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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT
13258 Reial decret 1077/2014, de 19 de desembre, pel qual es regula el sistema 

d’informació geogràfica de parcel·les agrícoles.

Des del seu establiment el 1993, en virtut del Reglament (CEE) núm. 3508/92 del 
Consell, de 27 de novembre de 1992, pel qual s’estableix un sistema integrat de gestió i 
control de determinats règims d’ajuda comunitaris, el sistema integrat de gestió i control 
ha estat format, entre altres elements, per les declaracions o sol·licituds d’ajuda 
«superfícies» i per un sistema d’identificació de les parcel·les agrícoles. Aquest sistema 
d’identificació de parcel·les agrícoles era inicialment alfanumèric i, a partir de l’any 2005, 
un sistema basat en l’aplicació de les tècniques dels sistemes d’informació geogràfica, 
que s’hauria d’establir a partir de mapes o documents cadastrals, de conformitat amb el 
que recull el Reglament (CE) núm. 1593/2000 del Consell, de 17 de juliol de 2000, que 
modifica el Reglament (CEE) núm. 3508/92 pel qual s’estableix un sistema integrat de 
gestió i control de determinats règims d’ajuda comunitaris.

El Reglament (CE) núm. 3508/1992 del Consell, de 27 de novembre de 1992, ha 
quedat derogat i substituït successivament pel Reglament (CE) núm. 1782/2003 del 
Consell, de 29 de setembre de 2003, pel qual s’estableixen disposicions comunes 
aplicables als règims d’ajuda directa en el marc de la política agrícola comuna i s’instauren 
determinats règims d’ajuda als agricultors i pel qual es modifiquen els reglaments (CEE) 
núm. 2019/93, (CE) núm. 1452/2001, (CE) núm. 1453/2001, (CE) núm. 1454/2001, (CE) 
núm. 1868/94, (CE) núm. 1251/1999, (CE) núm. 1254/1999, (CE) núm. 1673/2000, (CEE) 
núm. 2358/71 i (CE) núm. 2529/2001, i posteriorment pel Reglament (CE) núm. 73/2009 
del Consell, de 19 de gener de 2009, pel qual s’estableixen disposicions comunes 
aplicables als règims d’ajuda directa als agricultors en el marc de la política agrícola 
comuna i s’instauren determinats règims d’ajuda als agricultors i pel qual es modifiquen 
els reglaments (CE) núm. 1290/2005, (CE) núm. 247/2006, (CE) núm. 378/2007 i es 
deroga el Reglament (CE) núm. 1782/2003. No obstant això, en tots dos reglaments es 
mantenen les mateixes obligacions en relació amb el sistema d’identificació de les 
parcel·les agrícoles.

El 20 de desembre de 2013 es publica el Reglament (UE) núm. 1306/2013 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre el finançament, la 
gestió i el seguiment de la política agrícola comuna, pel qual es deroguen els reglaments 
(CE) núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) 
núm. 1290/2005 i (CE) núm. 485/2008 del Consell. Així mateix, es va publicar també el 
Reglament (UE) núm. 1307/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre 
de 2013, pel qual s’estableixen normes aplicables als pagaments directes als agricultors 
en virtut dels règims d’ajuda inclosos en el marc de la política agrícola comuna i pel qual 
es deroguen els reglaments (CE) núm. 637/2008 i (CE) núm. 73/2009 del Consell. En el 
primer s’estableixen els requisits relatius al sistema integrat de gestió i control, inclòs el 
sistema d’identificació de parcel·les agrícoles. En el segon, es deroga el Reglament (CE) 
núm. 73/2009 del Consell, de 19 de gener de 2009.

L’article 7.4 de l’esmentat Reglament (CE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i 
del Consell, de 17 de desembre de 2013, disposa que els estats membres que autoritzin 
més d’un organisme pagador també han de designar un organisme de coordinació públic 
(l’«organisme coordinador»), al qual han d’encarregar, entre altres funcions, fomentar i, 
quan sigui possible, garantir, l’aplicació harmonitzada de la legislació de la Unió. L’autoritat 
competent a Espanya per portar a terme aquesta coordinació és el Fons Espanyol de 
Garantia Agrària (FEGA), en virtut del que disposa l’article 3.6 de l’Estatut del Fons 
Espanyol de Garantia Agrària, aprovat en el Reial decret 1441/2001, de 21 de desembre. 
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Així mateix, li correspon el seguiment de les actuacions de les comunitats autònomes en 
matèria de la seva competència, per tal de garantir l’aplicació harmonitzada en el territori 
nacional de la reglamentació comunitària, així com el seguiment de l’aplicació 
harmonitzada en el territori nacional dels controls i les sancions que, derivats de la 
reglamentació comunitària, hagin d’aplicar les comunitats autònomes d’acord amb les 
seves competències.

