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en línia per als professionals

Especialització

Propietat Intel·lectual i Competència Deslleial
Alguns dels actius més valuosos de l’empresa són alhora els més vulnerables: les creacions protegides per propietat intel·lectual, les
marques, les patents i els dissenys industrials, així com els secrets empresarials. L’empresa ha d’estar preparada per protegir aquests
actius davant les infraccions i per defensar-se enfront de la competència deslleial dels competidors en el mercat.

Objectius i competències

A qui va adreçat

Conèixer i assimilar, tant des d’un punt de vista teòric com de
les seves implicacions pràctiques, especialment en l’àmbit de
l’empresa, els aspectes següents:

Persones interessades a aprofundir en els mecanismes de
protecció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, els secrets
empresarials i la competència lleial i la publicitat lícita en el mercat.

•

És especialment interessant per a advocats d’empresa, assessors
empresarials, assessors laborals, administradors de societats
mercantils, directius d’empresa, responsables de màrqueting i
comunicació, creatius publicitaris.

•
•

•
•
•

Els drets de propietat intel·lectual –drets d’autor i drets
connexos– sobre les obres i prestacions protegides, el seu
règim d’adquisició i transmissió, els supòsits de vulneració
i els mecanismes de defensa.
Els drets de patent i models d’utilitat, i els dissenys
industrials, el seu règim d’adquisició i transmissió, els
supòsits de vulneració i els mecanismes de defensa.
Els drets de marca, l’àmbit de protecció que la llei atorga
al titular, les obligacions i deures per a mantenir la seva
vigència, les facultats d’impedir-ne l’ús als tercers i la
defensa davant les infraccions.
Els secrets empresarials o know-how i el seu règim de
protecció
La competència deslleial en el mercat i els mecanismes
legals per fer-hi front.
Els límits legals de l’acció publicitària de l’empresa.

Sortides professionals
L’especialització proporciona formació específica en matèria
de propietat intel·lectual, industrial, secrets empresarials,
competència deslleial i publicitat.
Es un complement de formació rellevant per a l’exercici
professional d’advocats d’empresa, assessors empresarials,
assessors laborals, administradors de societats mercantils,
directius d’empresa, responsables de màrqueting i
comunicació, creatius publicitaris.

Competències

Requisits acadèmics d’accés

•

No hi ha requisits acadèmics d’accés.

•
•
•

•
•

Identificar els actius de l’empresa susceptibles de
protecció mitjançant drets de propietat intel·lectual (drets
d’autor i drets connexos) i les vies de defensa davant
possibles vulneracions de tercers.
Reconèixer les invencions de l’empresa susceptibles de
protecció a través de patents i models d’utilitat, a més
d’articular els mecanismes per a la seva defensa.
Ser capaç de protegir els signes distintius de l’empresa, i
en particular les seves marques.
Identificar els coneixements confidencials de l’empresa
de tipus tecnològic, científic, industrial, comercial,
organitzatiu o financer que puguin ser protegits com
a secret empresarial, a més d’adoptar les mesures per
obtenir la protecció que atorga la llei.
Identificar les conductes que poden constituir
competència deslleial, tant en l’activitat de l’empresa com
en l’acció dels competidors.
Ser capaç de valorar els límits de l’acció publicitària de
l’empresa i dels competidors.

Direcció acadèmica
Miquel Peguera Poch
Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona. Professor agregat
de Dret Mercantil a la UOC. El seu camp principal de recerca se
centra en els aspectes jurídics de la societat de la informació i,
en especial, en els problemes de responsabilitat en matèria de
privacitat i propietat intel·lectual.
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Crèdits ECTS

Assignatures
Propietat intel·lectual i industrial
Competència deslleial, publicitat
i secrets empresarials
Mòdul pràctic

4
4
4

BARCELONA
Rambla del Poblenou, 156
08018 Barcelona
Tel.: 93 481 72 72

SALT
Factoria Cultural Coma Cros
Carrer Sant Antoni, 1
17190 Salt
Tel.: 972 40 50 67

VALÈNCIA
Carrer de la Pau, 3
46003 València
Tel.: 96 348 66 48

LLEIDA
Carrer Canyeret, 12, 2a. planta
25007 Lleida
Tel.: 973 72 70 77

TERRASSA
Vapor Universitari de Terrassa
Carrer Colom, 114
08222 Terrassa
Tel.: 93 733 92 00

VILA-REAL
Biblioteca Universitària
del Coneixement
Avinguda Pío XII, 43
12540 Vila-real
Tel.: 964 54 72 44

PALMA
Carrer Ausiàs March, 11
07003 Palma
Tel. 971 65 86 11

TORTOSA
Carrer Alfara de Carles, 18
43500 Tortosa
Tel.: 977 58 80 66

MANRESA
Av de les Bases de Manresa, 1
08242 Manresa
Tel.: 93 877 50 75

MADRID
Plaza de las Cortes, 4
28014 Madrid
Tel.: 91 524 70 00

REUS
Carrer de l’Escorxador, 1
43202 Reus
Tel.: 977 33 80 08

SEVILLA
Calle Torneo, 32
41002 Sevilla
Tel.: 954 99 16 25

BOGOTÀ
Carrera 7 #73-47, oficina 802
110221 Bogotà
Colòmbia
Tel.: +57 1 7438091
+57 1 7438135
CIUTAT DE MÈXIC
Paseo de la Reforma, 265, piso 1
Col. Cuauhtémoc
06500 Ciutat de Mèxic
Tel.: + 52 (55) 55 114206 al 08

Totes les seus a seus.uoc.edu

Premis
i reconeixements
UOC

-

Human Resources Excellence in Research (2018)
Premi d’excel·lència institucional (2016)
Premi a la Inclusió per les Malalties Rares (2016)
Premi Dona TIC (2016)
Esment d’honor en els Premis a l’Impacte en
l’Aprenentatge (2016)
Golden Orange Awards (2016)
Premi a l’impacte en l’Aprenentatge (Or) (2015)
Medalla d’Or de la Creu Roja (2015)
Premi a l’impacte en l’Aprenentatge (Plata) (2014)
Premi LTI App Bounty (2013)
Telefónica Ability Awards (2012)

-

PC11191-CA-ESP-PIC-DCCP-20

Seus

Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Bronze) (2011)
Premi IGC a la Innovació Digital (2010)
Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Leadership) (2009)
Center of Excellence del New Mitjana Consortium
(NMC) (2009)
Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Or) (2008)
Premi Nacional de Telecomunicacions de la Generalitat
de Catalunya (2005)
Centre d’Excel·lència de SUN (2003)
Premi ICDE d’Excel·lència (2001)
Premi WITSA (2000)
Premi Bangemann Challenge (1997)

La UOC, segona millor universitat
d’Espanya segons el Young University
Rankings del Times Higher Education.

Consulta l’oferta formativa de la UOC
estudis.uoc.edu

