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1. PRESENTACIÓ DE L’ ASSIGNATURA
El programa d’aquesta assignatura versa sobre algunes qüestions d’interès en matèria
de Dret de la propietat intel·lectual en sentit ampli,i, en particular, de les seves
modalitats més rellevants, des de un punt de vista sistemàtic i teòric -pràctic: marques,
patents, dissenys industrials i dret d’autor, i del dret de la competència en la seva
doble vessant de defensa de la competència i de competència deslleial.
L’objectiu d’aquest curs consisteix a proporcionar una formació més especialitzada en
aquesta sector de l’ordenament jurídic mitjançant els casos que es plantegen i que
permeten revisar qüestions de rellevància i d’interès teòric, tècnic i pràctic, tant en el
pla substantiu com en el pla processal, així com també qüestions d’ordre estratègic en
el plantejament i en la direcció dels assumptes contenciosos en aquesta matèria.
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2. COMPETÈNCIES A ADQUIRIR (SEGONS RD 775/2011)
E1. Posseir, comprendre i desenvolupar habilitats que possibilitin aplicar els
coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant a la
que s’enfronten els advocats per tal d’evitar situacions de lesió, risc o conflicte en
relació amb els interessos que els son encomanats o el seu exercici professional
davant dels tribunals o autoritats públiques i en les funcions d’assessorament.
E3. Conèixer i ser capaç d’integrar la defensa dels drets del clients en el marc des
sistemes de tutela, jurisdiccionals nacionals i internacionals.
E10. Desenvolupar destreses i habilitats per la tria de l’estratègia correcta per la
defensa dels drets dels clients tenint en compte les exigències dels diferents àmbits
de pràctica professional
E11. Saber desenvolupar destreses que permetin a l’advocat millorar l’eficiència del
seu treball i potenciar el funcionament global de l’equip o institució en el que el
porta a terme mitjançant l’accés a fonts d’informació, el coneixement d’idiomes, la
gestió del coneixement i la utilització de tècniques i d’eines aplicades.
E13. Saber exposar de forma oral i escrita fets, i extraure argumentalment
conseqüències jurídiques, en atenció al context i al destinatari al que vagin dirigides,
d’acord en el seu cas amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental
E14. Saber desenvolupar
interdisciplinaris.

treballs

professionals
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3. CONTINGUTS I PROGRAMACIÓ
3.1. CONTINGUTS.

Primera sessió
Segona sessió
Tercera sessió
Quarta sessió
Cinquena sessió
Sisena sessió
Setena sessió
Vuitena sessió
Novena sessió
Desena
sessió
Onzena sessió
Dotzena sessió

Presentació de l’assignatura. Aproximació al Dret de la propietat
intel·lectual en sentit ampli.
Dret de la propietat intel·lectual en sentit estricte. Introducció
teòrica per abordar el cas pràctic prèviament proposat que
s´analitzarà i debatrà a la següent sessió.
Infracció del Dret de la propietat intel·lectual en sentit estricte.
Anàlisis i debat sobre els aspectes estratègics, substantius i
processals relatius a un cas prèviament proposat.
Infracció del dret de patent. Anàlisis i debat sobre els aspectes
estratègics, substantius i processals relatius a un cas prèviament
proposat (primera part del cas).
Infracció del dret de patent. Anàlisis i debat sobre els aspectes
estratègics, substantius i processals relatius a un cas prèviament
proposat (segona part del cas).
Infracció del dret de marques. Anàlisis i debat sobre els aspectes
estratègics, substantius i processals relatius a un cas prèviament
proposat.
Infracció del dret de marques. Anàlisis i debat sobre els aspectes
estratègics, substantius i processals relatius a un cas prèviament
proposat.
Aproximació al Dret de la Competència i Introducció al Dret de
Defensa de la Competència en particular Dret de defensa de la
competència.
Acords restrictius de la competència i abús de posició dominant.
Anàlisis i debat sobre els aspectes estratègics, substantius i
processals relatius a un cas prèviament proposat.
Competència deslleial. Anàlisis i debat sobre els aspectes
estratègics, substantius relatius a un caso prèviament proposat.
Violació de secrets empresarials. Anàlisis i debat sobre els aspectes
estratègics, substantius i processals relatius a un caso prèviament
proposat.
Anàlisis i debat a classe de supòsits de Publicitat deslleial.
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3.2. CRONOGRAMA I DOCENTES ASSIGNATS.
* És força possible que l’ordre de les sessions pugui patir modificacions.

