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CURELL SUÑOL és una societat 
professional de Consultors en 
Propietat Industrial i Intel·lectual. 
Més de setanta anys d’experiència 
com a firma especialitzada en el 
registre, manteniment i defensa 
administrativa i legal de patents, 
marques, models, dissenys, noms 
de domini i drets d’autor acredita el 
nostre compromís en aquest àmbit, 
el reconeixement professional i la 
fidelitat dels nostres clients.





CURELL SUÑOL va ser fundada l’any 1946 
pel Dr. Eng. Marcel·lí Curell Suñol (1919-
2013) amb el propòsit de dedicar-se a 
l’assessorament en l’àmbit de la tècnica i 
a la gestió de drets de Propietat Industrial.

L’activitat de la firma es va centrar des 
dels seus orígens en temes de patents, 
marques, models, dibuixos i dissenys. 
L’any 1977 es va convertir en una societat 
professional formada per tres socis, sota 
el nom Dr. Ing. M. Curell Suñol I.I., S.L. 

Actualment, CURELL SUÑOL compta amb 
sis socis professionals, tots ells agents 
de la Propietat Industrial, i amb un gran 
equip multidisciplinar de professionals 
especialitzats: enginyers, advocats, 
llicenciats en lletres i en ciències, químics, 
biòlegs, traductors, informàtics i personal 
administratiu qualificat.

Som membres actius de les més 
prestigioses associacions nacionals i 
internacionals del sector. A través d’elles, 
participem mitjançant col·laboracions 
i conferències en els principals fòrums 

oberts per a l’estudi dels reptes específics 
que, en aquest nou segle, la propietat 
industrial i el dret d’autor plantegen 
indistintament a empreses, particulars i 
institucions.

La nostra firma ha adaptat els seus 
Estatuts a la Llei 2/2007, de Societats 
Professionals, per transformar-se en 
una Societat Limitada Professional amb 
la denominació social CURELL SUÑOL 
S.L.P. Aquesta adaptació constitueix 
una garantia de seguretat jurídica per 
a la pròpia firma, però sobretot una 
garantia per als clients, ja que són ells 
en definitiva els usuaris dels serveis que 
oferim de forma col·lectiva en tant que 
professionals qualificats.

L’any 2016 vam celebrar el nostre 70è 
aniversari amb la voluntat i la il·lusió 
de continuar sent un despatx eficient, 
honest, confiable, seriós i proper.





Barcelona

L’Oficina principal de Barcelona és a la 
zona nord de l’Eixample (Via Augusta, 
21), districte de negocis per excel·lència, a 
tocar de la Cambra de Comerç i del Centre 
d’Innovació i Desenvolupament (CIDEM).
Situada al cor d’una de les regions 
europees amb més dinamisme i vitalitat, 
Barcelona es troba entre les deu primeres 
ciutats en recepció d’inversió estrangera, 
producció científica, previsions de 
creixement de valor afegit i centre per 
als negocis. La seva privilegiada situació 
geogràfica afavoreix els intercanvis 
internacionals i permet comunicacions 
àgils amb les seus de l’Organització 
Mundial de la Propietat Intel·lectual 
(OMPI) a Ginebra, de l’Oficina Europea 
de Patents (EPO) a Munic i a La Haia, i de 
l’Oficina de Propietat Intel·lectual de la 
Unió Europea (EUIPO) a Alacant.
A l’oficina de Barcelona es centralitza la 
nostra activitat i es presta assessorament 
directe als clients. Aquí es realitzen la 
majoria dels estudis i informes tècnics i 
jurídics.

Madrid

Disposem d’una oficina a Madrid (Paseo 
de La Habana, 9-11), a curta distància de 
la seu de l’Oficina Espanyola de Patents 
i Marques (OEPM), organitzada per a 
gestionar la tramitació dels procediments 
administratius i els contactes directes 
amb l’OEPM, particularment per a la 
presentació de sol·licituds de registre 
(patents, models, marques, dissenys) 
i de qualsevol tipus de documents o 
actuacions que requereixen la presència 
en l’esmentat Organisme, així com per a 
mantenir, quan l’assumpte ho requereix, 
contactes i entrevistes personals amb 
els examinadors, lletrats i funcionaris 
responsables dels casos dels nostres 
clients.

Alacant

Alacant és la seu de l’Oficina de Propietat 
Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO). 
La nostra oficina d’Alacant (C/ Pérez 
Medina, 23) està concebuda per a 
controlar i agilitzar la presentació directa 
de sol·licituds i escrits prop de l’EUIPO, 
particularment en aquells assumptes que 
comporten un gran volum de documents 
i proves en temes de marques i dissenys 
de la UE. Ens permet mantenir també una 
relació de proximitat amb el Tribunal de 
Marques i Dissenys de la UE, la seu del 
qual és en aquesta ciutat.



En pocs anys, la innovació tecnològica i la 
globalització s’han revelat com els motors 
d’un canvi constant que imprimeix una 
velocitat de creuer vertiginosa a les 
activitats quotidianes. Nous productes, 
noves tècniques, nous mercats, nous 
canals de comercialització o noves formes 
de negoci sorgeixen cada dia.

