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ii) respecte del dret del so�icitant, en la data de
presentació internacional, a reivindicar la prioritat d’una
so�icitud anterior [regla 51 bis.1.a)iii)], si el document
de petició conté una declaració a aquest efecte, segons
la regla 4.17.iii), o si s’ha presentat directament a l’oficina
designada;

iii) que contingui una testificació sota jurament o
una declaració que a�egui la seva qualitat d’inventor
[regla 51 bis.1.a)iv)], si una declaració que a�egui la
seva qualitat d’inventor, segons la regla 4.17.iv), està
continguda en el document de petició o s’ha presentat
directament a l’oficina designada.

c) Si el 17 de març de 2000 el paràgraf a) no és
compatible respecte d’algun punt d’aquest paràgraf amb
la legislació nacional aplicable per l’oficina designada,
no s’ha d’aplicar el paràgraf a) respecte d’aquesta oficina
referent a aquest punt mentre continuï sent incompatible
amb aquesta legislació, a condició que l’oficina esmen-
tada informi en conseqüència l’oficina internacional fins
al 30 de novembre de 2000. L’oficina internacional ha
de publicar com més aviat millor la informació rebuda
en la Gaseta.

51 bis.3 Oportunitat de satisfer les exigències nacio-
nals

a) Si qualsevol de les exigències esmentades a la
regla 51 bis.1.a)i) a iv) i c) a e), o qualsevol altra exigència
de la legislació nacional aplicable per l’oficina designada
que aquesta última pugui aplicar de conformitat amb
el que disposa l’article 27.1) o 2), no s’ha satisfet ja
en el mateix termini aplicable al compliment dels requi-
sits d’acord amb l’article 22, l’oficina designada ha de
requerir el so�icitant perquè compleixi l’exigència dins
un termini que no ha de ser inferior a dos mesos des
de la data del requeriment. Cada oficina designada pot
exigir que el so�icitant pagui una taxa per al compliment
de les exigències nacionals en resposta al requeriment.

b) Si qualsevol de les exigències de la legislació
nacional aplicable per l’oficina designada que aquesta
última pugui aplicar de conformitat amb el que disposa
l’article 27.6) o 7) no s’ha satisfet ja en el mateix termini
aplicable al compliment dels requisits d’acord amb l’ar-
ticle 22, el so�icitant té una oportunitat de donar com-
pliment a l’exigència després del venciment d’aquest
termini.

c) Si el 17 de març de 2000 el paràgraf a) no és
compatible amb la legislació nacional aplicable per l’o-
ficina designada respecte del termini esmentat amb
aquest paràgraf, no s’ha d’aplicar el paràgraf esmentat
respecte d’aquesta oficina en relació amb aquest termini
mentre continuï sent incompatible amb aquesta legis-
lació, a condició que l’oficina esmentada informi en con-
seqüència a l’oficina internacional fins al 30 de novembre
de 2000. L’oficina internacional ha de publicar com més
aviat millor la informació rebuda en la Gaseta.

Regla 53

SOL·LICITUD D’EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL

53.1 fins a 53.4 [sense canvis]
53.5 Mandatari o representant comú

Si es nomena un mandatari o un representant comú,
la so�icitud d’examen preliminar internacional ho ha d’in-
dicar. Són aplicables les regles 4.4 i 4.16 i la regla 4.7
s’ha d’aplicar mutatis mutandis.

53.6 fins a 53.9 [sense canvis]

Regla 66

PROCEDIMENT DAVANT L’ADMINISTRACIÓ ENCARREGADA DE L’EXAMEN
PRELIMINAR INTERNACIONAL

66.1 fins a 66.6 [sense canvis]
66.7 Document de prioritat

a) [sense canvis]
b) Si la so�icitud la prioritat de la qual es reivindica

en la so�icitud internacional està en un idioma diferent
de l’idioma o un dels idiomes de l’Administració encarre-
ga de l’examen preliminar internacional, quan la validesa
de la reivindicació de prioritat sigui important per for-
mular l’opinió esmentada a l’article 33.1), aquesta auto-
ritat pot requerir el so�icitant perquè li lliuri una traducció
a l’idioma esmentat o a un dels idiomes esmentats dins
els dos mesos següents a la data del requeriment. Si
la traducció no es lliura en aquest termini, l’informe d’exa-
men preliminar internacional es pot establir com si no
s’hagués reivindicat la prioritat.

