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MINISTERI D’AGRICULTURA,
PESCA I ALIMENTACIÓ

24437 ORDRE APA/3164/2002, d’11 de desembre,
per la qual s’estableix i es regula la base de
dades informatitzada Sistema Nacional d’Iden-
tificació i Registre dels Moviments dels Porcins
(SIMOPORC). («BOE» 300, de 16-12-2002.)

El Reial decret 1716/2000, de 13 d’octubre, sobre
normes sanitàries per a l’intercanvi intracomunitari d’a-
nimals de les espècies bovina i porcina, disposa en els
articles 11 i 12, per a les comunitats autònomes que
implantin al seu territori un sistema de xarxes de vigi-
lància epidemiològiques amb vista a lluitar contra les
malalties animals, la gestió d’una base de dades infor-
matitzada que inclogui la relació de les explotacions por-
cines i els moviments dels animals porcins. Al seu torn,
la norma esmentada, en l’article 13, faculta la Direcció
General de Ramaderia del Ministeri d’Agricultura, Pesca
i Alimentació per integrar els sistemes autonòmics de
xarxes de vigilància a un sistema nacional, que s’estengui
a la totalitat del territori espanyol.

La Decisió de la Comissió 2000/678/CE, de 23 d’oc-
tubre, estableix les normes per al registre d’explotacions
a les bases de dades nacionals sobre animals de l’es-
pècie porcina que preveu la Directiva 64/432/CEE del
Consell, incorporada a l’ordenament intern pel Reial
decret 434/1990, de 30 de març, pel qual s’estableixen
les condicions sanitàries aplicables al comerç intraco-
munitari d’animals vius de l’espècie bovina i porcina,
derogat i substituït pel Reial decret 1716/2000, de 13
d’octubre.

En virtut de la disposició final primera del Reial decret
1716/2000, que faculta el ministre d’Agricultura, Pesca
i Alimentació per dictar les disposicions tècniques neces-
sàries per coordinar els sistemes autonòmics de xarxes
de vigilància epidemiològiques i crear un sistema nacio-
nal de xarxes, mitjançant aquesta Ordre es crea la base
de dades informatitzada Sistema Nacional d’Identificació
i Registre dels Moviments Porcins (SIMOPORC).

L’arquitectura del sistema és similar a la vigent per
al Sistema Nacional d’Identificació i Registre dels Movi-
ments dels Bovins (SIMOGAN), de la qual pren la infraes-
tructura.

En l’elaboració d’aquesta disposició s’han consultat
les comunitats autònomes i els sectors afectats.

En virtut d’això, disposo:

Article 1. Finalitat i contingut de la base de dades.

Pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i les
comunitats autònomes en els seus respectius àmbits
competencials, es constitueix la base de dades infor-
matitzada denominada Sistema Nacional d’Identificació
i Registre dels Moviments Porcins, d’ara endavant SIMO-
PORC, de conformitat amb el que disposen l’article 12
i la disposició addicional sisena del Reial decret
1716/2000, de 13 d’octubre, sobre normes sanitàries
per a l’intercanvi intracomunitari d’animals de les espè-
cies bovina i porcina.

La base de dades ha de contenir per a cada grup
d’animals porcins que es moguin, i per a cada explotació
situada al territori espanyol, almenys les dades que es
detallen a l’annex I d’aquesta disposició.

Article 2. Arquitectura de la base de dades SIMOPORC.

1. L’arquitectura del sistema ha de respondre a un
model de base de dades distribuïda, i ha d’estar integra-
da per:

a) Un servidor central al Ministeri d’Agricultura, Pes-
ca i Alimentació.

b) Un canal de comunicacions entre el Ministeri d’A-
gricultura, Pesca i Alimentació i totes les comunitats
autònomes.

c) Un equip a cada comunitat autònoma denominat
Punt d’Intercanvi de Dades (PID) connectat a la xarxa
de cada comunitat autònoma de manera que, des d’a-
quest equip, sigui accessible tant el servidor autonòmic
com la comunicació amb el Ministeri d’Agricultura, Pesca
i Alimentació.

d) Les dades mínimes que esmenta l’annex I d’a-
questa Ordre, que resideixen a cada servidor autonòmic.

2. Tots aquests elements formen part del Sistema
Nacional d’Identificació i Registre dels Moviments dels
Porcins, SIMOPORC, que és únic per a tot el territori
nacional.

Article 3. Ubicació i accés a la informació.

1. La informació relativa a les explotacions ha de
residir al servidor autonòmic de la comunitat autònoma
en què cada explotació estigui ubicada i ha de ser acces-
sible als usuaris de la comunitat autònoma mateixa en
les condicions que aquesta determini.

2. El servidor central del Ministeri d’Agricultura, Pes-
ca i Alimentació ha de disposar d’un registre de totes
les explotacions de l’Estat amb la informació bàsica sobre
aquestes que estableix l’annex II d’aquesta Ordre. Aques-
ta informació ha de ser transmesa per les comunitats
autònomes al servidor central i s’ha de mantenir actua-
litzada en aquest en temps real mitjançant la tramesa,
de la manera que determinin els protocols tècnics de
SIMOPORC, de les comunicacions oportunes. El Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació també ha de donar
accés a aquesta informació als usuaris autoritzats de
les comunitats autònomes.

