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Jornada 

Gestió estratègica de Patents 

 
Un dels factors crítics per a una adequada innovació i internacionalització de les empreses al s. XXI és la gestió 
estratègica de la propietat industrial dels intangibles de les empreses, i especialment la gestió estratègica de les 
patents.  
 
En aquesta sessió es pretén exposar una introducció a la gestió de les patents amb visió global de la seva 
incidència en diversos àmbits de l'empresa. Les patents són una de les armes que més s'utilitzaran en les 
"guerres comercials" del segle XXI; però el nombre de sol · licituds que es realitzen a Espanya és molt baix 
comparat amb els països amb els quals es competeix en l'entorn global de negocis.  
 
Per definir l'estratègia més adequada per a una empresa en la protecció del seu coneixement i de les seves 
intangibles, és adequat conèixer què són i què ofereixen les patents, quines són les diferents línies d'actuació per 
a rendibilitzar i entendre que l'adequada actuació fiscal és conseqüència de l'estratègia que s'ha decidit.  
 
En aquesta jornada també s'exposarà la idoneïtat d'un sistema d'incentivació del seu desenvolupament dins de 
l'empresa. L'acte està especialment dirigit a persones amb una implicació en el desenvolupament de les 
estratègies de les seves empreses: empresaris i directius. 

  Data      3 de desembre de 2014 
  Horari:  de 9:30 a 12:30 h 
  Lloc:     seu de Foment del Treball, Via Laietana, 32, Pral. 

 

9:30 h. Introducció 

 Per què i per a què existeixen les patents? Què patentar?  

 El sistema de patents nacional, europeu i internacional. 

 El cost de patentar. Consideracions. 

 

Ús estratègic 

 Opcions estratègiques en la gestió de patents.  

 El DAFO de les patents. 

 

Intel·ligència competitiva de patents 

 Vigilància de Patents per innovar.  

 Gestió de Talent en patents. 

 

Foment de la innovació i de les patents en l’empresa 

 Retribució de la innovació associada a patents.  

 Fiscalitat de la Propietat Industrial: El "Patent Box" 

 

12:30 h. Cloenda 
 

Ponents:  
Gian-Lluís Ribechini. President de la Comissió de Gestió Empresarial dels Enginyers Industrials de Catalunya 
Enric Batalla. Enginyer Industrial. Director per a Europa de Tynax, Inc. 
 
 

 
  

http://www.foment.org/inscripcion_eventos/index.h3p?id_evento=12423&departamento=18

