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CIRCULAR INFORMATIVA  
  
 

BREXIT  VALIDACIÓ DE MARQUES I DISSENYS. 

El 2017, el Regne Unit va presentar la notificació de sortida del conveni de la Unió Europea. Això significa que, a 
menys que les negociacions que actualment estan en marxa estableixin una altra data, aquesta sortida es farà 
efectiva a partir de les 00:00 del 30 de març de 2019. 

Preparar-se per a la sortida del Regne Unit de la UE no és només tasca de les autoritats, sinó que les empreses 
també han d’identificar les possibles conseqüències de la separació i determinar les millors estratègies a seguir per 
a la protecció dels seus actius. 

En aquest sentit, és important tenir en compte que, a partir del 30 de març TOTES LES MARQUES I DISSENYS 
REGISTRATS A LA UNIÓ EUROPEA DEIXARAN DE CONSIDERAR-SE REGISTRATS EN EL REGNE UNIT. 

Per ara l’Oficina de Propietat Intel·lectual de la UE (EUIPO) únicament es limita a advertir als titulars de les marques 
i dissenys que ambdós deixaran d’ésser vàlids en el Regne Unit. No obstant això, l’Oficina de Propietat Intel·lectual 
del Regne Unit (UKIPO) s’ha compromès a establir un procediment fàcil, ràpid i econòmic per a validar les marques 
i dissenys registrats a la UE com a marques nacionals del Regne Unit. 

De fet la UKIPO ja ha donat els primers passos per a la validació, establint quina serà la numeració que es donarà 
de forma automàtica a les marques de la UE en el Regne Unit, indicant que en el futur es facilitarà més informació 
sobre el procediment i els passos que s’hauran de seguir. 

Des de BELLAVISTA no volem deixar de mencionar que, si bé és possible que les marques i dissenys registrats a la 
UE arribin a validar-se automàticament en el Regne Unit com promet la UKIPO, encara existeix molta incertesa al 
respecte i cap garantia. Per tant, si el Regne Unit és un mercat d’especial interès per a la seva empresa, li recomanem 
que consideri la possible conveniència de protegir la seva marca en aquell territori a través del registre com a marca 
nacional. 

A aquest respecte, els nostres professionals del Departament d’IP&IT estan a la seva disposició per determinar la 
millor estratègia destinada a obtenir un registre vàlid en el Regne Unit. 
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