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INFORME DE RESULTATS 
PROTOCOL DE SERVEI DE GUÀRDIA I D'ACTUACIÓ RÀPIDA 

            PER AL MOBILE WORLD CONGRESS 2023 

 

TRIBUNAL MERCANTIL DE BARCELONA 
JUTJATS DE MARCA DE LA UNIÓ EUROPEA D'ALACANT 

                
 
1r.- En data 1 de desembre de 2022, els Jutges dels Jutjats Mercantils de 
Barcelona (Tribunal Mercantil de Barcelona), dins del marc de l'Estatut del 
Tribunal de Primera Instància Mercantil de Barcelona (aprovat per acord de 15 
de juliol de 2014 per la Comissió Permanent del Consell General del Poder 
Judicial), i els Jutges dels Jutjats Mercantils d'Alacant (Jutjats de Marca de la 
Unió Europea), en reunió conjunta, van acordar l'adopció de mesures efectives 
per protegir els drets de propietat intel·lectual i industrial dels participants i 
expositors al Mobile World Congress a celebrar a Barcelona durant els dies 27 
de febrer al 2 de març de 2023. 
 
2º.- Aquestes mesures consistien en: 
 

i) donar una tramitació preferent i prioritària a sol·licituds de diligències 
preliminars i/o diligències de comprovació de fets i/o les mesures 
cautelars urgents (amb audiència o sense) que tingueren per objecte 
drets de propietat intel·lectual i industrial respecte de productes i matèries 
que fossin objecte d'exposició o exhibició en aquest Congrés. 

 
ii) Compromís de resolució en un termini de màxim de 2 dies la sol·licitud 
de diligències preliminars i/o diligències de comprovació de fets així com 
les mesures cautelars urgents sense audiència de la part demandada; i 
de resolució en 10 dies en cas d'audiència i oposició de la demandada 
amb assenyalament de vista. 

 
iii) Resoldre el mateix dia de la presentació l'admissió de sol·licituds 
d'escrits preventius, amb la finalitat d'evitar, en la mitjana del possible, 
que s'adoptessin mesures cautelars sense audiència del demandat. 

 
iv) Estendre l'execució immediata de les mesures cautelars i/o diligències 
urgents, anteriorment relacionades al metavers o qualsevol altre tipus 
d'entorns i mons virtuals o plataformes en línia. 

 
v) Execució immediata i efectiva per part del Tribunal Mercantil de 
Barcelona de les mesures cautelars i/o diligències urgents que, en l'àmbit 
de la seva competència específica, haguessin adoptat els Jutjats de 
Marques de la Unió Europea en matèries de marques de la Unió Europea 
i dissenys comunitaris. 

 
3r.- Després de la finalització del Mobile World Congress d'aquest any, el 
resultat de l'aplicació d'aquestes mesures ha estat el següent: 
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i) Al Tribunal Mercantil de Barcelona s'han presentat 19 escrits 
preventius, tots en matèria de patents. Tots ells van ser tramitats i 
resolts dins del termini abans de l'inici del Congrés. 

 
ii) Als Jutjats de Marca de la Unió Europea d'Alacant no es van presentar 
escrits preventius. 

 
iii) Al Tribunal Mercantil de Barcelona i als Jutjats de Marca de la Unió 
Europea d'Alacant no es van presentar diligències de comprovació de 
fets ni altres mesures cautelars urgents, ja inaudita part ja de cara. 

 
iv) En total han estat 19 assumptes admesos i resolts en el marc 
daplicació del Protocol. 

 
4t.- Valoracions del resultat de laplicació dels compromisos en relació a les 
mesures adoptades i executades i les companyies afectades: sha respectat el 
compromís de resolució en un termini de 24 hores dels escrits preventius 
presentats. 
 
5è.- Aquest any 2023 és el novè any d'aplicació del Protocol, i s'ha produït un 
increment d'un + 137,5 % dels assumptes ingressats en relació amb els 
ingressats l'any 2022. 
 
  Pel que fa als resultats d'any 2021: 
 

- s'ha incrementat més del triple el nombre d'escrits preventius presentats 
i admesos: 19 enfront dels 6 de l'any 2021. 

 
- es no han presentat diligències de comprovació de fets: davant de les 2 
de l'any passat. 

 
- no hi va haver mesures cautelars, ja inaudita part ja de cara, igual que 
l'any anterior. 

 
6è.- Valoració final del resultat: encara que aquest any no s'han executat 
mesures cautelars ni diligències de comprovació de fets com en altres anys, la 
dada global dels assumptes registrats en el marc del Protocol del 2023 ha estat 
la millor dels últims 4 darrers anys. Això mostra una clara tendència positiva 
en la recuperació del nivell i el nombre d'assumptes registrats en comparació 
dels anys previs a la pandèmia del cóvid-19. 
 
7è.- La nostra previsió és que el proper any 2024 continuï aquesta tendència 
progressiva de recuperació en el volum i el nombre d'assumptes presentats, 
tant d'escrits preventius com de diligències de comprovació de fets i de mesures 
cautelars in audita part i/o amb vista. 
 
8è.- Com en edicions prèvies, tornem a destacar aquest any la col·laboració 
estreta i coordinada amb els responsables de GSMA i de FIRA i de la policia 
judicial dels Mossos d’Esquadra. 
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9è.- Aquest informe s'elevarà a Comissió d'Avaluació i de Seguiment d'aquest 
Protocol Judicial per al Mobile World Congress. 
 
10é.- El present informe s'elevarà a les respectives Sales de Govern de 
Tribunals Superiors de Justícia de Catalunya i de València i als seus respectius 
Excms. Srs. Presidents, per al seu coneixement, si escau, i per a la seva 
remissió al Consell General del Poder Judicial (CGPJ), als mateixos efectes. 
 
Es comunicarà i donarà compte d'aquest informe al CGPJ per a la difusió a 
través de la seva pàgina web i del Gabinet de premsa així com als respectius 
Gabinets de premsa dels Tribunals Superiors de Justícia de Catalunya i 
València, si escau. 
 
Es comunicarà i difondrà aquest informe als diferents Col·legis Professionals 
així com als organismes i agències públiques, nacionals i internacionals, 
competents per a aquestes matèries de propietat intel·lectual i industrial. 
 
 
 
A Barcelona i Alacant, 3 de març de 2023. 
 
 
Tribunal mercantil de Barcelona. 
Jutjats de Marca de la Unió Europea d’Alacant. 

 


