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Permet la transferència de dades relatives a processos de 
consulta i actualització, de forma àgil i segura.

b) Internet: xarxa utilitzada per a la realització de 
consultes a la base de dades pels usuaris finals.

ANNEX II

Usos definits en el SIGPAC 

Llaurable

Associació fruiter-vinya......................................... No
Associació oliverar-fruiter..................................... No
Associació oliverar-vinya ...................................... No
Cítrics (*) ................................................................ No
Contorn d’oliverar ................................................. No
Corrents i superfícies d’aigua............................... No
Edificacions ............................................................ No
Forestal................................................................... No
Fruiter ..................................................................... No
Horta ....................................................................... Sí
Improductius ......................................................... No
Hivernacles i cultius sota plàstic .......................... Sí
Oliverar................................................................... No
Pastura.................................................................... No
Pastura arbustiva................................................... No
Pastura amb arbrat................................................ No
Terra llaurable ........................................................ Sí
Vials ........................................................................ No
Vinya....................................................................... No
Zona censurada .................................................... No
Zona concentrada no reflectida en l’ortofoto (**). (1)
Zona urbana........................................................... No (2)

 (*) L’ús SIGPAC «cítrics» només s’assigna a les parcel·les marca-
des com a tals en un SIG citrícola.

(**) Aquest ús es pot utilitzar quan en una zona d’un terme muni-
cipal hi hagi una concentració parcel·lària i no es pugui comptar amb 
una ortofoto actualitzada que reflecteixi la concentració.

(1) En aquestes zones hi pot haver diferents usos de la terra, és a 
dir, hi ha la possibilitat de ser o no considerades com a terra llaurable o 
tenir o no aprofitament mitjançant pasturatge.

(2) Si una zona urbana inclou parcel·les amb declaració de conreu 
de les quals s’aporti un croquis prou clar, es graven les esmentades 
parcel·les amb el seu corresponent ús SIGPAC. 

 19310 REIAL DECRET 2176/2004, de 12 de novembre, 
pel qual es modifica el Reial decret 429/2004, 
de 12 de març, pel qual s’estableixen mesures 
d’ordenació de la flota pesquera amb art 
d’encerclament. («BOE» 274, de 13-11-2004.)

El Reial decret 429/2004, de 12 de març, pel qual 
s’estableixen mesures d’ordenació de la flota pesquera 
amb art d’encerclament, estableix les normes bàsiques 
d’ordenació dels vaixells d’art d’encerclament que exer-
ceixen l’activitat pesquera al calador nacional per fora 
d’aigües interiors.

L’esmentat Reial decret, a l’article 2, detalla les carac-
terístiques tècniques dels vaixells autoritzats per a 
l’exercici d’aquesta modalitat a les quatre zones en què 
està dividit el calador nacional.

Aquestes dimensions, no obstant això, no s’adeqüen 
a les característiques reals de la flota d’art d’encerclament 
que navega al calador del Cantàbric i Nord-oest, ja que hi 
ha nombroses embarcacions que pesquen en aquest cala-
dor amb una eslora inferior a les que estableix el Reial 
decret esmentat.

Per això, mitjançant aquest Reial decret és procedent 
modificar l’eslora mínima dels vaixells pertanyents a la 
flota d’art d’encerclament del calador del Cantàbric i 
Nord-oest. Aquesta modificació afecta únicament l’article 
2.1.a) del Reial decret 429/2004, de 12 de març, si bé, per 
facilitar el seu enquadrament en la norma modificada, es 
reprodueix la resta de l’article 2 del Reial decret esmentat, 
que queda inalterat.

En l’elaboració d’aquest Reial decret han estat consul-
tades les comunitats autònomes interessades, així com 
els sectors afectats.

