
Suplement núm. 15 Dilluns 2 d’agost 2004 2497

físiques i les institucions sense finalitats de lucre al servei
de les llars, s’utilitzen les claus FAM i ISL, respectivament.

Si la persona jurídica o l’empresari individual du a
terme més d’una activitat econòmica, cal assenyalar l’ac-
tivitat principal.

Situació concursal: En aquest camp s’hi indica la fase
de la situació concursal en què, si s’escau, estigui el
titular. Les claus d’aquest camp són:

A. Normal.
B. Concurs de creditors sense petició de liquidació.
C. Concurs de creditors amb petició de liquidació.
D. Conveni de creditors sense incompliment.
E. Conveni de creditors amb incompliment.
F. Liquidació.

L’assignació de claus es fa d’acord amb el que disposa
la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, i s’utilitzen
els criteris següents: La clau A, quan el titular no estigui
declarat en concurs de creditors; la clau B, quan s’hagi
declarat concurs de creditors però no s’hagi aprovat judi-
cialment el conveni ni consti que el deutor hagi demanat
la liquidació; la clau C, quan estant declarat concurs de
creditors consti que el deutor ha so�icitat la liquidació;
la clau D, quan s’hagi aprovat judicialment el conveni
de creditors i no consti el seu incompliment pel deutor;
la clau E, quan havent-se aprovat judicialment el conveni
de creditors consti el seu incompliment pel deutor, i la
clau F, quan, estant declarat concurs de creditors, es
dicti resolució judicial en què es declari l’obertura de
la fase de liquidació.

Els titulars amb procediments concursals en trami-
tació abans de l’entrada en vigor de la Llei 22/2003
es declaren de la forma següent: suspensió de paga-
ments sense conveni aprovat, amb clau B; conveni de
creditors aprovat i moratòria sense que consti el seu
incompliment pel deutor, amb clau D; conveni de cre-
ditors aprovat i moratòria en els que consti el seu incom-
pliment pel deutor, amb clau E i fallida i insolvència,
amb clau F.

Les situacions concursals d’altres països s’equiparen
a les espanyoles per analogia.

Categoria als efectes de requeriments de recursos
propis: Aquest camp indica en quina categoria està inclòs
el titular als efectes de calcular els requeriments de recur-
sos propis mínims per risc de crèdit. Les claus que s’han
d’utilitzar són:

A. Sobirà o assimilat.
B. Interbancari o assimilat.
C. Empresa o assimilat.
D. Detallista o assimilat.
E. Resta de situacions.

L’assignació de les claus es fa d’acord amb els criteris
vigents en cada moment per determinar els recursos
propis mínims.

Tipus d’informació: aquest camp indica el tipus d’in-
formació (alta, baixa, variació de dades, etc.) que es trans-
met al Banc d’Espanya d’acord amb les instruccions tèc-
niques que s’especifiquin.

2.2 Model per a socis co�ectius i components d’a-
grupacions d’interès econòmic (AIE):

Aquest model d’informació s’utilitza exclusivament
per declarar els socis de les societats co�ectives, els
socis co�ectius de les societats comanditàries simples
i els components de les agrupacions d’interès econòmic.

El contingut dels camps és idèntic al del model estàn-
dard. Quan els socis co�ectius o els components de l’AIE
que han de declarar siguin no residents a Espanya, el
seu codi d’identificació en la CIR l’ha d’assignar el Banc
d’Espanya. Per a això les entitats declarants, quan so�i-
citin l’assignació del codi, han de comunicar telemàti-

cament, d’acord amb les instruccions tècniques que s’es-
pecifiquin, les dades relatives a la «identificació del titu-
lar» corresponents al «model estàndard» que correspon-
guin d’acord amb el que indiquen els punts 1.1 i 1.2
d’aquest annex. El Banc envia per la mateixa via el codi
adjudicat.

Madrid, 29 de juny de 2004.—El Governador, Jaime
Caruana Lacorte.