3. La informació relativa als moviments d’animals
entre explotacions ha d’estar en el servidor de la comu-
nitat autònoma on estigui el lot d’animals en cada
moment, i ha de ser accessible als usuaris autoritzats
de la comunitat autònoma en la forma que aquesta deter-
mini, així com per a usuaris del Ministeri d’Agricultura,
Pesca i Alimentació.

4. Als efectes del que descriu l’apartat anterior, el
sistema ha de garantir que, quan un lot d’animals surti
d’una comunitat autònoma amb destinació a una altra,
la informació sobre el moviment d’aquests animals quedi
registrat al servidor central.

5. El servidor central ha de recollir i mantenir, a
més, durant tres anys la informació completa dels lots
d’animals que són introduïts al nostre país des d’altres
estats membres de la Unió Europea o des de països
tercers i la dels animals o lots d’animals que deixin el
territori espanyol. Aquestes dades estan detallades a l’an-
nex III d’aquesta Ordre.

6. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i
les comunitats autònomes han d’establir les mesures
necessàries que garanteixin l’autenticitat, la integritat,
la protecció i la conservació dels fitxers ubicats als seus
equips respectius.

Article 4. Funcionament de SIMOPORC.

1. Els protocols de caràcter tècnic que assegurin
la coordinació i el funcionament de la base de dades
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en el conjunt de l’Estat, han de ser elaborats en co�a-
boració amb les comunitats autònomes i aprovats al si
de la Conferència Sectorial d’Agricultura i Desenvolu-
pament Rural.

2. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha
d’assegurar el funcionament correcte del servidor central
i del node de connexió a la xarxa Ministeri d’Agricultura,
Pesca i Alimentació.

3. Així mateix, ha d’assegurar el manteniment i el
funcionament dels equips destinats a actuar com a punt
d’intercanvi de dades a cada comunitat autònoma.

4. Les comunitats autònomes han de garantir el
manteniment i el funcionament de la base de dades en
el seu àmbit territorial, per al compliment del que esta-
bleix el Reial decret 1716/2000, i en particular han d’es-
tablir els sistemes que permetin de conèixer i que regis-
trar els moviments de porcins en temps real.

5. Així mateix, les comunitats autònomes han d’or-
ganitzar la infraestructura tècnica en el seu àmbit, que
possibiliti la connexió del servidor autonòmic a la xarxa
del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, d’una
manera directa i han d’establir el procediment que per-
meti respondre de forma immediata i correcta a les peti-
cions d’informació del sistema i enviar les comunicacions
corresponents.

6. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha
de registrar a l’Agència de Protecció de Dades els fitxers,
ubicats en el servidor central i en els PID, que, per la
naturalesa del seu contingut, estiguin previstos en l’àmbit
d’aplicació de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desem-
bre, de protecció de dades de caràcter personal.

Article 5. Finançament de SIMOPORC.

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha de
finançar amb els corresponents crèdits dels pressupostos
generals de l’Estat de cada exercici els costos derivats de:

a) El disseny del sistema en el seu conjunt i el desen-
volupament necessari per a la posada en funcionament.

b) Les inversions en equips a escala central.
c) El manteniment operatiu del servidor central i els

punts d’intercanvi de dades, incloent-hi l’actualització de
programari.

d) Les despeses generades per la utilització de la
Xarxa de Comunicacions d’acord amb els convenis de
co�aboració subscrits entre el Ministeri d’Agricultura,
Pesca i Alimentació i les comunitats autònomes, segons
els criteris que a aquest efecte siguin establerts en l’àmbit
de la Conferència Sectorial d’Agricultura i Desenvolu-
pament Rural.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 11 de desembre de 2002.

ARIAS CAÑETE

ANNEX I

Dades mínimes que componen SIMOPORC

1. Dades d’explotacions porcines

1.1 Dades bàsiques:

Codi SIMOPORC de l’explotació.
Codi local.
Nom de l’explotació.
Adreça i codi postal.
Coordenades geogràfiques: longitud i latitud.

Estat actual de l’explotació i data de canvi d’estat.
Codi del responsable sanitari oficial.
Codi de l’Agrupació de Defensa Sanitària (ADS) a què

pertany l’explotació (només si hi pertany).
Codi de la integradora a què pertany l’explotació (no-

més si hi pertany).
Règim de l’explotació.
Classificació de l’explotació.
Capacitat productiva.
Restricció al moviment d’entrada i motiu de restricció.
Restricció al moviment de sortida i motiu de restricció.
Observacions.

1.2. Titulars:

Dades del (dels) titular(s) de l’explotació: NIF, nom, adre-
ça, província, municipi, codi postal i telèfon de contacte.
Es poden registrar tant el (els) propietari (s) de les ins-
ta�acions com el (els) titular(s) del Llibre de Registre.