Així mateix, s’ha complert el tràmit d’informació a la 
Comissió Europea, previst a l’article 46.2 del Reglament 
(CE) núm. 850/98 del Consell, de 30 de març de 1998, per 
a la conservació dels recursos pesquers, a través de 
mesures tècniques de protecció dels juvenils d’organismes 
marins.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de l’habilitació 
que conté la disposició final segona de la Llei 3/2001, de 
26 de març, de pesca marítima de l’Estat.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació, d’acord amb el Consell d’Estat i amb 
la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió 
del dia 12 de novembre de 2004,

D I S P O S O :

Article únic. Modificació del Reial decret 429/2004, de 
12 de març, pel qual s’estableixen mesures d’ordenació 
de la flota pesquera d’art d’encerclament.

L’article 2 del Reial decret 429/2004, de 12 de març, pel 
qual s’estableixen mesures d’ordenació de la flota pes-
quera d’art d’encerclament, es modifica en els termes 
següents:

«Article 2. Característiques tècniques dels vaixells.

1. Els vaixells autoritzats per a l’exercici de la 
pesca d’art d’encerclament a les diferents zones del 
calador nacional han de tenir l’eslora mínima 
següent:

a) Calador del Cantàbric i Nord-oest: nou 
metres d’eslora entre perpendiculars, o 11 metres 
d’eslora total.

b) Calador del Mediterrani: nou metres d’eslora 
total.

c) Calador del golf de Cadis: nou metres 
d’eslora entre perpendiculars, o 11 metres d’eslora 
total.

d) Calador de les Canàries: nou metres d’eslora 
entre perpendiculars, o 11 metres d’eslora total.

2. Al calador del Mediterrani la potència 
màxima propulsora dels vaixells d’art d’encerclament 
no ha de ser superior a 450 cavalls de vapor.»

Disposició final primera. Títol competencial.

El que disposa aquest Reial decret constitueix norma-
tiva bàsica d’ordenació del sector pesquer i es dicta a 
l’empara de l’article 149.1.19a de la Constitució.
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Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 12 de novembre de 2004.

JUAN CARLOS R.  
La ministra d’Agricultura, Pesca i Alimentació,

ELENA ESPINOSA MANGANA 

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
 19311 REIAL DECRET 2177/2004, de 12 de novembre, 

pel qual es modifica el Reial decret 1215/1997, 
de 18 de juliol, pel qual s’estableixen les dispo-
sicions mínimes de seguretat i salut per a la 
utilització pels treballadors dels equips de tre-
ball, en matèria de treballs temporals en altura. 
(«BOE» 274, de 13-11-2004.)

La Directiva 89/655/CEE del Consell, de 30 de novem-
bre de 1989, modificada per la Directiva 95/63/CE del Con-
sell, de 5 de desembre de 1995, va establir les disposicions 
mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels 
treballadors a la feina dels equips de treball. Les dues 
directives van ser incorporades al dret espanyol mit-
jançant el Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 
salut per a la utilització pels treballadors dels equips de 
treball.

Posteriorment, va ser aprovada la Directiva
2001/45/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de 
juny de 2001, per la qual es modifica la Directiva 89/655/
CEE.

Mitjançant aquest Reial decret es procedeix a incorpo-
rar al dret espanyol el contingut de la Directiva
2001/45/CE, per a la qual cosa cal modificar el Reial decret 
1215/1997, de 18 de juliol.

En el seu article únic es presenten les modificacions 
que s’introdueixen al Reial decret 1215/1997, de 18 de 
juliol.

La primera modificació, mitjançant la qual es fa una 
nova redacció del punt 6 de l’apartat 1 de l’annex I, té per 
objecte introduir disposicions específiques aplicables a 
les escales de mà, les bastides i els sistemes utilitzats en 
les tècniques d’accés i posicionament mitjançant cordes, 
comunament coneguts com a «treballs verticals».

Mitjançant la segona modificació, s’introdueix un nou 
apartat 4 a l’annex II, en el qual s’inclouen disposicions 
relatives a la utilització dels equips de treball per a la rea-
lització de treballs temporals en altura.

Mitjançant la tercera modificació, s’afegeix un nou 
paràgraf a la disposició derogatòria única, de manera que 
queden expressament derogades determinades disposi-
cions incloses en diverses normes i referides fonamental-
ment a les bastides.