MINISTERI D’AGRICULTURA,
PESCA I ALIMENTACIÓ

12898 REIAL DECRET 1651/2004, de 9 de juliol, pel
qual s’estableixen normes de desplegament per
a l’adaptació dels reglaments i òrgans de gestió
dels vins de qualitat produïts en regions deter-
minades a la Llei 24/2003, de 10 de juliol,
de la vinya i del vi. («BOE» 166, de 10-7-2004.)

La Llei 24/2003, de 10 de juliol, de la vinya i del
vi, va entrar en vigor el dia 12 de juliol de 2003, de
conformitat amb el que estableix la seva disposició final
tercera.

No obstant això, la Llei va tenir en compte la dificultat
d’adaptació dels reglaments pels quals es regeixen els
diferents vins de qualitat produïts en regions determi-
nades (v.q.p.r.d.), per la qual cosa en la disposició tran-
sitòria segona va considerar necessari un període d’a-
daptació dels reglaments existents i dels seus òrgans
de gestió d’un any a partir de la seva entrada en vigor.

No obstant això, les dificultats dels consells regula-
dors, en l’àmbit competencial de l’Estat, s’han fet patents
i encara no han acabat el procés que, en relació amb
les seves funcions, culmini en la concreció i l’elevació
al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació de les pro-
postes de modificació dels seus reglaments.

Per això, es considera imprescindible establir uns cri-
teris orientadors per a l’adequació organitzativa dels con-
sells reguladors i fixar un termini perquè trametin les
propostes de modificació dels reglaments reguladors de
les denominacions d’origen pluriautonòmiques que ges-
tionen.

Aquest Reial decret ha estat sotmès a la consulta
de les comunitats autònomes i les entitats representa-
tives del sector.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació, d’acord amb el Consell d’Estat
i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en
la reunió del dia 9 de juliol de 2004,

D I S P O S O :

Article 1. Criteris per a l’adaptació dels reglaments dels
vins de qualitat produïts en regions determinades.

Amb la finalitat d’adaptar-se a les previsions que esta-
bleix la Llei 24/2003, de 10 de juliol, de la vinya i del
vi, els reglaments de la Denominació Cava, de la Deno-
minació d’Origen Qualificada Rioja i de la Denominació
d’Origen Jumilla han de ser modificats quan se separin
de la Llei esmentada, fent-hi constar expressament:

a) La identificació de l’òrgan de gestió i la deter-
minació dels seus fins.

Els consells reguladors han d’indicar en la proposta
el tipus de persona jurídica en què es constitueixen.
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b) Les funcions assignades a l’òrgan de gestió.
c) La composició, l’estructura i les normes de fun-

cionament de l’òrgan de gestió.
d) Les maneres de provisió, renovació, revocació i

cessament dels membres de l’òrgan de gestió.
e) El sistema de control que s’estableix en l’àmbit

de la denominació.

Article 2. Remissió de propostes d’adaptació dels regla-
ments dels vins de qualitat produïts en regions deter-
minades.

Els consells reguladors de la Denominació Cava, de
la Denominació d’Origen Qualificada Rioja i de la Deno-
minació d’Origen Jumilla han de trametre al Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, en el termini de sis
mesos a partir de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret,
les propostes de modificació de cadascun dels regla-
ments que les regulen, de conformitat amb el que preveu
l’article 26.2.a) de la Llei 24/2003, de 10 de juliol, de
la vinya i vi, als efectes d’adaptar-les a les previsions
d’aquesta Llei.

Disposició final única. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor l’endemà de
la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 9 de juliol de 2004.
JUAN CARLOS R.

La ministra d’Agricultura, Pesca
i Alimentació,

ELENA ESPINOSA MANGANA

MINISTERI
D’AFERS EXTERIORS

I DE COOPERACIÓ
12953 MODIFICACIONS del Reglament d’execució

del Tractat de cooperació en matèria de
patents (PCT) (publicat en el «Butlletí Oficial
de l’Estat» de 7 de novembre de 1989), adop-
tades en la 27 sessió de l’Assemblea de la
Unió Internacional de Cooperació en matèria
de Patents el 29 de setembre de 1999.
(«BOE» 167, de 12-7-2004.)

