 400

Limitació d'una marca -- 150 150

Modificació del gràfic d'una marca sol·licitada -- 150 150

Renovació

Sol·licitud de renovació i obtenció del títol a una classe 850 600 1450

- Per la 2a classe 50 70 120

- Per cada classe addicional 150 70 220

Oposicions i recursos2

Presentació d'una oposició 320 400 720

Interposició d'un recurs davant la EUIPO 720 400 1120

Representacio del sol·licitant o de l'oponent a un recurs davant la EUIPO -- 400 400

Transferències i llicències

Inscripció de cessió o canvi de nom (import mínim) -- 300 300

Inscripció de llicència (import mínim) 200 300 500

Cancel·lació d'una llicència 200 120 320

Altres

- Obtenció, revisió i tramesa del certificat-títol de propietat -- 250 250

- Interposició d'una acció de caducitat o nul·litat davant de la EUIPO2 630 400 1030

- Petició de reestabliment de drets 200 400 600

- Transformació d'una marca EU en nacional 200 120 320

- Modificació d'una marca registrada 200 120 320

- Obtenció còpia legalitzada del document de prioritat o d'altres -- 120 120

- Obtenció de còpia d'expedient (no certificada/certificada) fins 10 pàg. 10/30 120 130/150

- Verificar situació registral, per cas -- 120 120

- Obtenció d'informes de cerques nacionals 72 160 232

- Despeses complementàries (preu hora) -- 150/h

NOTES:

MARQUES DE LA UNIÓ EUROPEA

Les taxes de renovació poden poden abonar-se amb un recàrrec del 25% els 6 primers mesos després del venciment.

No s'inclouen despeses de viatge, d'eventuals traduccions, ni d'enviament per missatger o courier.

1. En determinats casos poden aplicar-se descomptes o recàrrecs sobre aquests imports.

2. Aquests imports corresponen al preu mínim per la gestió. Si la complexitat de cas requereix un estudi addicional de l'expert en marques, hi 
haurà despeses complementàries en funció del temps dedicat.



 Tarifes - Abril 2022 - EUR

Taxes 

oficials1
Honoraris 

professionals
Total

Presentació de disseny fins a 10 dissenys 66 400+15/dis.
Presentació de disseny fins a 20 dissenys 124 400+15/dis.
Presentació de disseny fins a 30 dissenys 172 400+15/dis.
Presentació de disseny fins a 40 dissenys 211 400+15/dis.
Presentació de disseny fins a 50 dissenys 242 400+15/dis.
Altres despeses a la sol·licitud
Reivindicació de prioritat estrangera (per prioritat) 8 120 128
Aportació posterior de documents 20 120 140
Oposicions i recursos
Presentació d'una oposició 38 300 338
Representació del sol·licitant a un procediment d'oposició -- 300 300
Interposició d'un recurs d'alçada 76 300 376
Representació del sol·licitant o de l'oponent a un recurs d'alçada -- 300 300
Renovació
Renovació, fins a 10 dissenys 86 300+10/dis.
Renovació, fins a 20 dissenys 154 300+10/dis.
Renovació, fins a 30 dissenys 209 300+10/dis.
Renovació, fins a 40 dissenys 253 300+10/dis.
Renovació, fins a 50 dissenys 288 300+10/dis.
Transferències i llicències
Inscripció d'una cessió o llicència (import mínim) 30 300 330
Inscripció d'un canvi de nom (import mínim) 14 300 314
Altres

- Modificacions 20 120 140
- Retirada d'una oposició -- 120 120
- Petició de suspensió de procediment -- 120 120
- Anunciar interposició / resolució contenciós en BOPI 123 120 243
- Obtenció còpia legalitzada del document de prioritat o d'altres 15 120 135
- Verificar situació registral, per cas -- 120 120
- Despeses complementàries (per hora) -- 150/h

1. En determinats casos poden aplicar-se descomptes o recàrrecs sobre aquests imports.

DISSENYS ESPANYOLS

Presentació

NOTES: 

Les taxes de renovació poden abonar-se amb un recàrrec del 25% als tres primers mesos després del venciment i d'un 50% als tres mesos 
següents.

Aquests imports corresponen al preu mínim per la gestió. Si la complexitat del cas requereix un estudi addicional de l'expert, o la preparació o 
adequació dels gràfics per a la publicació, hi haurà despeses complementàries en funció del temps dedicat. Tampoc s'inclouen les despeses de 
viatge, d'eventuals traduccions, ni d'enviament per missatger o courier.
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Taxes
oficials

Honoraris 
professionals

Total

Presentació sense publicació ajornada
Sol·licitud d'un disseny amb publicació 645 995

- Taxa de sol·licitud 230
- Taxa de publicació 120

Cada disseny addicional (2-10 dissenys) 40 215
- Taxa de sol·licitud 115
- Taxa de publicació 60

Cada disseny addicional (> 11 dissenys) 40 120
- Taxa de sol·licitud 50
- Taxa de publicació 30

Presentació amb publicació ajornada
Sol·licitud d'un disseny amb petició d'ajornament 645 915

- Taxa de sol·licitud 230
- Taxa d'ajornament de publicació 40

Cada disseny addicional (2-10 dissenys) 40 175
- Taxa de sol·licitud 115
- Taxa d'ajornament de la publicació 20

Cada disseny addicional (> 11 dissenys) 40 100
- Taxa de sol·licitud 50
- Taxa d'ajornament de la publicació 10

  Publicació ajornada (fins 30 mesos des de la sol·licitud)
Petició de publicació ajornada d'un disseny comunitari 120 120 240

- Cada disseny addicional (2-10 dissenys) 60 -- 60
- Cada disseny addicional (> 11 dissenys) 30 -- 30

Altres despeses a la sol·licitud
Aportació posterior de documents -- 120 120
Renovació

- 1a renovació (1 disseny) 90 300 390
- Cada disseny addicional 90 --

- 2a renovació (1 disseny) 120 300 420
- Cada disseny addicional 120 --

- 3a renovació (1 disseny) 150 300 450
- Cada disseny addicional 150 --

- 4a renovació (1 disseny) 180 300 480
- Cada disseny addicional 180 --

Transferències i llicències
Inscripció de cessió o canvi de nom (import mínim) 200 300 500
Inscripció de llicència (import mínim) 200 300 500
Nul·litat i recursos
Sol·licitud de nul·litat 350 400 750
Interposició de recurs 800 400 1200
Petició de reestabliment de drets 200 400 600
Altres

- Obtenció còpia legalitzada del document de prioritat o d'altres 30 120 150
- Obtenció de còpies d'expedients (no certificades/certificades) 10/30 120 130/150
- Verificar situació registral, per cas -- 120 120
- Despeses complementàries (per hora) -- 150/h

DISSENYS COMUNITARIS

Presentació

NOTES:

Les taxes de renovació poden poden abonar-se amb un recàrrec del 25% els 6 primers mesos després del venciment.

Aquests imports corresponen al preu mínim per la gestió. Si la complexitat del cas requereix un estudi addicional de l'expert, o la preparació o 
adequació dels gràfics per a la publicació, hi haurà despeses complementàries en funció del temps dedicat. Tampoc s'inclouen les despeses de 
viatge, d'eventuals traduccions, ni d'enviament per missatger o courier.