A Espanya, el sistema d’identificació de parcel·les agrícoles és el sistema d’informació 
geogràfica de parcel·les agrícoles (SIGPAC). Aquest Reial decret té per objecte establir 
els criteris bàsics que han de garantir el funcionament correcte del SIGPAC, com a eina 
d’utilització obligada en la gestió de les ajudes comunitàries, i que és la base identificativa 
de qualsevol tipus d’ajuda relacionada amb la superfície.

L’explotació i el manteniment del SIGPAC correspon a les comunitats autònomes, si 
bé l’Administració General de l’Estat a través del FEGA té atribuïdes facultats executives 
imprescindibles per garantir el seu funcionament òptim quan les comunitats autònomes 
no disposin dels mitjans apropiats per dur a terme determinades activitats o quan per a la 
seva realització sigui necessària la coordinació amb altres unitats de l’Administració 
General de l’Estat, entre d’altres, l’actualització per renovació de l’ortofotografia aèria, en 
coordinació amb la Direcció General de l’Institut Geogràfic Nacional (IGN) del Ministeri de 
Foment, i la convergència de les parcel·les SIGPAC amb el cadastre, en coordinació amb 
la Direcció General del Cadastre del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 
Aquestes actuacions tenen el caràcter d’actes d’execució de naturalesa bàsica, de 
conformitat amb la doctrina constitucional (per totes, les sentències del Tribunal 
Constitucional 95/1986 i 213/1994, o la molt recent 74/2014, de 8 de maig). Es tracta 
d’actuacions imprescindibles per garantir la integritat i la coherència del sistema, que 
s’han de dur a terme de manera periòdica i que no poden dur a terme les comunitats 
autònomes. Aquestes actuacions, d’altra banda, se sotmeten a l’acord de totes les 
administracions participants en el si de la mesa de coordinació del SIGPAC.

Aquest sistema generat i actualitzat periòdicament a partir d’ortofotografies aèries i de 
la informació cadastral rústica disponible incorpora els elements necessaris per facilitar la 
gestió i el control de les ajudes comunitàries. Amb la finalitat de garantir una utilització 
eficient dels recursos públics i millorar el servei als agricultors, es preveu la coordinació 
necessària amb la informació que conté el cadastre immobiliari. Així mateix, sota aquest 
mateix principi d’eficiència, la renovació de l’ortofotografia mitjançant vols fotogramètrics 
específics s’està fent conjuntament amb l’IGN mitjançant un conveni en el marc del Pla 
nacional d’observació del territori (PNOT).

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de l’habilitació que conté l’article 149.1.13a de 
la Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de bases i 
coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica.

En la seva tramitació, s’ha sotmès a consulta de les comunitats autònomes i entitats 
representatives dels sectors afectats.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, 
amb l’aprovació prèvia del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el 
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 19 
de desembre de 2014,

DISPOSO:

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret estableix les normes d’aplicació a Espanya del sistema 
d’informació geogràfica de parcel·les agrícoles (SIGPAC) i la seva utilització com a 
instrument de gestió en el marc del sistema integrat de gestió i control i la resta de règims 
d’ajuda relacionats amb la superfície de la política agrícola comuna.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 307  Dissabte 20 de desembre de 2014  Secc. I. Pàg. 3

Article 2. Utilització del SIGPAC.

1. Emparat en l’article 70 del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre el finançament, la gestió i el 
seguiment de la política agrícola comuna, pel qual es deroguen els reglaments (CE) núm. 
352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 
i (CE) núm. 485/2008 del Consell, el SIGPAC és el sistema d’identificació de parcel·les 
agràries als efectes de la gestió i el control dels règims d’ajuda que s’hi estableixen, així 
com per als règims d’ajuda en els quals sigui necessari identificar les parcel·les, i és per 
tant l’única base de referència per a la identificació de les parcel·les agrícoles en el marc 
de la política agrícola comuna.