66.8 i 66.9 [sense canvis]

Aquestes modificacions van entrar en vigor de mane-
ra general i per a Espanya l’1 de març de 2001.

Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 5 de juliol de 2004.—El secretari general tèc-

nic, Ignacio Matellanes Martínez.

13060 MODIFICACIONS de l’article 22 del Tractat
de cooperació en matèria de patents (PCT),
modificacions del Reglament d’execució del
PCT (publicats en el «Butlletí Oficial de l’Estat»
de 7 de novembre de 1989), decisions sobre
l’entrada en vigor i disposicions transitòries
i modificacions de la taula de taxes alienes
al Reglament d’execució del PCT, adoptades
en la 30 sessió de l’Assemblea de la Unió
Internacional de Cooperació en matèria de
Patents, el 3 d’octubre de 2001. («BOE» 169,
de 14-7-2004.)

MODIFICACIONS DE L’ARTICLE 22 DEL TRACTAT DE
COOPERACIÓ EN MATÈRIA DE PATENTS (PCT), MODI-
FICACIONS DEL REGLAMENT DEL PCT I DECISIONS
SOBRE L’ENTRADA EN VIGOR I DISPOSICIONS

TRANSITÒRIES

Adoptades per l’Assemblea de la Unió Internacional
de Cooperació en matèria de Patents (Unió PCT) en la
trentena sessió (13a ordinària), el 3 d’octubre de 2001,

vigent des de l’1 d’abril de 2002

MODIFICACIONS DE L’ARTICLE 22 DEL PCT
[Text oficial espanyol establert segons

l’article 67.1)b)]

Article 22

Còpia, traducció i taxa per a les oficines designades

1) El so�icitant ha de proporcionar a cada oficina
designada una còpia de la so�icitud internacional (llevat
que ja s’hagi efectuat la comunicació que preveu l’article
20) i una traducció d’aquesta (en la forma prescrita)
i ha de pagar la taxa nacional (si escau) abans del ven-
ciment del termini de 30 mesos des de la data de prio-
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ritat. Quan la legislació nacional de l’Estat designat exi-
geixi la indicació del nom i altres dades prescrites rela-
tives a l’inventor, però permeti que aquestes indicacions
es proporcionin després de la presentació d’una so�icitud
nacional, llevat que aquestes indicacions ja figurin en
el document de petició, el so�icitant ha de proporcio-
nar-les a l’oficina nacional d’aquest Estat o que actuï
en nom seu abans del venciment del termini de 30 mesos
des de la data de prioritat.

2) Quan, segons el que disposa l’article 17.2)a), l’Ad-
ministració encarregada de la recerca internacional
declari que no s’ha d’establir un informe de recerca inter-
nacional, el termini per al compliment dels actes que
esmenta el paràgraf 1) d’aquest article és el mateix que
el que estipula el paràgraf 1).

3) Per al compliment dels actes esmentats en els
paràgrafs 1) o 2), qualsevol legislació nacional pot fixar
terminis de venciment més amplis que els que figuren
en aquests paràgrafs.

MODIFICACIONS DE LA REGLA 90 BIS1

DEL REGLAMENT DEL PCT

Regla 90 bis

Retirades

90 bis.1 Retirada de la so�icitud internacional.

a) El so�icitant sempre pot retirar la so�icitud inter-
nacional abans del venciment d’un termini de 30 mesos
des de la data de prioritat.

b) i c) [Sense canvis]

90 bis.2 Retirada de designacions.

a) El so�icitant pot retirar la designació de qualsevol
Estat designat en tot moment abans del venciment d’un
termini de 30 mesos des de la data de prioritat. La reti-
rada de la designació d’un Estat que hagi estat elegit
ocasiona la retirada de l’elecció corresponent segons
el que disposa la regla 90 bis.4.

b) a e) [Sense canvis]

90 bis.3 Retirada de reivindicacions de prioritat.

