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ANEXO I

Características técnicas do SIGPAC

I. Características da base de datos
1. Información gráfica.—A información gráfica do 

SIGPAC componse da delimitación xeográfica referen-
ciada de cada parcela do terreo, que conterá un ou varios 
recintos clasificados con algún dos usos citados no artigo 
4, superposta a un conxunto de imaxes fotográficas dixi-
talizadas obtidas mediante ortorrectificación de fotogra-
fías aéreas ou de imaxes de satélite, que cumpren as 
normas exixibles a unha cartografía de escala mínima 1:
5.000, proporcionando unha visión continua de terreo de 
todo o territorio nacional. 

2. Información alfanumérica.—A base de datos alf-
anumérica contén a seguinte información mínima de 
cada un dos recintos: códigos de identificación, superficie 
medida, perímetro, superficie SIGPAC, código de uso 
asignado, incidencias detectadas na subdivisión e coefi-
ciente de regadío (soamente en recintos con uso asignado 
de terra arable), así como o número de oliveiras das par-
celas oleícolas e as súas características identificativas 
(oliveiras adicionais, de substitución ou históricas con 
dereito a axuda).

II. Características do sistema informático
O modelo funcional do SIGPAC responde a unha 

arquitectura de datos centralizada ou distribuída cuxa 
actualización se realiza desde terminais ou sistemas 
locais localizados nas comunidades autónomas, de 
acordo cuns mesmos requisitos técnicos e de seguri-
dade.

O sistema informático xestiona toda a información 
gráfica e alfanumérica indicada na epígrafe I. 

1. Funcións básicas que permite o sistema informá-
tico: 

a) Consulta da información por todos os axentes do 
sector —agricultores, entidades colaboradoras e adminis-
tracións públicas—, a través dos sistemas informáticos 
dispostos para o efecto. Esta consulta poderase realizar a 
través de copias locais ou directamente desde a internet.

b) Actualización da base de datos, xa sexa por edi-
ción directa ou substitución da información desde os sis-
temas instalados nas comunidades autónomas, logo de 
sometemento aos requirimentos de seguridade necesa-
rios.

c) Exportación de información desde a base de 
datos, dunha zona concreta do territorio, en distintos for-
matos, producindo ficheiros que se transmiten a través do 
sistema de comunicacións, cos correspondentes requisi-
tos de seguridade.

2. Sistema de seguridade:
a) Consta dun sistema de seguridade baseado no 

par usuario-contrasinal, para funcións que impliquen 
actualización de datos, deseñado para permitir, nun 
futuro, a implantación de sistemas de certificación dixital 
de identidade do usuario. 

b) Dispón de mecanismos de control de accesos 
para permitir asignar a cada usuario as súas posibilidades 
de actuación.

c) O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación 
e as comunidades autónomas garantirán a seguridade e a 
integridade da información e o réxime de autorización e 
acceso ao sistema. En todo caso, deberase coñecer a 
identidade do autor de calquera modificación e a data en 
que esta foi realizada, ademais de dispor en todo 
momento do acceso á información a unha data determi-
nada.

3. Sistema de comunicacións.—O modelo de comu-
nicacións está baseado no uso dunha extranet ou internet 
en función do tipo de usuario e das funcións atribuídas. 
Os requisitos de seguridade do sistema de comunicacións 
serán elevados. Os ditos requisitos estarán definidos polo 
Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación. 

a) Extranet: rede baseada en circuítos privados, e/ou 
redes privadas virtuais sobre circuítos públicos, que per-
miten manter a base de datos única, interconectando os 
diferentes sistemas de información que constitúen o 
SIGPAC. Permite a transferencia de datos relativos a pro-
cesos de consulta e actualización, de forma áxil e segura.

b) Internet: rede utilizada para a realización de con-
sultas á base de datos polos usuarios finais. 

