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CONCEPTE  DE PROPIETAT INTEL.LECTUAL 

  

1.- La Propietat Intel·lectual es un dret de  propietat que es sosté en les creacions 

originals, interpretacions d’aquestes creacions i determinades produccions 

literàries, artístiques o científiques. 

 

2.- La Propietat Intel·lectual està integrada per DRETS  d’ AUTOR (que s'atribueix als 

autors de les obres o creacions  originals i  per altres drets de  propietat 

Intel·lectual anomenats DRETS CONNEXES, AFINS O VEÏNS, que s’atribueixen a 

aquells que  interpreten  obres o efectuen  determinades produccions literàries, 

artístiques  o científiques. 

 

- Legislació: La Propietat Intel·lectual es regula al Reial Decret Legislatiu 1/1996 de 

12 d’Abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, 

regularitzant, aclarint  i harmonitzant les disposicions legals vigents sobre la 

matèria.  



DRETS D’AUTOR I DRETS CONNEXES 

 

Drets d’autor ( Llibre I) :  

 

a) Son drets de propietat Intel·lectual que tenen com a objecte les obres o les creacions 
originals d’un autor.  

b) Les normes aplicables  als drets d’autor es troben recollits en el Llibre I  de la LPI . 

c) El seu contingut  es doble, personal i patrimonial; son drets morals i d’explotació. 

 

Drets Connexes ( Llibre II) :  

 

a)  Drets dels artistes, intèrprets o executants sobre les interpretacions d’obres. 

b) Drets dels productors de fonogrames sobre les gravacions d’obres musicals o de mers  sons. 

c) Drets dels productors de gravacions audiovisuals sobre les gravacions d’obres audiovisuals 
o de meres imatges. 

d) Drets de les entitats de Radiodifusió sobre les emissions o transmissions. 

e) Drets sobre les meres fotografies. 

f) Drets sobre determinades produccions editorials. 

g) Drets sui generis sobre les bases de dades. 

 

 



LA PROPIETAT INTEL.LECTUAL COM  DRET DE LA PROPIETAT 

 
 

La Propietat  Intel·lectual com Propietat  especial: El caràcter  especial  de la propietat 
Intel·lectual  resideix en la immaterialitat del seu objecte ja que recau sobre cançons, 
novel·les, obres cinematogràfiques, interpretacions musicals, dibuixos, etc. No obstant, les 
facultats d’us que te un autor sobre la seva obra te el mateix contingut i la mateixa  
exclusivitat que les reconegudes al dret de propietat encara que amb certes particularitats 
derivades de la falta de corporeïtat de les Obres i prestacions. 

 

Propietat Intel.lectual sobre la obra i propietat sobre el suport de l’obra: art. 3 LPI estableix 
que la propietat Intel.lectual es independient, compatible i acumulable amb els altres drets 
que tinguin per objecte la cosa material a la que está incorporada la creació Intel.lectual. 
Aixi que qui compri un llibre escrit per un novelista contempori es converteix en propietari 
del llibre, però no es titular de cap dret sobre la novel·la per tant no podrà explotar-la sense  
l’ autorització del titular dels drets  d’ autor sobre la mateixa. 



PROPIETAT INTEL.LECTUAL  I  PROPIETAT INDUSTRIAL 

 

Aspectes comuns:  

 

La propietat Intel·lectual i la propietat industrial tenen un origen comú: el 

Reconeixement d’ un dret de propietat sobre els bens immaterials, en 

particular sobre aquells bens immaterials que resulten  de l’esforç creatiu i de la 

invenció humana  i que per la seva importància econòmica son objecte d’una 

tutela jurídica especial.  

 

Territorialitat: La protecció jurídica de la propietat Intel·lectual i la propietat 

industrial tenen caràcter territorial; el seu àmbit d’aplicació i el seu contingut son 

els que determinen la Llei de cada país; sense perjudici de l’establer en els 

Convenis i Tractats Internacionals  en els que Espanya sigui part. 

 



PROPIETAT INTEL.LECTUAL  I  PROPIETAT INDUSTRIAL 

 

 

 

 

2.- Principals diferencies:  

 

En quant a l’objecte:  

 

La Propietat Intel·lectual compren els drets d’autor sobre les creacions originals i els  

drets connexes sobre certes interpretacions  relacionades amb citades creacions i certes 

produccions culturals.  