a) El so�icitant pot retirar una reivindicació de prio-
ritat feta en la so�icitud internacional conforme a l’article
8.1) en qualsevol moment abans del venciment d’un
termini de 30 mesos des de la data de prioritat.

b) a e) [Sense canvis]

90 bis.4 a 90 bis.7 [Sense canvis]

DECISIONS SOBRE L’ENTRADA EN VIGOR
I DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

1) Les modificacions dels terminis que estableix l’ar-
ticle 22.1) entren en vigor, sense perjudici del que dis-
posen els paràgrafs 2) i 3), l’1 d’abril de 2002. Les modi-
ficacions s’han d’aplicar, en el que respecta a qualsevol
oficina designada, a qualsevol so�icitud internacional res-
pecte de la qual el període de 20 mesos des de la data
de prioritat expiri en la data o després de la data en
què entrin en vigor les modificacions respecte d’aquesta
oficina i respecte de la qual el so�icitant no hagi realitzat
encara els actes a què es refereix l’article 22.1).

1 A continuació es reprodueix el text modificat de la regla 90
bis. Quan no s’ha modificat un paràgraf o apartat, apareix la menció
«[Sense canvis]».

2) Si el 3 d’octubre de 2001 alguna d’aquestes
modificacions no és compatible amb el dret nacional
aplicable per una oficina designada, no s’ha d’aplicar
respecte d’aquesta oficina mentre continuï sent incom-
patible amb aquest dret, amb la condició que aquesta
oficina ho notifiqui a l’Oficina Internacional en conse-
qüència fins al 31 de gener de 2002. L’Oficina Inter-
nacional ha de publicar com més aviat millor a la Gaseta
les notificacions rebudes.

3) Qualsevol notificació enviada a l’Oficina Interna-
cional conforme al paràgraf 2) pot ser retirada en qual-
sevol moment. La retirada l’ha de publicar com més aviat
millor l’Oficina Internacional en la Gaseta i les modifi-
cacions entren en vigor dos mesos després de la data
d’aquesta publicació o en la data anterior o posterior
que s’indiqui en la comunicació de la retirada.

4) Es recomana als estats contractants el dret nacio-
nal dels quals no sigui compatible amb les modificacions
que adoptin mesures urgents per modificar el seu dret
i fer-lo compatible, de manera que no sigui necessària
la notificació del paràgraf 2) o, si s’ha de fer aquesta
notificació, de manera que es pugui retirar de conformitat
amb el paràgraf 3) com més aviat millor.

5) Les modificacions de la regla 90 bis entren en
vigor l’1 d’abril de 2002.

TAULA DE TAXES MODIFICADA REPRODUÏDA A L’AN-
NEX DEL REGLAMENT DEL TRACTAT DE COOPERA-

CIÓ EN MATÈRIA DE PATENTS (PCT)

Adoptada per l’Assemblea de la Unió Internacional de
Cooperació en matèria de Patents (Unió PCT) en la
trentena sessió (13a ordinària), el 3 d’octubre de

2001, vigent des de l’1 de gener de 2002

TAULA DE TAXES

(vigent des de l’1 de gener de 2002)

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.

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

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

segons la regla 4.9.b) i
confirmades segons la
regla 4.9.c).

140 francs suïssos per designació
amb el benentès que qualsevol
designació feta segons la regla
4.9.a) que passi dels 5 no està
subjecta al pagament de taxa de
designació.

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
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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 d’abril de 2002.

Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 5 de juliol de 2004.—El secretari general tèc-

nic, Ignacio Matellanes Martínez.

13288 ACORD multilateral M-150 en virtut de la sec-
ció 1.5.1 de l’Acord europeu sobre transport
internacional de mercaderies perilloses
per carretera (ADR) (publicat en el «Butlletí
Oficial de l’Estat» número 33, de 7 de febrer
de 2003), relatiu a la classificació de conta-
minants per al medi aquàtic i les seves solu-
cions i mescles (com ara preparats i residus)
que no es poden assignar a entrades de les
classes 1 a 8 o a altres de la classe 9, fet
a Madrid el 26 d’abril de 2004. («BOE» 171,
de 16-7-2004.)