La Propietat Industrial i Intel·lectual 
ofereix a empreses i a particulars 
instruments eficaços per a protegir 
els fruits del seu treball diari, traçant 
fronteres que delimiten l’abast tècnic, 
conceptual i territorial dels drets 
d’exclusiva que corresponen a cadascú. 
Aquests instruments legals contribueixen 
decisivament a fer que la velocitat 
dels canvis no destrueixi els negocis 
i les iniciatives, perquè la protecció 
dels resultats de l’esforç per innovar és 
tan important com les mateixes idees 
creatives.

La provada eficàcia de les eines clàssiques 
de registre -patents, marques, models 
i dissenys- no té perquè estar renyida 
amb el desenvolupament de la protecció 
del dret d’autor o les denominacions 
d’origen. No obstant, la proliferació 
de noves formes d’identificació en el 
mercat global (com els noms de domini a 
Internet), l’accessibilitat de la informació 
tecnològica i l’increment de la pirateria 
són qüestions que plantegen problemes 
espinosos.

Una gestió adequada dels drets de 
Propietat Industrial i Intel·lectual 
garanteix la possibilitat de fer front a 
aquests reptes amb garanties d’èxit. No 
és difícil, quan se sap com fer-ho. Aquesta 
és la nostra feina.

À M B I T  D ’ A C T I V I T A T S



A S S O C I A C I O N S

El nostre despatx està representat internacionalment a les següents associacions i 
organitzacions professionals:

COAPI – Col·legi Oficial d’Agents de la Propietat Industrial
EPI – Institut de Representants Professionals davant l’Oficina Europea de Patents
AIPPI – Associació Internacional per a la Protecció de la Propietat Industrial
ECTA – European Communities Trade Mark Association
FICPI – Fédération Internationale de Conseils en Propriété Intellectuelle
AGESORPI – Associació d’Agents Espanyols autoritzats davant d’Organitzacions  
Internacionals de Propietat Industrial i Intel·lectual.
INTA – International Trademark Association
APRAM – Association Française des Practiciens du droit des marques et des modèles
ASIPI – Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual
MARQUES – The Association of European Brand Owners
ITMA – Institute of Trade Mark Attorneys
GRUR – Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V.
PTMG – Pharmaceutical Trade Marks Group
LES – Licensing Executive Society
EIC - Associació i Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya
ICAB – Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona



Àrees de pràctica

Ens dediquem a activitats relacionades 
amb la Propietat Industrial i Intel·lectual, 
que comprenen els serveis propis d’una 
agència de Propietat Industrial, així com 
serveis tècnics i jurídics, tals com recer-
ques, anàlisi de llibertat d’explotació, 
informes pericials i dictàmens, assesso-
rament en transferència de tecnologia i 
llicències, litigis i accions antipirateria.

Una protecció adequada en matèria de 
Propietat Industrial i Intel·lectual permet 
que els inventors, dissenyadors, creadors 
i empreses puguin gaudir de drets d’ex-
clusivitat envers de tercers.  L’obtenció, la 
gestió i la defensa de drets de Propietat 
Industrial i Intel·lectual són els tres objec-
tius primordials dels nostres serveis: els 
oferim essent plenament conscients dels 
condicionants propis de tota economia 
de lliure mercat, la importància crítica 
dels temps de resposta i la necessitat de 
trobar solucions a costos raonables.

Serveis Tècnics

L’equip d’agents de patents, enginyers 
-especialitzats en mecànica, tècniques 
energètiques, telecomunicacions i elec-
trònica-, biòlegs, químics i físics ofereix:

•	 Serveis de vigilància tecnològica
•	 Traduccions tècniques
•	 Revisions de traduccions tècniques
•	 Anàlisi de llibertat d’explotació
•	 Dictàmens per a procediments  

judicials
•	 Informes pericials

Propietat Industrial

Comptem amb un equip d’agents de la 
Propietat Industrial espanyols, agents 
de patents europees i agents europeus 
de marques i dissenys, experts en la 
protecció de les invencions, les creacions 
de forma i els signes distintius.
Els serveis d’agència de Propietat 
Industrial comprenen les activitats 
necessàries  per al registre, manteniment 
i defensa legal i administrativa de patents, 
models d’utilitat, dissenys industrials, 
marques i noms comercials.



Serveis Jurídics

El nostre equip d’experts i d’advocats 
especialitzats en Propietat Industrial i In-
tel·lectual desplega un ventall de serveis 
jurídics que comprenen tant l’assessora-
ment com l’actuació davant dels Tribunals 
de Justícia. Les àrees més importants on 
treballem són: 

•	 Drets de Propietat Industrial
•	 Competència deslleial
•	 Drets d’autor
•	 Falsificacions i pirateria
•	 Mesures en frontera
•	 Noms de domini
•	 Internet
•	 Denominacions d’origen 

Els diversos serveis comprenen:
•	 Informes sobre riscos d’infracció
•	 Auditoria de carteres de drets de  