ANEXO II

Usos definidos no SIGPAC 

Arable

Asociación froiteira-viñedo......................... Non
Asociación oliveira-froiteira ....................... Non
Asociación oliveira-viñedo ......................... Non
Cítricos (*) .................................................... Non
Contorno de oliveira ................................... Non
Correntes e superficies de auga................. Non
Edificacións .................................................. Non
Forestal......................................................... Non
Froiteira ........................................................ Non
Horta ............................................................. Si
Improdutivos................................................ Non
Invernadoiros e cultivos baixo plástico ..... Si
Oliveira ......................................................... Non
Pasteiro......................................................... Non
Pasto arbustivo ............................................ Non
Pasto con arboredo ..................................... Non
Terra arable .................................................. Si
Vías ............................................................... Non
Viñedo .......................................................... Non
Zona censurada ........................................... Non
Zona concentrada non reflectida na orto-

foto (**) ..................................................... (1)
Zona urbana................................................. Non (2)

 (*) O uso SIGPAC «cítricos» só se asignarán naquelas parcelas 
marcadas como tal nun SIG citrícola.

(**) Este uso poderase utilizar cando nunha zona dun termo 
municipal exista unha concentración parcelaria e non se poida con-
tar cunha ortofoto actualizada que reflicte a dita concentración.

(1) Nestas zonas poden existir diferentes usos da terra, é dicir, 
existe a posibilidade de ser ou non consideradas como terra arable 
ou ter ou non aproveitamento mediante pastoreo.

(2) Se unha zona urbana inclúe parcelas con declaración de 
cultivo das cales se achegue un bosquexo suficientemente claro, 
gravaranse as citadas parcelas co seu correspondente uso SIGPAC. 

 19310 REAL DECRETO 2176/2004, do 12 de novem-
bro, polo que se modifica o Real decreto 429/
2004, do 12 de marzo, polo que se establecen 
medidas de ordenación da frota pesqueira de 
cerco. («BOE» 274, do 13-11-2004.)

O Real decreto 429/2004, do 12 de marzo, polo que se 
establecen medidas de ordenación da frota pesqueira de 
cerco, establece as normas básicas de ordenación dos 
buques de cerco que exercen a súa actividade pesqueira 
no caladoiro nacional por fóra de augas interiores.
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O dito real decreto, no seu artigo 2, detalla as caracte-
rísticas técnicas dos buques autorizados para o exercicio 
da citada modalidade nas catro zonas en que se encontra 
dividido o caladoiro nacional.

Estas dimensións, no entanto, non se adecuan ás 
características reais da frota de cerco que navega no cala-
doiro do Cantábrico e Noroeste, xa que existen numero-
sas embarcacións que pescan neste caladoiro cunha 
eslora inferior á que establece o citado real decreto.

Por iso, procede mediante este real decreto modificar a 
eslora mínima dos buques pertencentes á frota de cerco do 
caladoiro do Cantábrico e Noroeste. Esta modificación 
afecta unicamente o artigo 2.1.a) do Real decreto 429/2004, 
do 12 de marzo, ben que, para facilitar o seu encadra-
mento na norma modificada, se reproduce o resto do 
artigo 2 do dito real decreto, que permanece inalterado.

Na  elaboración deste real decreto foron consultadas 
as comunidades autónomas interesadas, así como os sec-
tores afectados.

Así mesmo,  cumpriuse o trámite de información á 
Comisión Europea, previsto no artigo 46.2 do Regula-
mento (CE) n. 850/98 do Consello, do 30 de marzo de 1998, 
para a conservación dos recursos pesqueiros, a través de 
medidas técnicas de protección dos xuvenís de organis-
mos mariños.

Este real decreto dítase ao abeiro da habilitación con-
tida na disposición derradeira segunda da Lei 3/2001, do 
26 de marzo, de pesca marítima do Estado.

Na  súa virtude, por proposta da ministra de Agricul-
tura, Pesca e Alimentación, de acordo co Consello de 
Estado e logo de deliberación do Consello de Ministros na 
súa reunión do día 12 de novembro de 2004,

D I S P O Ñ O :

Artigo único. Modificación do Real decreto 429/2004, do 
12 de marzo, polo que se establecen medidas de orde-
nación da frota pesqueira de cerco.

