EL REGISTRE DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL (RPI)
És obligatori registrar les meues obres en el RPI?
Segons estableix el Reial decret 281/2003, de 7 de març, del Ministeri de Cultura, pel qual s'aprova el
reglament del Registre General de la Propietat Intel·lectual.
El Registre de la Propietat Intel·lectual és:
Voluntari: no és obligatòria la inscripció en el Registre per a adquirir els drets de propietat
intel·lectual, ni per a obtindre la protecció que la Llei atorga als autors i als restants titulars de drets de
propietat intel·lectual.
Per tant, no és obligatori registrar les obres per a protegir els drets de propietat intel·lectual.
Els drets de propietat intel·lectual naixen amb la creació de l'obra i el Registre no té caràcter
constitutiu dels drets d'autor sobre l'obra. Ara bé, la inscripció en el Registre serveix com a mesura
d'especial protecció del dret inscrit, aportant alguns beneficis a la persona que la realitza.
Quin és l'àmbit de validesa de les inscripcions realitzades en el RPI?
Segons estableix l'art. 199 del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, del Ministeri de Cultura, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, aclarint i harmonitzant les disposicions
legals vigents sobre la matèria, a partir d'ara LPI.
La inscripció dels drets en el RPI atorga a l'autor o titular protecció per a l'àmbit nacional, a causa del
principi de territorialitat que regeix en matèria de propietat intel·lectual. Per tant, segons la legislació
espanyola, aquesta inscripció registral podrà ser presentada com a prova davant els jutjats i tribunals
de justícia espanyols, però també pot ser utilitzada com a element probatori davant tribunals
estrangers, que atorgaran a la mateixa l'eficàcia que estimen oportú.
Cal assenyalar a aquest efecte que el Conveni de Berna protegeix internacionalment les obres
literàries, artístiques i científiques, sent Espanya soci fundador d'aquest. Entre els principis
informadors del Conveni es troben el de tracte nacional (o assimilació de l'estranger al nacional), el de
protecció automàtica, el d'independència de la protecció, i el de protecció mínima (per a aconseguir
un conjunt dispositiu uniformement aplicable).
Per tant, les inscripcions en el RPI podran servir com una manera de prova també en altres països, en
funció de l'aplicació del principi de reciprocitat, sempre tenint en compte que l'extensió de la
protecció així com els mitjans processals oferits al titular per a la defensa dels seus drets es regiran
exclusivament per la legislació del país en què es reclame la protecció.
TIPUS D'OBRES QUE ES PODEN INSCRIURE
Quines obres, interpretacions o produccions es poden inscriure?
El RPI, com es detalla en l'art. 14 de la LPI, permet la inscripció dels drets corresponents als següents
tipus d'obres, interpretacions o produccions.
1. Drets d'autor
Obres literàries i dramàtiques.
Obres científiques.
Composicions musicals.
Coreografies o pantomimes.
Obres cinematogràfiques o audiovisuals.