Propietat Industrial
•	 Transferències i llicències
•	 Redacció i revisió de contractes
•	 Tramitació de procediments adminis-

tratius i judicials de caducitat i nul·litat
•	 Reclamacions extrajudicials per infrac-

ció de drets
•	 Accions judicials per infracció de drets i 

competència deslleial
•	 Negociacions i mediació en procedi-

ments de resolució de conflictes
•	 Assessorament i serveis legals especia-

litzats en litigis i procediments judicials
•	 Dictàmens legals
•	 Serveis legals contra la pirateria i la 

falsificació

•	 Vigilància duanera
•	 Valoració de béns intangibles: patents, 

signes distintius i creacions de forma
•	 Protecció de noms de domini
•	 Preparació i tramitació de demandes 

segons el Mecanisme Unificat de Reso-
lució de Controvèrsies (MURC)

Noms de domini

El nom de domini és la identitat a In-
ternet i el lloc virtual des d’on es poden 
oferir i comercialitzar productes i serveis 
a la xarxa.
Amb la finalitat d’oferir als nostres clients 
una protecció completa en el sector dels 
drets de Propietat Industrial, tramitem el 
registre i ens ocupem del manteniment 
de noms de domini. Així, els titulars del 
nom de domini poden disposar d’un 
servei professional enfocat a la gestió de 
la propietat/titularitat del domini amb in-
dependència de l’ISP (proveïdor de serveis 
d’internet).

WWW



El nostre despatx reuneix un equip de 
professionals altament qualificats, tant 
en l’àmbit tècnic com en el jurídic. 

Els socis de CURELL SUÑOL són Agents de 
la Propietat Industrial, Agents de Patents 
Europees i Agents Europeus de Marques 
i Dissenys, acreditats davant l’Oficina 
Espanyola de Patents i Marques (OEPM, 
Madrid), l’Oficina Europea de Patents 
(EPO, Munic), l’Oficina de Propietat 
Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO, 
Alacant) i l’Organització Mundial de la 
Propietat Intel·lectual (OMPI, Ginebra). 
Els Traductors-Intèrprets Jurats han estat 
nomenats pel Ministeri d’Afers Exteriors i 
de Cooperació.

Mireia Curell Aguilà, Sòcia, Agent de la 
Propietat Industrial, Agent de Patents 
Europees, Agent Europeu de Marques i 
Dissenys. Llicenciada en Filologia (UB), Di-
plomada en Patents (CEDP-UB), Postgrau 
en Drets de la Propietat Intel·lectual (UPF), 
Traductora-Intèrpret Jurada (CAT, EN,ES, 
IT, FR). Membre de l’Advisory Committee 
d’ECTA. Membre del Comitè de Gestió del 
Fons de Cooperació de l’EUIPO.

Oscar Pírez Tarín, Soci, Agent de la Propie-
tat Industrial, Agent Europeu de Marques 
i Dissenys. Llicenciat en Filosofia i Ciències 
de l’Educació, Traductor-Intèrpret Jurat 
(CAT, ES, IT).

Santiago Jordá Petersen, Soci, Agent de 
la Propietat Industrial, Agent de Patents 
Europees, Agent Europeu de Marques i 
Dissenys. Enginyer Industrial, especialitza-
ció en enginyeria de materials. Vicepresi-
dent del Grup Espanyol d’ AIPPI

Jordi Güell Serra, Soci, Advocat, Agent de 
la Propietat Industrial, Agent Europeu de 
Marques i Dissenys, Traductor-Intèrpret 
Jurat (EN, ES). Membre del Consell d’ECTA.
 

P R O F E S S I O N A L S



Robert Roser Galard, Soci, Agent de la 
Propietat Industrial, Agent de Patents 
Europees, Agent Europeu de Marques 
i Dissenys. Doctor Enginyer Industrial, 
especialització en tècniques energèti-
ques. Dr. Université Aix-Marseille/IUSTI, 
Traductor-Intèrpret Jurat (FR, ES).

Nèstor Corominas Macias, Soci, Agent de 
la Propietat Industrial, Agent de Patents 
Europees, Agent Europeu de Marques i 
Dissenys. Enginyer Industrial, especialitza-
ció en enginyeria mecànica.

Lluís Oliver Mateo, Responsable tècnic 
del Departament d’informàtica. Analista i 
programador.

María Ceballos Rodríguez, Advocada, 
Agent de la Propietat Industrial, Agent 
Europeu de Marques i Dissenys. Màster 
en Dret (ESADE). 

Emil Stoyanov Edissonov, Advocat. Màster 
IP & IT (ESADE). Representant EUIPO.

Isabela Robledo McClymont, Advoca-
da. Postgrau en Dret Internacional en 
matèria de Drets Humans (Nottingham 
University).



Som advocats, enginyers, químics, 
biòlegs, lingüistes, traductors i admi-
nistratius, amb una gran experiència, 
que comptem amb el suport d’un equip 
informàtic tecnològicament avançat.

Treballem en col·laboració amb despat-
xos especialitzats en Propietat Industrial 
i Intel·lectual de reconegut prestigi arreu 
del món. La nostra xarxa de correspon-
sals ens permet garantir als clients una 
protecció fiable i amb la màxima quali-
tat per als seus drets a l’estranger.

E L  N O S T R E  E Q U I P
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