MODIFICACIONS DEL REGLAMENT DEL TRACTAT DE
COOPERACIÓ EN MATÈRIA DE PATENTS (PCT)

Adoptades per l’Assemblea de la Unió Internacional
de Cooperació en matèria de Patents (Unió PCT) en
la vint-i-setena sessió (12a ordinària), el 29 de setem-
bre de 1999, vigent des de l’1 de gener de 2000

MODIFICACIONS

Regla 4

Document de petició (contingut)

4.1 a 4.9 (sense canvis).
4.10 Reivindicació de prioritat:
a) Qualsevol declaració prevista a l’article 8.1) («rei-

vindicació de prioritat») pot reivindicar la prioritat d’una

o de diverses so�icituds anteriors presentades en o per
a qualsevol país part en el Conveni de París per a la
protecció de la propietat industrial o en o per a qualsevol
membre de l’Organització Mundial del Comerç que no
sigui part en el Conveni esmentat. Sense perjudici del
que disposa la regla 26 bis, qualsevol reivindicació de
prioritat ha de figurar en el document de petició; ha
de consistir en una declaració en la qual es reivindiqui
la prioritat d’una so�icitud anterior i ha d’indicar:

i) La data en què es va presentar la so�icitud ante-
rior, sempre que quedi dins el període dels 12 mesos
anteriors a la data de presentació internacional;

ii) El número de la so�icitud anterior;
iii) Quan la so�icitud anterior sigui una so�icitud

nacional, el país part en el Conveni de París per a la
protecció de la propietat industrial o el membre de l’Or-
ganització Mundial del Comerç que no sigui part en
aquest Conveni en el qual es va presentar;

iv) Quan la so�icitud anterior sigui una so�icitud
regional, l’administració encarregada de la concessió de
patents regionals en virtut del tractat regional de patents
aplicable;

v) Quan la so�icitud anterior sigui una so�icitud
internacional, l’oficina receptora en la qual va ser pre-
sentada.

b) A més de qualsevol indicació necessària d’acord
amb el paràgraf a).iv) o v):

i) Quan la so�icitud anterior sigui una so�icitud
regional o internacional, la reivindicació de prioritat pot
indicar un o més països part en el Conveni de París
per a la protecció de la propietat industrial per al qual
hagi estat presentada l’esmentada so�icitud anterior;

ii) Quan la so�icitud anterior sigui una so�icitud
regional i almenys un dels països part en el tractat regio-
nal de patents no sigui part en el Conveni de París per
a la protecció de la propietat industrial ni membre de
l’Organització Mundial del Comerç, la reivindicació de
prioritat ha d’indicar almenys un dels països part en el
Conveni esmentat o un membre d’aquesta organització
per al qual hagi estat presentada la so�icitud anterior;

c) Als efectes dels paràgrafs a) i b), no s’aplica l’ar-
ticle 2.vi).

d) Si, el 29 de setembre de 1999, els paràgrafs
a) i b), en la seva forma modificada amb efectes a partir
de l’1 de gener de 2000, no són compatibles amb la
legislació nacional aplicada per una oficina designada,
aquests paràgrafs tal com estaven en vigor fins al 31
de desembre de 1999 s’han de continuar aplicant des-
prés d’aquesta data pel que fa a l’oficina designada men-
tre que en la seva forma modificada continuïn sent
incompatibles amb aquesta legislació, a condició que
aquesta oficina informi en conseqüència a l’Oficina Inter-
nacional fins al 31 d’octubre de 1999. L’Oficina Inter-
nacional ha de publicar com més aviat millor les infor-
macions rebudes en la Gaseta.

4.11 a 4.17 (sense canvis).

TAULA DE TAXES

Taxes Import

1. Taxa de base: [regla 15.2.a)]
a) Si la so�icitud internacio-

nal no conté més de 30
fulls.

650 francs suïssos.

b) Si la so�icitud internacio-
nal conté més de 30 fulls.

650 francs suïssos més 15 francs
suïssos per cada full que passi
dels 30.


