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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.
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Taxes Import

2. Taxa de designació: [regla
15.2.a)]

a) Per a designacions fetes
segons la regla 4.9.a).

140 francs suïssos per designació
i amb el benentès que qualsevol
designació feta segons la regla
4.9.a) que passi dels 8 no està
subjecta al pagament de taxa de
designació.

b) Per a designacions fetes
segons la regla 4.9.b) i
confirmades segons la
regla 4.9.c).

140 francs suïssos per designa-
ció.

3. Taxa de tramitació: [regla
57.2.a)].

233 francs suïssos.

Reduccions:

4. L’import total de les taxes pagadores en virtut
dels punts 1 i 2.a) es redueix en 200 francs suïssos
si, de conformitat amb les instruccions administratives
i en la mesura que aquestes ho prevegin, es presenta
la so�icitud internacional en paper amb una còpia de
la so�icitud en format electrònic.

5. Totes les taxes pagadores (tenint en compte, si
s’escau, la reducció que preveu el punt 4) es redueixen
el 75% per a les so�icituds internacionals el so�icitant
de les quals sigui una persona natural que sigui nacional
i estigui domiciliat en un Estat l’ingrés nacional per càpita
del qual sigui inferior a 3.000 dòlars dels EUA (de con-
formitat amb les xifres de mitjana d’ingrés nacional per
càpita que fan servir les Nacions Unides per determinar
el barem de les contribucions pagadores per als anys
1995, 1996 i 1997); si hi ha diversos so�icitants, cadas-
cun d’ells ha de satisfer els criteris esmentats.

Aquestes modificacions van entrar en vigor de forma
general i per a Espanya l’1 de gener de 2000.

Es fa públic per a coneixement general.

Madrid, 5 de juliol de 2004.—El secretari general tèc-
nic, Ignacio Matellanes Martínez.

12954 CORRECCIÓ D’ERRADES de la aplicació pro-
visional del Bescanvi de notes de 8 de març
de 2004, constitutiu d’Acord entre el Regne
d’Espanya i el Regne del Marroc sobre el re-
coneixement recíproc i el bescanvi dels per-
misos de conducció nacionals. («BOE» 167,
de 12-7-2004.)

Havent observat errades en la publicació de l’aplicació
del Bescanvi de notes de 8 de març de 2004, constitutiu
d’Acord entre el Regne d’Espanya i el Regne del Marroc
sobre el reconeixement recíproc i el bescanvi dels per-
misos de conducció nacionals, inserida en el «Butlletí
Oficial de l’Estat» núm. 133, de 2 de juny de 2004,
i en el suplement en català número 13, de 16 de juny

de 2004, es procedeix a fer-ne les rectificacions següents
referides a la versió en llengua catalana:

Pàgina 2318, columna segona, al sumari, on diu:
«Aplicació provisional del Bescanvi de notes de 8 de
març de 2003, constitutiu...», ha de dir: «Aplicació pro-
visional del Bescanvi de notes de 8 de març de 2004,
constitutiu...».

Pàgina 2320, columna segona, annex II, 1) últim parà-
graf, penúltima línia, on diu: «...caràcter de fi de regis-
tres:...», ha de dir: «...caràcter de fi de registre...».

12997 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 28a sessió de l’Assemblea de la
Unió Internacional de Cooperació en matèria
de Patents, el 17 de març de 2000.
(«BOE» 168, de 13-7-2004.)

MODIFICACIONS DEL REGLAMENT D’EXECUCIÓ DEL
TRACTAT DE COOPERACIÓ EN MATÈRIA

DE PATENTS (PCT)

Adoptades per l’Assemblea de la Unió Internacional de
Cooperació en matèria de Patents, en la 28a sessió (16a
extraordinària) de 17 de març de 2000, amb efectes

des de l’1 de març de 2001

ÍNDEX DE LES MODIFICACIONS *

Regla 4.1
Regla 4.5
Regla 4.6
Regla 4.7
Regla 4.8
Regla 4.17
Regla 4.18
Regla 26 ter.1
Regla 26 ter.2
Regla 47.1
Regla 48.2
Regla 51 bis.1
Regla 51 bis.2
Regla 51 bis.3
Regla 53.5
Regla 66.7

* Les regles modificades, com s’explica en els paràgrafs
següents, i segons aquests, són aplicables a les so�icituds interna-
cionals amb independència del moment en què es presentin (és
a dir, tant si es presenten abans com després de l’1 de març de 2001
o en aquesta data):

(i) els preceptes relatius a determinades declaracions segons
la nova regla 4.17, i els preceptes que s’hi relacionen de les noves
o modificades regles 4.1c)iii), 4.5e), 4.6a), 4.7b), 4.18, 26 ter,
47.1a-ter, 48.2a)x) i b)iv), i 51 bis.2, no són aplicables, sense perjudici
del que estableixen els paràgrafs ii) i iii), a les so�icituds internacionals
presentades abans de l’1 de març de 2001;

ii) la nova regla 26 ter s’ha d’aplicar a les so�icituds interna-
cionals presentades abans de l’1 de març de 2001, en la mesura
que permeti al so�icitant afegir una declaració al document de petició,
i la nova regla 4.17 i els preceptes que s’hi relacionen esmentats
en el paràgraf i) són aplicables respecte de la declaració així afegida;

iii) la regla modificada 51 bis.2 s’ha d’aplicar a les so�icituds
internacionals presentades abans de l’1 de març de 2001 que entrin
en fase nacional l’1 de març de 2001 o després d’aquesta data,
i respecte de les quals s’incloguin en el document de petició indi-
cacions relatives a l’inventor o s’afegeixi una declaració al document
de petició segons la regla 26 ter, o es presenti directament a l’oficina
designada.


