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7è Ha de transmetre a l’Agència Estatal d’Adminis-
tració Tributària l’escrit de presentació de la so�icitud
amb la firma digital.

8è Si la so�icitud és acceptada, l’Agència Estatal
d’Administració Tributària li retorna en pantalla l’escrit
de presentació de la so�icitud validat amb un codi elec-
trònic de 16 caràcters, a més de la data i l’hora de
presentació.

Així mateix, si la so�icitud es va presentar a través
d’un representant voluntari, tant en l’àmbit de les per-
sones físiques com jurídiques, l’aplicació assenyala, mit-
jançant un missatge, la necessitat que en el termini dels
deu dies següents a la presentació de la so�icitud s’a-
crediti la representació a favor d’aquell. En cas que no
s’atengui aquest missatge, s’efectuen els requeriments
que siguin procedents per les vies ordinàries.

9è El so�icitant o, si s’escau, el seu representant,
ha d’imprimir i conservar l’escrit de presentació de la
so�icitud una vegada acceptat i validat amb el codi elec-
trònic corresponent. Així mateix, pot consultar la pre-
sentació efectuada a l’adreça https://aeat.es, seleccio-
nant el certificat d’usuari corresponent, a través de l’op-
ció «Consulta de presentació de so�icituds», en la qual
es pot tornar a obtenir l’escrit de presentació tal com
es va mostrar quan es va presentar la so�icitud.

Cinquè. Registre electrònic.

1. Tots els documents electrònics enviats a l’Agèn-
cia Tributària a la qual es refereix aquesta Resolució es
registren, i a cada un dels assentaments que es portin
a terme es deixa constància, almenys, de les dades
següents:

Número de registre.
Epígraf expressiu de la naturalesa del document.
Data i hora de presentació.
Identificació de l’interessat i, si s’escau, del seu repre-

sentant.
Identificació de l’òrgan al qual es dirigeix el document

electrònic.

2. Una vegada registrats els documents, es cursen
sense dilació als òrgans administratius competents per
mitjans informàtics.

3. Correspon al Departament d’Informàtica Tributà-
ria la programació i supervisió del sistema d’informació
per al seu funcionament correcte i per a la devolució
dels documents presentats amb el seu codi electrònic
de validació i la indicació de la data i l’hora de pre-
sentació.

Sisè. Conservació dels documents electrònics i
incorporació a l’expedient de recurs.—L’Agència Estatal
d’Administració Tributària ha d’establir els mecanismes
adequats per conservar les so�icituds fetes per via tele-
màtica, que garanteixin la integritat, l’autenticitat, la qua-
litat, protecció i la conservació dels documents emma-
gatzemats, d’acord amb l’article 8.4 del Reial decret
263/1996, de 16 de febrer.

Setè. Conceptes i definicions.—Als efectes d’aques-
ta Resolució, s’entén:

«HTTPS» Hyper Text Transfer Protocol Secure: varia-
ció del protocol de transferència d’hipertext utilitzat per
enviar les pàgines web i que proporciona seguretat SSL
per a transaccions en línia a través de World Wide Web
(www).

«HTML» Hyper Text Markup Language: llenguatge d’e-
tiquetes d’hipertext. Sistema per crear i dissenyar els
documents hipertext a la World Wide Web.

La resta de conceptes i definicions relatius a la uti-
lització de tècniques telemàtiques en els procediments
a què es refereix aquesta Resolució són els recollits a

l’annex V de l’Ordre de 24 d’abril de 2000 per la qual
s’estableixen les condicions generals i el procediment
per a la presentació telemàtica de declaracions de l’im-
post sobre la renda de les persones físiques.

Vuitè. Entrada en vigor.—Aquesta Resolució entra
en vigor a partir de l’endemà de la seva publicació en
el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 11 de desembre de 2001.—El director gene-
ral, Salvador Ruiz Gallud.