1.3 Capacitat màxima autoritzada:

Capacitat màxima autoritzada en places per a cada
una de les categories de porcí existents.

1.4 Millor cens disponible:

Millor cens disponible per a cada una de les categories
de porcí existents, data i causa d’actualització.

1.5 Dades de vacunacions:

Malaltia i data de vacunació.

1.6 Dades de controls sanitaris:

Malaltia i data del control per categories de porcí:
nombre d’animals existents, nombre d’animals inspec-
cionats, nombre d’animals positius.

1.7 Qualificacions sanitàries:

Qualificació i data d’obtenció o pèrdua d’aquesta.

1.8 Responsable sanitari oficial:

Codi identificatiu de la UVL.
Nom, adreça, província, municipi, codi postal, telèfon

de contacte, fax i adreça electrònica.
Dades dels veterinaris pertanyents a l’oficina: nom,

NIF.

1.9 Dades de l’ADS:

Codi identificatiu de l’ADS.
CIF.
Data de resolució o d’alta.
Nom, adreça, província, municipi, codi postal, telèfon

de contacte, fax i adreça electrònica.
Dades dels veterinaris pertanyents a l’ADS: nom, NIF.

1.10 Agrupaments:

Codi únic identificatiu del grup.
Tipus.
Estat del grup i data del canvi d’estat.
Nom del grup.
Observacions.
Codi de cada una de les explotacions que pertany

al grup i data en què s’afegeix o dóna de baixa al grup.

2. Dades de moviments

2.1 Moviments:

Codi identificatiu únic del moviment.
Codi identificatiu de la guia.
Data d’expedició de la guia o document sanitari d’a-

companyament.
Codi de l’explotació d’origen.
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Data de sortida.
Lloc d’origen.
Codi de l’explotació de destinació.
Data d’arribada.
Lloc de destinació.
Indicador de recrotalació.
Tipus de mitjà de transport.
Identificació del tipus de mitjà de transport utilitzat.
Tipus de responsable del moviment.
Identificació del responsable del moviment.
Nombre de lots del moviment.

2.2 Composició del moviment:
Codi identificatiu únic del moviment.
Categoria dels porcins del lot.
Nombre de porcins de la categoria indicada involu-

crats en el moviment.

ANNEX II

Dades d’explotacions residents en el servidor central
per a consultes d’usuaris autoritzats

1.1 Dades bàsiques:
Codi SIMOPORC de l’explotació.
Codi local.
Nom de l’explotació.
Adreça i codi postal.
Coordenades geogràfiques: longitud i latitud.
Estat actual de l’explotació i data de canvi d’estat.
Codi del responsable sanitari oficial.
Codi de l’Agrupació de Defensa Sanitària (ADS) a la

qual pertany l’explotació (només si hi pertany).
Codi de la integradora a la qual pertany l’explotació

(només si hi pertany).
Règim de l’explotació.
Classificació de l’explotació.
Capacitat productiva.
Restricció al moviment d’entrada i motiu de restricció.
Restricció al moviment de sortida i motiu de restricció.
Observacions.

1.2 Titulars:
Dades del (dels) titular(s) de l’explotació: NIF, nom,

adreça, província, municipi, codi postal i telèfon de con-
tacte. Es poden registrar tant el (els) propietari (s) de
les insta�acions com el (els) titular(s) del llibre de registre.

ANNEX III

Informació resident en el servidor central
sobre lots d’animals

1. Animals importats

Codi identificatiu del moviment.
Codi identificatiu del certificat sanitari d’acompanya-

ment.

Data d’expedició del certificat sanitari d’acompanya-
ment.

Codi de l’explotació d’origen.
Data de sortida.
País d’origen.
Codi de l’explotació de destinació.
Data d’arribada.
Lloc de destinació.

2. Moviments entre comunitats autònomes (CCAA)

Codi identificatiu del moviment.
Codi identificatiu de la guia.
Data d’expedició de la guia.
Codi de l’explotació d’origen.
Data de sortida.
Lloc d’origen.
Codi de l’explotació de destinació.
Data d’arribada.
Lloc de destinació.

3. Animals exportats

Codi identificatiu del moviment.
Codi identificatiu del certificat sanitari d’acompanya-

ment.
Data d’expedició del certificat sanitari d’acompanya-

ment.
Codi de l’explotació d’origen.
Data de sortida.
Lloc d’origen.
Codi de l’explotació de destinació.
Data d’arribada.
País de destinació.

MINISTERI
D’AFERS EXTERIORS

24527 CODI internacional de seguretat per a naus de
gran velocitat (Codi NGV 2000) adoptat el 5
de desembre de 2000 mitjançant la Resolució
MSC.97 (73). («BOE» 301, de 17-12-2002.)

Aquest Codi va entrar en vigor de forma general i
per a Espanya l’1 de juliol de 2002 com a conseqüència
de l’entrada en vigor de les Esmenes de 5 de desembre
de 2000 [Resolució MSC.99 (73)] al Conveni interna-
cional per a la seguretat de la vida humana al mar.

Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 25 de novembre de 2002.—El secretari gene-

ral tècnic, Julio Núñez Montesinos.


