
Tramitació d’alta d’una marca davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques

Sol·licitant OEPMPatrimoni Imatge corporativa i 
Màrqueting (UICiM) Secretaria General

Voluntat de registre de 
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Patrimoni i la UICiM
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Està d’acord 
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la tramitació?
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registrar

Si
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correcte?
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Fa correccions i 
torna a enviar

SiNo
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d’un distintiu 
denominatiu?

Tramet seu informe 
amb la sol·licitud per 
valoració de la UICiM
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SiNo

Informe 
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Informe 
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UICiM

Pàg.2

- Si la sol·licitud és d’un distintiu denominatiu Patrimoni la tramet a la 
Secretaria General amb el seu informe per seguir amb la tramitació.
- Si la sol·licitud incorpora un element gràfic Patrimoni la tramet a la 
UICiM per  a la seva valoració en quant als criteris d’identitat corporativa. 

Indica que no hi ha cap impediment tècnic pel 
registre del la marca.

Valora l’adequació de la marca comercial en quant 
als criteris d’identitat corporativa de la UB.

El titular de la marca serà la Universitat de Barcelona
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Rep documentació 
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Emet resolució de 
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tramet

Pàg. 1

Si
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Resol. 
autorització
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Rep còpia 
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Rep còpia 
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Resol. 
denegació

Resol. 
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Efectua pagament de les taxes Emet justificant de 
pagament

Emplena i signa  de “solicitud registro 
de marca” hi adjunta justificant de 

pagament 

Valora i 
tramita l’alta 
del registre Emet nota de 

càrrec o factura, si 
escau

Rep comunicació i 
documentació

Gestiona el pagament de la 
nota de càrrec o factura, si 
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l’aprovació de la 

sol·licitud i li tramet 

Resol. 
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càrrec o 
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Descarrega el títol de 
registre i l’arxiva **

Còpia títol

Còpia títol

Títol 
registre Tramet còpies del 

títol de registre

Còpia títol Còpia títol
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tramitació
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** Enllaça amb el procediment de Renovació d’una marca davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques.

No

Resol. 
autorització

Nota de 
càrrec o 
factura

Rep còpia del títol de 
registre de marca

Valora l’adequació de la marca comercial en quant 
al nom, motius i finalitat de la marca.