Obres artístiques.
Obres tècniques.
Obres arquitectòniques.
Programes d'ordinador.
Bases de dades.
Pàgina electrònica (web) o multimèdia.
2. Altres drets: artistes intèrprets o executants, productors.
Interpretacions. Actuacions o execucions.
Produccions d'enregistraments sonors.
Produccions d'enregistraments audiovisuals.
Meres fotografies.
Edició d'obres inèdita en domini públic.
Producció editorial individualitzable.
Dret sui generis sobre bases de dades.
Que tipus d'obres NO es poden inscriure en el RPI?
No es poden inscriure:
Els dissenys industrials, les patents, els invents, les denominacions, les marques, i els logotips, que
obtenen la seua protecció a través de la legislació de Propietat Industrial.
Els jocs, sistemes, projectes (a excepció de les obres d’arquitectura i enginyeria), idees, tècniques,
mètodes, conceptes, procediments per a fer, realitzar o construir coses, mètodes o descobriments
científics o tècnics, principis matemàtics, fórmules i algorismes, o qualsevol concepte, procés o
mètode de treball.
Les disposicions legals o reglamentàries i els seus corresponents projectes, les resolucions dels òrgans
jurisdiccionals i els actes, acords, deliberacions i dictàmens dels organismes públics, així com les
traduccions oficials de tots els textos anteriors.
Es pot inscriure la traducció d'una obra?
L'art. 11 de la LPI, estableix que, sense perjudici dels drets d'autor sobre l'obra originària, també són
objecte de propietat intel·lectual les traduccions i adaptacions d'obres d'altres autors.
Referent a això, l'art. 21 del mateix Text Refós assenyala que els drets de propietat intel·lectual de
l'obra resultant de la traducció correspondran a l'autor d'aquesta última, sense perjudici del dret de
l'autor de l'obra preexistent d'autoritzar, durant tot el termini de protecció dels seus drets sobre
aquesta, l'explotació dels seus resultats en qualsevol forma.
Per tant, si l'autor de la traducció no és el mateix que el de l'obra original, ha de presentar una
autorització d'aquest per a poder practicar la inscripció de drets de propietat intel·lectual sobre la
traducció.
Es pot inscriure un títol?
L'article 10 de la LPI disposa que són objecte de Propietat Intel·lectual totes les creacions originals,
literàries, artístiques o científiques expressades per qualsevol mitjà o suport. Un títol no pot ser
considerat una creació dotada d'originalitat objectiva, requisit legalment necessari per a ser objecte
de propietat intel·lectual, i, conseqüentment, perquè els drets sobre la mateixa puguen ser objecte
d'inscripció en el Registre de la Propietat Intel·lectual.
D'altra banda, el mateix article disposa que el títol d'una obra queda protegit com a part d'ella, i
conseqüentment no pot ser objecte d'inscripció de manera independent d'aquesta.

Es pot inscriure una idea?
El art. 2 del Tractat de l'Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI), sobre Dret d'Autor,
adoptat a Ginebra el 20 de desembre de 1996 i subscrit per Espanya, estableix que la protecció del
dret d'autor abastarà les expressions però no les idees, procediments, mètodes d'operació o
conceptes matemàtics en si.
Per tant, no és possible inscriure una idea en el RPI.
Queden protegides les modificacions o ampliacions d'una obra inscrita?
Segons l'art. 11 de la LPI, les modificacions o ampliacions es contemplen dins d'obres derivades.
Quan s'inscriu una obra en el RPI, únicament s'inscriuen les creacions identificades en l'exemplar
aportat i, per tant, les modificacions que es realitzen amb posterioritat no quedaran emparades sota
la inscripció que es practique.
Si desitja inscriure les modificacions o ampliacions de la seua obra, haurà de presentar una sol·licitud
d'inscripció dels drets de la nova obra, originada a partir de la correcció, modificació o ampliació de
l'original.
Què es protegeix quan s'inscriu una base de dades?
Segons l'art. 12 de la LPI, les bases de dades són recopilacions d'obres, dades o altres elements
independents organitzats de manera sistemàtica o metòdica, i accessibles individualment per mitjans
electrònics o d'un altre tipus.
Es considera que les bases de dades són col·leccions d'obres alienes de dades o d'altres elements
independents, que per la selecció o disposició dels seus continguts constituïsquen creacions
intel·lectuals, sense perjudici, en el seu cas, dels drets que pogueren subsistir sobre aquests
continguts.
La protecció reconeguda a aquestes col·leccions es refereix únicament a la seua estructura com a
forma d'expressió de la selecció o disposició dels seus continguts, no sent extensiva a aquests.
Què es protegeix quan s'inscriu una pàgina web o multimèdia?
Les pàgines web no són una classe d'obra, sinó que constitueixen una manera de divulgar continguts;
per tant, es protegeixen les creacions originals de caràcter literari, científic o artístic que continga la
pàgina, però no aquesta com a tal, com es recull en l'art. 10 de la LPI.
Els multimèdia no són una classe d'obra, sinó que constitueixen la manera de presentar determinades
creacions de manera conjunta i simultània mitjançant una aplicació informàtica que permet la
interactivitat dels seus continguts; per tant, es protegeixen les creacions originals de caràcter literari,
científic o artístic que continga el multimèdia, però no aquest mateix.
La protecció només recau sobre les creacions efectivament aportades en l'expedient en el moment de
la sol·licitud, i no sobre qualsevol modificació o ampliació inclosa en la pàgina amb posterioritat.
No és enregistrable el disseny gràfic de la web, ni els textos, fotografies, músiques, il·lustracions, o
qualsevol altra creació d'altres autors.
SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ
Es pot presentar una sol·licitud mitjançant representant?