MINISTERI D’AGRICULTURA,
PESCA I ALIMENTACIÓ

24746 REIAL DECRET 1377/2001, de 7 de desem-
bre, pel qual es modifica el Reial decret
1980/1998, de 18 de setembre, pel qual s’es-
tableix un sistema d’identificació i registre dels
animals de l’espècie bovina. («BOE» 311,
de 28-12-2001.)

El Reial decret 1980/1998, de 18 de setembre, pel
qual s’estableix un sistema d’identificació i registre dels
animals de l’espècie bovina, modificat pel Reial decret
197/2000, d’11 de febrer, té per objecte establir les
bases de l’esmentat sistema d’identificació que s’aplica
des de l’1 de gener de 1998. Per la seva part, en l’àmbit
comunitari, s’ha adoptat el Reglament (CE) 1760/2000
del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de juliol,
que estableix un sistema d’identificació i registre dels
animals de l’espècie bovina i relatiu a l’etiquetatge de
la carn de vacum i dels productes a base de carn de
vacum, i pel qual es deroga el Reglament (CE) 820/1997
del Consell, normativa que han desplegat els reglaments
comunitaris que estableixen les modalitats d’aplicació
d’aquest.

Aquest Reial decret modifica determinats aspectes
del Reial decret 1980/1998, a fi d’adaptar-los als canvis
realitzats en les disposicions comunitàries aplicables del
Reglament (CE) 1760/2000, respecte als controls que
s’han d’efectuar en el marc del sistema d’identificació
i registre dels animals de l’espècie bovina, així com pel
que fa als toros destinats a manifestacions culturals i
esportives.

Així mateix, es fa necessari incloure Ceuta i Melilla
a continuació de les comunitats autònomes que es deta-
llen a l’annex 1 contingut al Reial decret 1980/1998.

D’altra banda, és necessari actualitzar els models de
document d’identificació de bovins i de passaport que
figuren als annexos 2 i 3 del Reial decret esmentat, en
vista de l’experiència adquirida i de les noves necessitats
en matèria de rastrejabilitat dels animals.

Finalment sembla oportú procedir a alguna rectificació
d’errors materials que conté el Reial decret 197/2000.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que dis-
posa l’article 149.1.13a i 16a de la Constitució, que
reserva a l’Estat les competències en matèria de bases
i coordinació de la planificació general de l’activitat eco-
nòmica i de bases i coordinació general de la sanitat,
respectivament.

En l’elaboració d’aquesta disposició, han estat con-
sultades les comunitats autònomes i els sectors afectats.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura,
Pesca i Alimentació, d’acord amb el Consell d’Estat i
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la
reunió del dia 7 de desembre de 2001,
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D I S P O S O :

Article únic. Modificació del Reial decret 1980/1998.

El Reial decret 1980/1998, de 18 de setembre, pel
qual s’estableix un sistema d’identificació i registre dels
animals de l’espècie bovina, queda modificat de la mane-
ra següent:

1. El paràgraf c) de l’apartat 2 de l’article 5, se subs-
titueix pel text següent:

«Dos dígits que identifiquen la comunitat autò-
noma, la ciutat de Ceuta o la de Melilla, d’acord
amb la taula que figura com a annex I d’aquest
Reial decret.»

2. El segon paràgraf de l’apartat 5 de l’article 6,
se substitueix pel text següent:

«A més, els animals nascuts abans de l’1 de
gener de 1998 s’han de dotar de les dues marques
i el passaport esmentats a l’apartat 5 de l’article 10
per ser destinats a intercanvis.»