Data i sessió
01-oct (1)
08-oct (2)
16-oct (3)
22-oct (4)
29-oct (5)
5-nov(6)
12-nov (7)
20-nov (8)
25-nov (9)
30-dic (10)
02 dic (11)
10-dic (12)

Horari
16.30/18.30
16:30/18:30
18:30/20:30
16:30/18:30
16:30/18:30
16:30/18:30
16:30/18:30
16:30/18:30
16:30/18:30
16:30/18:30
16:30/18:30
16:30/18:30

Professor
Áurea Suñol
Agustín Gonzalez
Agustín Gonzalez
Luis Rodríguez Vega
Luis Rodríguez Vega
Áurea Suñol
Áurea Suñol
Sergio Baches
Sergio Baches
Áurea Suñol
Áurea Suñol
Áurea Suñol

4. CRITERIS D’ AVALUACIÓ
AVALUACIÓ CONTINUA
Els professors responsables de cada pràctica penjaran al CAMPUS GLOBAL amb prou
antelació les pràctiques que hauran de preparar i contestar els alumnes.
Les intervencions de qualitat tindran el seu reflex a la nota final, als únics efectes
d’arrodonir-la.
AVALUACIÓ MITJANÇANT EXAMEN ESCRIT
L’examen consistirà en:
a) la realització d´un Dictamen sobre el cas proposat (take-home) en parelles o
grups.
AVALUACIÓ DE CONEIXEMENTS EN SEGONA CONVOCATÒRIA
L’avaluació de coneixements per alumnes que no hagin superat l’avaluació, la
recuperació, es farà en les dates que fixaran l’equip de coordinació durant el segon
trimestre i tindrà les mateixes característiques que el de la primera convocatòria (v.
supra).
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5. Textos legals i bibliografia recomanada
5.1. Textos legals bàsics
a) Nacional
Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.
Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas
Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal
Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales
Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia
Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando
las disposiciones legales vigentes sobre la materia (camb ulteriores modificacions)
b) Comunitari
Directiva (UE) 2015/2436 Del Parlamento Europeo Y Del Consejo de 16 de diciembre
de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en
materia de marcas
Reglamento (UE) nº 2015/2424, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16-XII2015, por el que se modifican el Reglamento (CE), nº 207/2009 del Consejo sobre la
marca comunitaria y el Reglamento (CE) nº 2868/95, por el que se establecen normas
de ejecución del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria
Convenio sobre la Patente Europea; Munich 1973.
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
Reglamento (CE) n° 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la
aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del
Tratado
Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004,
relativa al respeto a los derechos de propiedad intelectual
c) Internacional
Convenio de la Unión de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial (1883)
Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas
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Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de propiedad intelectual relacionados con
el comercio (1994)
5.2. Bibliografia recomanada.
S’especificarà en cada una de les sessions. No obstant, com manuals i obres generales
es suggereixen de manera orientativa les següents:
C. FERNÁNDEZ-NOVOA, J.M. OTERO LASTES Y M. BOTANA: Manual de la propiedad
industrial, Marcial Pons, Madrid, 2009.
C. FERNÁNDEZ-NOVOA,Tratado de Derecho de Marcas, Marcial Pons, Madrid, 2001.
J. MASSAGUER, Comentario a la Ley de Competencia Desleal, Civitas, 1999.
J. MASSAGUER, El Nuevo Derecho contra la Competencia Desleal, Civitas, 2006.
J. MASSAGUER/ J. M. SALA/ J. FOLGUERA/ A. GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ (dir.),
Comentario a la Ley de Defensa de la Competencia, 2ªed., Civitas, Madrid, 2010.
A. TATO/ P. FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO/ C. HERRERA PETRUS, La reforma de la
Ley de Competencia Desleal, la Ley, 2010.
R. BERCOVITZ (coord.), Manual de Derecho de la propiedad intelectual, 4ªed., Tirant
Lo Blanch, Valencia, 2009.
BERCOVITZ-CANO (Dir.), Comentarios a la Ley de Marcas (2ªed.), Cizur Menor
(Navarra): Thomson Aranzadi, 2008
M. LOBATO (2007), Comentario a la Ley 12/2001, de Marcas, Civitas, Madrid.
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