NÚMERO D’ORDRE M-150

Acord multilateral ADR M-150

En virtut de la secció 1.5.1 de l’ADR, relatiu a la clas-
sificació de contaminants per al medi aquàtic i les seves
solucions i mescles (com ara preparats i residus), que
no es poden assignar a entrades de les classes 1 a 8

o a altres de la classe 9

(1) Com a excepció a les disposicions del 2.2.9.1.10
i 2.3.5, les matèries que no són a la llista del 2.2.9.4
i que no es poden assignar a altres classes de l’ADR
o a altres entrades de la classe 9, i que no estan iden-
tificades a la Directiva del Consell 67/548/CEE de 27
de juny de 1967, sobre l’aproximació de la legislació,
els reglaments i les disposicions administratives relatives
a la classificació, l’embalatge i l’etiquetatge de substàn-
cies perilloses, i les seves esmenes successives, com
substàncies a les quals se’ls ha co�ocat la lletra N «me-
diambientalment perillosa» (R50; R50/53; R51/53), no
estan subjectes a les disposicions de l’ADR.

(2) Com a excepció de les disposicions del 2.1.3.8,
les solucions i mescles de matèries assignades als núme-
ros UN 3077 o 3082 només s’assignen a aquests núme-
ros UN si la concentració de la substància pura en la
solució o la mescla supera el 25% en massa.

(3) El present Acord s’aplica fins al 31 de desembre
de 2004 als transports entre els territoris de les parts
contractants de l’ADR que l’hagin signat, llevat que sigui
revocat per un dels signataris, cas en què segueix sent
aplicable únicament als transports entre els territoris de

les parts contractants de l’ADR que l’hagin signat i no
l’hagin revocat.

Madrid, 26 d’abril de 2004.—L’autoritat competent
per a l’ADR a Espanya, Juan Miguel Sánchez García,
director general de Transports per Carretera.

El present Acord ha estat signat per les autoritats
competents de l’ADR de:

Àustria.
Bèlgica.
Dinamarca.
Espanya.
Finlàndia.
França.
Itàlia.
Letònia.
Noruega.
Països Baixos.
Regne Unit.
Suècia.
Suïssa.
Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 5 de juliol de 2004.—El secretari general tèc-

nic, Ignacio Matellanes Martínez.

MINISTERI D’ECONOMIA I HISENDA
13371 ORDRE EHA/2376/2004, de 8 de juliol, per

la qual es modifica l’Ordre de 21 de desembre
de 1998, que desplega el Reglament (CEE)
núm. 2913/92 del Consell, de 12 d’octubre
de 1992, que estableix el Codi duaner comu-
nitari, i el Reglament (CEE) 2454/93 de la
Comissió, de 2 de juliol de 1993, que fixa
determinades disposicions per a la seva apli-
cació, pel que fa al procediment simplificat
de domiciliació. («BOE» 172, de 17-7-2004.)

L’Ordre de 21 de desembre de 1998, que desplega
el Reglament (CEE) núm. 2913/92 del Consell, de 12
d’octubre, que estableix el Codi duaner comunitari, i el
Reglament (CEE) 2454/93 de la Comissió, de 2 de juliol,
que fixa determinades disposicions per a la seva apli-
cació, pel que fa al procediment simplificat de domi-
ciliació, va ser publicada en el «Butlletí Oficial de l’Estat»
de data 8 de gener de 1999.

L’Ordre esmentada estableix el sistema que han d’u-
tilitzar les persones que s’acullin a aquest procediment
simplificat en les comunicacions que han de realitzar
a la duana, i preveu la utilització de xarxes de valor afegit
(VAN) que, en aquell moment, era el sistema que oferia
més seguretat davant d’altres sistemes de comunicació.

Atès que actualment es donen les condicions de segu-
retat necessàries emparades per un marc jurídic adequat
per a la utilització d’Internet, i que, a més, aquest sistema
ofereix un servei millor quant a rapidesa, realització de
consultes o disminució de costos, entre altres avantat-
ges, sembla convenient desenvolupar aquest sistema de
comunicació, que ha estat ratificat per l’increment gene-
ralitzat del seu ús per part dels operadors en les relacions
empresarials.

Atès, també, que és convenient realitzar algunes
modificacions al procediment establert, d’acord amb els