Segons l'art. 5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, es pot presentar una sol·licitud mitjançant representant, sempre que
aquest presente un poder de representació del/s autor/es o titulars dels drets, atorgat mitjançant
escriptura pública o mitjançant document privat, amb la signatura del poderdant o poderdants
legitimada per notari o per funcionari del Registre de la Propietat Intel·lectual.
Pot una persona menor d'edat presentar una sol·licitud d'inscripció?
Les persones menors d'edat no tenen capacitat d'obrar davant les Administracions Públiques. Hauran
d'actuar representades per la persona que exercisca la pàtria potestat, tutela o curatela de l'autor i
titular de la persona menor, com recull la Llei de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
La documentació que s'ha de presentar en aquest cas, és la següent:
• Copia DNI del pare, mare o tutor/a legal (d'ara en avant, representant legal), de l'autor/a menor
d'edat o incapacitat/da, que serà la persona sol·licitant.
• Copia DNI de la persona menor o incapacitada.
• Còpia del llibre de família o document similar que acredite la relació entre totes dues parts.
• Autorització de la perona menor o incapacitada cap al seu representant legal.
• Autorització del/de la representant legal cap a la persona menor o incapacitada.
Puc registrar els drets d'una obra rebuts per herència?
Sí, tal com s'estableix en l'art. 42 de la LPI, és possible inscriure la transmissió de drets rebuts per
herència.
La documentació a presentar, segons l'art. 10.4 del Reial decret 281/2003, de 7 de març, del Ministeri
de Cultura, pel qual s'aprova el reglament del Registre General de la Propietat Intel·lectual és la
següent:
• Primera còpia de l'escriptura pública d'adjudicació i acceptació de l'herència, o en el seu cas,
l'escriptura d'ampliació, en la qual s'especifiquen les obres que es vulguen registrar i a qui
s'adjudica cada obra.
• Justificant del pagament de l'Impost de Successions
• Imprés de sol·licitud corresponent a transmissions mortis causa i el pagament de la taxa.
Puc cedir els drets de la meua obra a una altra persona?
Sí, tal com s'estableix en l'art. 43 de la LPI, mitjançant transmissió inter vivos.
La documentació a presentar, segons l'art. 10.1 del Reial decret 281/2003, de 7 de març, del Ministeri
de Cultura, pel qual s'aprova el reglament del Registre General de la Propietat Intel·lectual és la
següent:
• Còpia autèntica dels documents acreditatius de la transmissió o transmissions o còpia simple
d'aquells, amb legitimació de signatures efectuada per notari o per funcionari públic del registre.
• Document acreditatiu de la transmissió o transmissions signat tant pel cedent com pel cessionari
(contracte de cessió amb signatures legitimades davant notari o funcionari públic del Registre de la
Propietat Intel·lectual), i, en el seu cas, pels cedents i cessionaris de les transmissions anteriors.
• Si el canvi de titularitat es produeix per una fusió, escissió, resolució administrativa o decisió
judicial, haurà d'acompanyar-se testimoniatge emanat per l'autoritat pública que emeta el document
o còpia del document que prove el canvi, autenticada o legitimada per notari o per funcionari públic
del registre.