3. Se substitueix l’apartat 7 de l’article 15 pel text
següent:

«7. Per tal de facilitar a la Comissió Europea
l’informe al qual es refereix l’article 5 del Reglament
(CE) 2630/97, de la Comissió, de 29 de desembre,
pel qual s’estableixen determinades disposicions
aplicables del Reglament (CE) 820/97, del Consell,
respecte al nivell mínim de controls que s’han de
portar a terme en el marc del sistema d’identificació
i registre dels animals de l’espècie bovina, les auto-
ritats competents remeten anualment un informe
de les inspeccions efectuades l’any anterior, abans
del 30 d’abril, al Ministeri d’Agricultura, Pesca i
Alimentació, d’acord amb l’estructura recollida a
l’annex del Reglament (CE) 1898/2000, de la
Comissió, de 7 de setembre, pel qual es modifica
el Reglament (CE) 2630/97, en tot el que afecta
el model d’informe sobre els controls anuals pre-
vistos a l’apartat 1 de l’article 5 del Reglament
esmentat.»

4. S’afegeix un apartat 8 a l’article 15:

«8. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimen-
tació, si s’escau, pot obtenir de la base de dades
a la qual es refereixen els articles 12 i 13, aquella
informació, de la relacionada a l’apartat anterior,
que consideri necessària per al subministrament
a la Comissió Europea dels informes que estableix
la legislació comunitària.»

5. A la disposició addicional tercera s’afegeix l’a-
partat 3, amb el text següent:

«3. En qualsevol cas, una vegada retirades les
marques auriculars, el ramader responsable les ha
de conservar en poder seu, en compliment de la
normativa vigent. Quan els animals siguin objecte
de moviment, específicament inclosos els que es
facin amb destinació a les places de toros, o bé
en el cas d’intercanvi, han d’anar acompanyats de
les dues marques auriculars, per tal que es pugui
garantir la destrucció d’aquestes marques.»

6. A l’annex 1 del Reial decret 1980/1998, s’hi
inclouen:

«18. Ceuta.
19. Melilla.»

7. El contingut de l’annex 2 se substitueix pel de
l’annex 1 d’aquest Reial decret.

8. El contingut de l’annex 3 se substitueix pel de
l’annex 2 d’aquest Reial decret.

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 7 de desembre de 2001.
JUAN CARLOS R.

El ministre d’Agricultura, Pesca
i Alimentació,

MIGUEL ARIAS CAÑETE

ANNEX 1

Document d’identificació per a boví

Annex 1:
Característiques: paper «offset» de 120 grams.
Dimensions: ample, 21 cm / alt, 14,75 cm.
Simbologia dels codis de barres: «Code 128.Set A».

Codi superior: porta el número d’identificació (crotal)
amb lletres i números, però sense espais ni guions.

Codi mig: porta el codi SIMOGAN de l’explotació del
seu propietari, amb lletres i números.

Codi inferior: porta les dades imprescindibles de l’animal
amb el format CCCCCCCC/DDMMAAAASSRRRR, on

CCCCCCCC és el número d’identificació de l’animal.
/ és un separador.
DDMMAAAA és la data de naixement de l’animal

(dia, mes, any), sense separadors.
SS és el codi SIMOGAN per al sexe de l’animal.
RRRR és el codi SIMOGAN per a la raça de l’animal.

Nota: com a màxim porta una longitud de 29 caràc-
ters (quan el crotal sigui de 14 caràcters), però és menor
si el crotal té una longitud menor.

Contingut: d’acord amb el model sigüent:
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ESPANYA

DOCUMENT D’IDENTIFICACIÓ PER A BOVINS
Exemplar 1 d’acompanyament de l’animalEspai per a

l’escut o
logo de la

CCAA

Data d’expedició

Signatura o segell de
l’autoritat competent

NÚMERO D'IDENTIFICACIÓ

ES 05 07 0150 8111

DATA DE NAIXEMENT 01/01/2000 SEXE mascle RAÇA avilesa NASCUT A ESPANYA

Codi de la mare ESBA0111AA EXPLOTACIÓ DE NAIXEMENT ES130150000223

 DADES DE L’EXPLOTACIÓ

Codi ES187T025
DATA D’INCORPORACIÓ A L’EXPLOTACIÓ 12/06/2000
TITULAR González López Manuel