 

La Propietat Industrial  engloba : 

el dret de Patents sobre les invencions tècniques amb aplicabilitat industrial (patents, 

models  industrials),  

el dret de marques sobre els signes distintius (marques i noms comercials),  

el dret sobre el disseny industrial  (dibuixos i models industrials)  i 

el dret sobre els noms de domini. 

 

 

 

 



 

Diferencies en quant al Procediment: 

 

Propietat Intel·lectual:  S’adquireix sense registre previ i sense procediment de 

concessió. El dret d’autor es reconeix a l’autor d’una creació original pel simple fet 

de dur-la a terme i els drets connexes  s’atribueixen a la persona natural  o 

jurídica que efectua una determinada prestació per haver-la realitzat, sense 

necessitat de registrar-la. 

L 'inscripció de drets de propietat Intel·lectual  en el Registre de la Propietat 

Intel·lectual atribueix únicament la presumpció, a excepció de prova en 

contrari, de que els drets  existeixen i pertanyen al seu titular però no es 

obligatòria ni constitutiva de d’aquests drets. 

 

Propietat Industrial: Només  s’adquireix pel seu vàlid registre públic mitjançant 

un procediment de concessió sol·licitat davant  les oficines  corresponents de l’ 

administració de l’Estat. 

 

 

PROPIETAT INTEL.LECTUAL I PROPIETAT INDUSTRIAL 



PROPIETAT INTEL.LECTUAL I PROPIETAT INDUSTRIAL 

 

 Diferencies en quant a la duració del dret:  

 

 Propietat Intel·lectual: Els drets de propietat intel·lectual 

neixen i es mantenen en vigor  des del seu naixement fins 

la seva extinció sense necessitat d’ inscriure’s en el 

Registre de la Propietat Intel·lectual 

 

     Drets d’autor: Es reconeixen durant tota la vida de l’ autor 

i 70 anys després de la seva mort o declaració de defunció. 
        



PROPIETAT INTEL.LECTUAL I PROPIETAT INDUSTRIAL 

  
  
  

 Drets connexes: Tenen atribuïts els següents terminis a comptar  des del 
1 de gener de l’any següent al de la realització de la prestació sobre la 
que recau el seu objecte:  

         
       a) Drets dels  artistes  sobre la seva interpretació :  70 anys. 
       b) Drets dels productors  de fonogrames sobre la gravació: 50 anys. 
       c) Dret dels  productors de gravacions audiovisuals sobre la  gravació: 50 

anys. 
       d) Drets de les entitats  de radiodifusió sobre les seves emissions : 50 

anys. 
       e)  Drets sobre les meres fotografies: 25 anys. 
       f)   Drets sobre determinades produccions editorials: 25 anys. 
       g)  Dret sui generis sobre  les bases de dades: 15 anys. 
  



PROPIETAT INTEL.LECTUAL I PROPIETAT INDUSTRIAL 

 
  

 PROPIETAT  INDUSTRIAL :  

 
 Els drets de propietat industrial tenen atribuïts els següents 

terminis de duració:  
         
 Dret de patents:  20 anys improrrogables per la patent i 10 anys 

improrrogables pel model d’utilitat. 
      Dret de marques: 10 anys prorrogables per períodes successius 

de 10 anys. 
      Drets sobre disseny industrial: 5 anys prorrogables per períodes 

successius de 5 anys , fins un màxim  de 25 anys. 
      Drets sobre els noms de domini: 1 any renovable anualment.  
  
  



Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial 

marques copyrights patents 
Secrets 

empresarials 

OBJECTE 

DE 

PROTECCIÓ 

Noms I signes 

distintius 
Obres Invencions Know-How 

REQUISITS 

SUBSTANTIUS 
Diferenciació Originalitat 

•Novetat 
•Activitat 
Inventiva 

•Aplicabilitat 
industrial 

•Secret. 
•Valor 
comercial 

FINALITAT 

Distingir 

productes i 

serveis dels 

d’altres empreses 

Incentivar 

creació artística 
Incentivar innovació tecnològica 

DURACIÓ Indefinida 
70 anys post 

mortem 
20 anys Indefinida 

REGISTRE 

OBLIGATORI? 
Sí No Sí No 