• De la mateixa manera se sol·licitarà la inscripció o anotació d'embargaments i altres mesures
judicials.
• Justificant del pagament de l'Impost de Transmissions Patrimonials
En què format puc presentar les obres?
Es podran enviar en qualsevol format llegible per l'administració, amb preferència pel suport PDF.
Quin és el termini de resolució de la sol·licitud?
Segons l'art. 24 del Reial decret 281/2003, de 7 de març, del Ministeri de Cultura, pel qual s'aprova el
reglament del Registre General de la Propietat Intel·lectual, el termini màxim per a resoldre i efectuar
la notificació corresponent serà de sis mesos comptats des de la data d'entrada de la sol·licitud,
transcorregut aquest termini sense que s'haja dictat resolució expressa, s'entendrà estimada la
sol·licitud, d'acord amb el que es disposa en l'art. 24 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
PUBLICITAT REGISTRAL
Què és la publicitat registral?
Els assentaments registrals són públics. Per aquesta raó, el Registre de la Propietat Intel·lectual
proporciona als interessats publicitat dels assentaments registrals. Aquesta publicitat s'efectua
mitjançant certificació, amb eficàcia probatòria, del contingut dels assentaments. També pot donar-se
publicitat, amb valor simplement informatiu, mitjançant nota simple o accés informàtic.
Pot sol·licitar:
• Una certificació, que té eficàcia probatòria.
• Una nota simple, amb valor informatiu
• Un llistat d'obres, amb valor informatiu.
Com se sol·licita publicitat registral en el Registre Territorial de la Propietat Intel·lectual de la
Comunitat Valenciana?
La sol·licitud de publicitat registral (Model C del tràmit de RPI) es pot presentar:
• Per correu electrònic: propiedadintelectualcv@gva.es
• De forma presencial: en las Oficinas Delegadas del RPI, sitas en:
ALACANT: Avda. d’Aguilera, 1-2ª pl. 03007-Alacant (Tl. 965.93.83.35/36)
CASTELLÓ: Avda. de la Mar, 23 12003-Castelló de la Plana (Tl. 964.33.39.15)
VALÈNCIA: Avda. Constitució, 284 46019-València (Tl. 963.87.41.51)
* A partir del 10 d’agost de 2020:

Gregorio Gea, 14 46009-València (Tl. 012 – 963.86.60.00)
• Per via telemàtica, en el següent enllaç:
https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:8570ec66-6a5c-499a-aed5-a6f1c0c0c9cb/sol·licitudpublicitat-registral.pdf
El pagament de les taxes a abonar, es realitzarà mitjançant el model 046, emplenant la casella
corresponent.
L'import de les taxes serà el següent:

Fet imposable

Import

Expedició de certificats

11,83 €

Expedició de notes simples

7,10 €

Expedició de còpia certificada de documents (per pàgina)

3,54 €

Expedició de còpia certificada en altres suports (per unitat)

7,10 €

SOL·LICITUDS TELEMÀTIQUES
Quines sol·licituds puc presentar telemàticament?
El RPI posa a la disposició de la ciutadania eines per a la presentació a través d'internet, mitjançant
signatura electrònica reconeguda, de les següents sol·licituds:
• Sol·licituds d'inscripció de drets en el RPI.
• Sol·licituds de publicitat registral.
No és possible presentar de manera telemàtica les sol·licituds de primera inscripció amb transmissió
de drets, ni les successives transmissions. En aquests casos les sol·licituds s'hauran de presentar en les
oficines del Registre.
Que requisits ha de complir la persona que presente una sol·licitud telemàtica?
La persona sol·licitant ha de ser l’autor/a i titular dels drets de l'obra i ha de disposar d'un certificat
electrònic vàlid.
Quan existisquen diversos autors/es, cadascun/a d'ells/es haurà de disposar de certificat electrònic.
Tots/es hauran de signar la sol·licitud amb el seu certificat electrònic en el mateix ordinador des del
qual s'ha presentat la sol·licitud.
És possible presentar una sol·licitud telemàtica mitjançant representant?
Com que la persona que presenta la sol·licitud ha de ser autor/a i titular dels drets de l'obra, no és
possible que un representant presente la sol·licitud.
Què és un certificat electrònic?
Un certificat electrònic permet identificar al seu titular. Assegura la identitat de qui estableix la
comunicació electrònica i si s'utilitza per a signar dades, permet garantir que aquestes no han sigut
modificades així com la identitat de la persona signant.
Pot trobar més informació en el Portal d'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV).
https://www.accv.es/
Com puc aconseguir un certificat electrònic?
Si disposa de DNI electrònic, ja disposa d'un certificat electrònic.
També podrà obtindre un certificat digital a través de l’ACCV: https://www.accv.es/