DNI/CIF 25689488BES451870000009

 DADES DE LA MORT, EL SACRIFICI O L'EXPORTACIÓ A UN PAÍS QUE NO PERTANYI A LA UE

Mort en explotació Sacrifici en escorxador Exportat a un altre país

Dia Mes Any
SIGNATURA O SEGELL

A
N

IM
A

L

 DADES SOBRE PRIMES

 SOL·LICITADA PRIMA ESPECIAL

 PRIMER TRAM D’EDAT Data ____ /____ /____

 SEGON TRAM D’EDAT Data ____ /____ /____

Espai de lliure disposició perquè l’autoritat
competent hi inclogui altres informacions

ES 05 07 0150 8111 01 01 2000 01 1121

Requadre reservat per anotar la identificació dels toros de lídia

 DADES DE L’ANIMAL



136 Dimecres 16 gener 2002 Suplement núm. 2

ANNEX 2

Document d’identificació per a bovins objecte
d’intercanvi amb altres estats membres de la UE

Característiques: paper «offset» de 120 grams.
Dimensions: ample, 21 cm / alt, 29,5 cm.
Simbologia dels codis de barres: «Code 128.Set A».

Codi superior: porta el número d’identificació (crotal)
amb lletres i números, però sense espais ni guions.

Codi mitjà: porta el codi SIMOGAN de l’explotació
del seu propietari, amb lletres i números.

Codi inferior: porta les dades imprescindibles de l’animal
amb el format CCCCCCCC/DDMMAAAASSRRRR, on

CCCCCCCC és el número d’identificació de l’animal.
/ és un separador.
DDMMAAAA és la data de naixement de l’animal

(dia, mes, any) sense separadors.
SS és el codi SIMOGAN per al sexe de l’animal.
RRRR és el codi SIMOGAN per a la raça de l’animal.

Nota: com a màxim porta una longitud de 29 caràc-
ters (quan el crotal sigui de 14 caràcters), però és menor
si el crotal té una longitud menor.

Contingut: d’acord amb el model següent:
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MOVIMENTS DEL BOVÍ

DATA EXPLOTACIÓ D'ORIGEN EXPLOTACIÓ DE DESTÍ 

ESPANYA

DOCUMENT D’IDENTIFICACIÓ PER A BOVINS
Exemplar 1 d’acompanyament de l’animalEspai per a

l’escut o
logo de la

CCAA

Data d’expedició

Signatura o segell de
l’autoritat competent

NÚMERO D'IDENTIFICACIÓ

ES 05 07 0150 8111

DATA DE NAIXEMENT 01/01/2000 SEXE mascle RAÇA avilesa NASCUT A ESPANYA

Codi de la mare ESBA0111AA EXPLOTACIÓ DE NAIXEMENT ES130150000223

 DADES DE L’EXPLOTACIÓ

Codi ES187T025
DATA D’INCORPORACIÓ A L’EXPLOTACIÓ 12/06/2000
TITULAR González López Manuel

DNI/CIF 25689488BES451870000009

 DADES DE LA MORT, EL SACRIFICI O L'EXPORTACIÓ A UN PAÍS QUE NO PERTANYI A LA UE

Mort en explotació Sacrifici en escorxador Exportat a un altre país

Dia Mes Any
SIGNATURA O SEGELL

A
N

IM
A

L

 DADES SOBRE PRIMES

 SOL·LICITADA PRIMA ESPECIAL

 PRIMER TRAM D’EDAT Data ____ /____ /____

 SEGON TRAM D’EDAT Data ____ /____ /____

Espai de lliure disposició perquè l’autoritat
competent hi inclogui altres informacions

ES 05 07 0150 8111 01 01 2000 01 1121

Requadre reservat per anotar la identificació dels toros de lídia

 DADES DE L’ANIMAL