O artigo 2 do Real decreto 429/2004, do 12 de marzo, 
polo que se establecen medidas de ordenación da frota 
pesqueira de cerco, modifícase nos seguintes termos:

«Artigo 2. Características técnicas dos buques.
1. Os buques autorizados para o exercicio da 

pesca de cerco nas diferentes zonas do caladoiro 
nacional deberán ter a eslora mínima seguinte:

a) Caladoiro do Cantábrico e Noroeste: nove 
metros de eslora entre perpendiculares, ou 11 
metros de eslora total.

b) Caladoiro do Mediterráneo: nove metros de 
eslora total.

c) Caladoiro do golfo de Cádiz: nove metros de 
eslora entre perpendiculares, ou 11 metros de eslora 
total.

d) Caladoiro de Canarias: nove metros de 
eslora entre perpendiculares, ou 11 metros de eslora 
total.

2. No caladoiro do Mediterráneo a potencia 
máxima propulsora dos buques de cerco non será 
superior a 450 cabalos de vapor.»

Disposición derradeira primeira. Título competencial.

O disposto neste real decreto constitúe normativa 
básica de ordenación do sector pesqueiro e dítase ao 
amparo do artigo 149.1.19. da Constitución.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ao da 
súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid o 12 de novembro de 2004.

JUAN CARLOS R.

A ministra de Agricultura, Pesca

e Alimentación,

ELENA ESPINOSA MANGANA 

MINISTERIO DA PRESIDENCIA
 19311 REAL DECRETO 2177/2004, do 12 de novembro, 

polo que se modifica o Real decreto 1215/1997, 
do 18 de xullo, polo que se establecen as dispo-
sicións mínimas de seguranza e saúde para a 
utilización polos traballadores dos equipamen-
tos de traballo, en materia de traballos tempo-
rais en altura. («BOE» 274, do 13-11-2004.)

A Directiva 89/655/CEE do Consello, do 30 de novem-
bro de 1989, modificada pola Directiva 95/63/CE do Con-
sello, do 5 de decembro de 1995, estableceu as disposi-
cións mínimas de seguranza e de saúde para a utilización 
polos traballadores no traballo dos equipamentos de tra-
ballo. Ambas as directivas foron incorporadas ao dereito 
español mediante o Real decreto 1215/1997, do 18 de 
xullo, polo que se establecen as disposicións mínimas de 
seguranza e saúde para a utilización polos traballadores 
dos equipamentos de traballo.

Posteriormente, foi aprobada a Directiva 2001/45/CE 
do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de xuño de 
2001, pola que se modifica a Directiva 89/655/CEE.

Mediante este real decreto procédese á incorporación 
ao dereito español do contido da Directiva 2001/45/CE, 
para o que resulta necesario modificar o Real decreto 
1215/1997, do 18 de xullo.

No seu artigo único preséntanse as modificacións que 
se introducen no Real decreto 1215/1997, do 18 de xullo.

A primeira modificación, mediante a que se lle dá 
unha nova redacción ao punto 6 do número 1 do anexo I 
ten por obxecto introducir disposicións específicas aplica-
bles ás escadas, ás estadas e aos sistemas utilizados nas 
técnicas de acceso e posicionamento mediante cordas, 
comunmente coñecidos como «traballos verticais».

Mediante a segunda modificación, introdúcese un 
novo número 4 no anexo II, no cal se inclúen disposicións 
relativas á utilización dos equipamentos de traballo para 
a realización de traballos temporais en altura.

Mediante a terceira modificación, engádese un novo 
parágrafo á disposición derrogatoria única, de maneira 
que resultan expresamente derrogadas determinadas dis-
posicións incluídas en varias normas e referidas funda-
mentalmente ás estadas.

Por medio da disposición adicional única especifícase 
que o Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Tra-
ballo modificará a guía técnica relativa a equipamentos 
de traballo e desenvolverá os criterios técnicos adecua-
dos para a montaxe, utilización e desmontaxe de esta-
das.

As disposicións derradeiras primeira e segunda modi-
fican dúas normas, o Real decreto 486/1997, do 14 de abril, 
polo que se establecen disposicións mínimas de segu-
ranza e saúde nos lugares de traballo, e o Real decreto 