Per mitjà de la disposició addicional única s’especifica 
que l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball 
ha de modificar la guia tècnica relativa a equips de treball 
i desenvolupar els criteris tècnics adequats per al mun-
tatge, la utilització i el desmuntatge de bastides.

Les disposicions finals primera i segona modifiquen 
dues normes, el Reial decret 486/1997, de 14 d’abril, pel 
qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i 
salut en els llocs de treball, i el Reial decret 1627/1997, de 
24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions míni-
mes de seguretat i salut en les obres de construcció, per 
tal d’ajustar el seu contingut al que disposa aquest Reial 

decret. Finalment, la disposició final tercera reconeix el 
caràcter de legislació laboral i de norma bàsica de la regu-
lació continguda en el Reial decret.

En l’elaboració d’aquest Reial decret s’ha consultat les 
organitzacions empresarials i sindicals més representati-
ves i s’ha escoltat la Comissió Nacional de Seguretat i 
Salut en el Treball.

Aquest Reial decret es dicta de conformitat amb 
l’article 6 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de preven-
ció de riscos laborals.

En virtut d’això, a proposta dels ministres de Treball i 
Afers Socials i d’Indústria, Turisme i Comerç, d’acord amb el 
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de 
Ministres en la reunió del dia 12 de novembre de 2004,

D I S P O S O :

Article únic. Modificació del Reial decret 1215/1997, de 
18 de juliol, sobre disposicions mínimes de seguretat 
i salut per a la utilització pels treballadors dels equips 
de treball.

El Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, sobre dispo-
sicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització 
pels treballadors dels equips de treball, es modifica en els 
termes següents:

U. L’apartat 1.6 de l’annex I, «Disposicions mínimes 
aplicables als equips de treball», queda redactat de la 
manera següent:

«6. Si és necessari per a la seguretat o salut 
dels treballadors, els equips de treball i els seus ele-
ments han d’estar estabilitzats per fixació o per 
altres mitjans. Els equips de treball la utilització pre-
vista dels quals requereixi que els treballadors s’hi 
situïn a sobre han de disposar dels mitjans adequats 
per garantir que l’accés i la permanència en aquests 
equips no suposi un risc per a la seva seguretat i 
salut. En particular, llevat del cas de les escales de 
mà i dels sistemes utilitzats en les tècniques d’accés 
i posicionament mitjançant cordes, quan hi hagi un 
risc de caiguda d’altura de més de dos metres, els 
equips de treball han de disposar de baranes o de 
qualsevol altre sistema de protecció col·lectiva que 
proporcioni una seguretat equivalent. Les baranes 
han de ser resistents, d’una altura mínima de 90 cen-
tímetres i, quan sigui necessari per impedir el pas o 
relliscades dels treballadors o per evitar que caiguin 
objectes, han de disposar, respectivament, d’una 
protecció intermèdia i d’un entornpeu.

Les escales de mà, les bastides i els sistemes utilit-
zats en les tècniques d’accés i posicionament mit-
jançant cordes han de tenir la resistència i els elements 
necessaris de suport o subjecció, o tots dos, perquè la 
seva utilització en les condicions per a les quals han 
estat dissenyats no suposi un risc de caiguda per tren-
cament o desplaçament. En particular, les escales de 
tisora han de disposar d’elements de seguretat que 
impedeixin que s’obrin en ser utilitzades.»

Dos. S’introdueix un nou apartat 4 a l’annex II, «Dis-
posicions relatives a la utilització dels equips de treball», 
el text del qual s’insereix com a annex d’aquest Reial 
decret, en el qual s’inclouen disposicions relatives a la 
utilització dels equips de treball per a la realització de tre-
balls temporals en altura.

Tres. S’afegeix un nou paràgraf a la disposició dero-
gatòria única, amb la redacció següent:

«Així mateix, queden derogats expressament:

a) El capítol VII del Reglament de seguretat i 
higiene en el treball, aprovat per l’Ordre de 31 de gener 
de 1940.


