
Àrea: Formació  
Circular: TRA-16.111 
Data: Sabadell, 1 de maig de 2016 

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES MERCANTILS I PROTECCIÓ DE 

LA PROPIETAT INDUSTRIAL EN L’ÀMBIT INTERNACIONAL 

Formació de 6h.  

Divendres 27 de maig de 8:30h a 14:30h. 

A ESEC Centre Formació (c. Concepció, 40. Sabadell). 

 

INSCRIPCIÓ 

Data límit d’inscripció 26 de maig de 2016 

Preu: 115€ - Curs Bonificable 
Les empreses poden recuperar 78€.  

Autònoms  i aturats 97,75€. 

Les nostres docents: MIREIA SERRA ADVOCATS, Consultoria de comerç exterior.  

 Què fer quan un comprador no ens paga?  

 Com resoldre un defecte de mercaderies?  

 Com procedir quan cal resoldre un contracte  
d’agència?  

 Com procedir davant un fabricant que no  
compleix amb el contracte? Com evitar  
haver d’acudir als tribunals?   

Coneix les eines per resoldre conflictes en  
l’àmbit internacional! 

1. La mediació dels conflictes 
- Concepte 
- Característiques i procediment 

 
2. L’arbitratge dels conflictes 

- Arbitratge de dret.  
- Arbitratge d’equitat.  
- Principals Seus Arbitrals.  
- Arbitratge de Barcelona. 

 Com saber quins noms/logos estan registrats? 

 Com puc fer una recerca prèvia de noms similars? 

 Com presento una sol·licitud de registre davant les 
diferents oficines de marques nacionals, comunitàries 
o internacionals? 

 Quines taxes cal pagar, com renovo el registre? Com 
actuo en cas d’oposició? 

Tot el que cal per sobre la protecció de la  
propietat industrial nacional, comunitari i internacional 

3. La jurisdicció ordinària dels conflictes 
- Jurisdicció  
- Competència dels Tribunals. 

 
4. Les marques i els noms comercials nacionals. 
 
5. El registre de marques i noms comercials davant  
l’Oficina de Patents i Marques Espanyola (OPME). 
 
6. La marca comunitària. 
 
7. El procediment de registre de la marca comunitària 
davant la OAMI.  
 
8. La marca internacional: el Sistema de Madrid. 

El programa: 
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