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      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 

                
 
Els Jutges dels Jutjats Mercantils de Barcelona (Tribunal Mercantil de 
Barcelona), dins el 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 la reunió 
conjunta de data 1 de desembre de 2022, 
 
 
1º EXPOSEN: 
 

Els dies del 27 de febrer al 2 de març de 2023 se celebra a la ciutat de 
Barcelona el Mobile World Congress 
(http://www.mobileworldcongress.com/) que és el congrés mundial més 
important al sector de la comunicació i telefonia mòbil. Sent un 
esdeveniment on es produeix el nombre més gran de presentacions 
mundials d'avenços i innovacions en comunicacions sense fil i mòbils 
(patents tecnològiques); noves aplicacions mòbils i, en general, 
programari de darrera generació (drets de propietat intel·lectual); nous 
dissenys de dispositius mòbils i d'altres suports informàtics i de 
comunicació [tablets, portàtils, wearables, etc. (disseny industrial)]; i, en 
definitiva, concorrent en competència i en un mateix espai empreses 
capdavanteres en informàtica, electrònica i telecomunicacions. 

  
I ACORDEN: 
 

Que davant l'eventualitat de conflictes que poguessin existir entre les 
companyies que participen en aquest esdeveniment, com a titulars de 
drets de propietat intel·lectual i industrial, i que donin lloc a una sol·licitud 
de mesures cautelars –com ha succeït de forma rellevant en anys 
anteriors–; amb la finalitat d'evitar en tant que sigui possible adoptar 
mesures cautelars sense audiència de la part demandada; i, alhora, per 
garantir l'adopció de mesures efectives per protegir aquells drets, els 
Jutges Mercantils de Barcelona, per novè any consecutiu, i els Jutges 
Mercantils d'Alacant, per cinquè any, establim conjuntament durant el 
mes de febrer de 2023 i els dies de l'esdeveniment, un Protocol de servei 
de guàrdia i d'actuació ràpida en els termes següents: 

 
a) Donar una tramitació preferent i prioritària a les sol·licituds de 

diligències preliminars i/o diligències de comprovació de fets que 
tinguin per objecte patents i innovacions tecnològiques i dissenys 
industrials i la presentació dels quals estigui prevista per al referit 
Mobile World Congress; així com infracció de marques i de drets de 
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propietat intel·lectual; defensa de la competència i actes de 
competència deslleial i de publicitat il·lícita, respecte de productes i 
matèries que siguin objecte de presentació, exhibició, promoció, 
oferiment o venda. 
 

b) Donar una tramitació preferent i prioritària a les mesures cautelars 
urgents (amb audiència o sense) que tinguin per objecte patents i 
innovacions tecnològiques i dissenys industrials i la presentació dels 
quals estigui prevista per al referit Mobile World Congress; així com 
infracció de marques i de drets de propietat intel·lectual; defensa de la 
competència i actes de competència deslleial i de publicitat il·lícita, 
respecte de productes i matèries que hi siguin objecte d'exposició o 
exhibició. 

 
c) Comprometre'ns a resoldre en un termini de dos dies (48 hores) 

les sol·licituds de diligències preliminars i/o diligències de 
comprovació de fets. I, en el mateix termini de 48 hores, les 
sol·licituds de mesures cautelars sense audiència de la part 
demandada, des de la seva entrada al jutjat; i un termini màxim deu 
dies per a la resolució de mesures cautelars amb assenyalament de 
vista, des de la seva entrada al jutjat, sempre que s'hagi presentat un 
escrit preventiu.  
 

d) En el marc d'un eventual un conflicte en matèria de propietat industrial 
o intel·lectual amb una altra companyia i davant del temor raonable de 
ser objecte d'una sol·licitud de mesures cautelars sense audiència, 
resoldre el mateix dia de la presentació (24 hores) l'admissió de 
sol·licituds d'escrits preventius. L'admissió i la resolució immediata 
dels mateixos es fa amb la finalitat d'evitar, en la mitjana del possible, 
que s'adoptin mesura cautelars sense audiència del demandat, cosa 
que permetrà, primer, que pugui exposar les seves al·legacions i, 
segon, la seva disponibilitat de comparèixer davant el Jutjat de forma 
immediata per resoldre sobre qualsevol petició de mesures cautelars 
sense audiència.  
 

e) Per valorar la urgència a què fa referència l'art. 733 LEC en l'adopció 
de mesures cautelars sense audiència, llevat que aquesta pugui 
comprometre la bona fi de la mesura cautelar, serà determinant el 
comportament previ de la part demandant i la rapidesa amb què hagi 
reaccionat al coneixement de l'eventual infracció. En aquest sentit, 
serà important que s'hagi presentat la sol·licitud de mesures cautelars 
urgents amb aquesta antelació que de bona fe no impedeixi 
raonablement l'audiència del demandat, quan el titular del dret 
presumptament vulnerat hagués tingut coneixement anterior de la 
possible infracció i hagués pogut presentar la seva sol·licitud amb 
temps suficient. 

 
f) Adoptar, d'ofici oa instància de part, les mesures concretes 

necessàries per preservar la confidencialitat de la informació que 
pugui constituir secret empresarial i hagi estat aportada a un 
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procediment relatiu a la violació de secrets empresarials oa un 
procediment d'una altra classe en què sigui necessària consideració 
per resoldre sobre el fons. Tot això en el marc de la Llei 1/2019 de 20 
de febrer de Secrets Empresarials i de la Directiva (UE) 2016/943 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2016 i de 
conformitat amb el Protocol especial de Protecció del secret 
empresarial aprovat pel Tribunal Mercantil de Barcelona amb aquesta 
finalitat. 

 
g) Adoptar i estendre l'execució immediata de les mesures cautelars i/o 

diligències urgents, anteriorment relacionades, quan comprenguin 
actes de presentació, exhibició, promoció, oferiment o venda, 
realitzades o que hagin de realitzar els expositors i participants en 
ocasió d'aquest congrés, al metavers o qualsevol altre tipus 
d'entorns i mons virtuals o plataformes online. 
 

h) El Tribunal Mercantil de Barcelona durà a terme l’execució 
immediata de les mesures cautelars i/o diligències urgents que, en 
làmbit de la seva específica competència, dictaminin els Jutjats de 
Marca de la Unió Europea dAlacant en matèries de marques de la 
Unió Europea i dissenys comunitaris, garantint així l'efectivitat de les 
decisions adoptades. A aquest efecte, sestabliran els canals de 
comunicació i cooperació pertinents entre ambdós Tribunals. 

 
 
2º.- ACORDEN: 
 

- Comunicar i donar compte dels acords esmentats i, en concret, del 
servei de guàrdia preventiu i continuat, durant els dies hàbils i en les 
hores d'audiència pública, al llarg de tot el mes de febrer de 2023 així 
com els dies de l'esdeveniment, del 27 de febrer al 2 de març del 2023, a 
les respectives Sales de Govern de Tribunals Superiors de Justícia de 
Catalunya i de València i als seus respectius Excms. Srs. Presidents, per 
a la seva aprovació, si escau, i per a la seva remissió al Consell General 
del Poder Judicial (CGPJ), als mateixos efectes. 
 
- Comunicar i donar compte d'aquest acord 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. 
 
- Comunicar i difondre aquest acord als diferents Col·legis Professionals 
així com als Organismes i Agències Públiques, nacionals i internacionals, 
competents en aquestes matèries de propietat intel·lectual i industrial. 