2. No obstant això, de manera excepcional, en les àrees en què no sigui possible 
utilitzar el SIGPAC per l’existència de modificacions territorials o altres raons degudament 
justificades, les comunitats autònomes poden determinar la utilització temporal, en 
aquestes àrees, d’altres referències oficials identificatives de parcel·les, per a tots els 
règims d’ajuda en què sigui necessari identificar-les. És preceptiu donar publicitat al seu 
abast abans de l’inici de qualsevol campanya d’ajudes.

3. Sense perjudici del que estableix l’apartat 1, quan ho decideixin, les comunitats 
autònomes poden establir en la seva normativa que la declaració de superfícies es pot fer 
sobre la base de referències identificatives diferents del SIGPAC en els supòsits següents:

a) Per a la declaració de les superfícies de pastures utilitzades en comú, d’acord 
amb el que recull l’annex XII del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre 
l’aplicació a partir de 2015 dels pagaments directes a l’agricultura i a la ramaderia i altres 
règims d’ajuda, així com sobre la gestió i el control dels pagaments directes i dels 
pagaments al desenvolupament rural.

b) Per a les ajudes relacionades amb la superfície en el sector vitivinícola, es pot 
seguir utilitzant el Registre vitícola com a sistema d’identificació de parcel·les. No obstant 
això, les comunitats autònomes que s’acullin a aquesta excepció s’han d’assegurar que 
totes les parcel·les identificades en els registres vitícoles tinguin reflex en la informació 
gràfica i alfanumèrica del SIGPAC.

Article 3. Caràcter i naturalesa jurídica del SIGPAC.

1. El SIGPAC és un registre públic de caràcter administratiu dependent del Fons 
Espanyol de Garantia Agrària i de les conselleries amb competències en matèria 
d’agricultura de les comunitats autònomes que conté informació de les parcel·les 
susceptibles de beneficiar-se de les ajudes comunitàries relacionades amb la superfície i 
disposa de suport gràfic del terreny i de les parcel·les i els recintes amb usos o 
aprofitaments agraris definits.

2. El SIGPAC es configura com una base de dades geogràfica amb les 
característiques tècniques definides a l’annex I, que conté la delimitació geogràfica de 
cada recinte amb la seva referència individualitzada, l’atribut corresponent al seu ús agrari 
i altra informació rellevant, a més d’altres cartografies necessàries per complir la seva 
funció, i ortofotografies i mapes de referència de tot el territori nacional.

3. La base de dades pot estar:

a) Centralitzada en el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. La 
informació resideix en el servidor del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, 
que l’ha de posar a disposició de les comunitats autònomes i els usuaris en la forma que 
es determini, i al qual correspon la gestió i el manteniment del sistema informàtic.

b) Distribuïda entre les comunitats autònomes. En aquest cas la informació resideix 
en el servidor de la comunitat autònoma, i correspon al Ministeri d’Agricultura, Alimentació 
i Medi Ambient la gestió i el manteniment del sistema informàtic central, on resideix una 
còpia de la base de dades autonòmica, i a les comunitats autònomes, la gestió i el 
manteniment dels seus propis sistemes.
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4. Independentment del sistema adoptat, la informació que conté el SIGPAC ha de 
ser única, i ha de permetre, en tot moment, la consulta de dades actualitzades de tot el 
territori nacional. La selecció d’una determinada opció ha de permetre el manteniment 
d’un sistema gràfic continu que garanteixi la qualitat de la informació continguda i la seva 
uniformitat en tot el territori espanyol.

5. La informació continguda en el SIGPAC no inclou la corresponent a la titularitat o 
propietat de les parcel·les, per la qual cosa no es pot utilitzar a aquests efectes ni tampoc 
per a la delimitació de termes legalment reconeguts i altres propietats del terreny que 
siguin competència dels registres de la propietat, de la Direcció General del Cadastre o 
dels òrgans competents en matèria del cadastre immobiliari en les comunitats autònomes 
de Navarra i del País Basc.

Article 4. Definicions.

Als efectes que preveu aquest Reial decret, s’han d’aplicar les definicions que recull 
l’article 3 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l’aplicació a partir de 
2015 dels pagaments directes a l’agricultura i a la ramaderia i altres règims d’ajuda, així 
com sobre la gestió i el control dels pagaments directes i dels pagaments al 
desenvolupament rural, i s’entén per:

a) Parcel·la SIGPAC: Una superfície contínua del terreny amb una referència 
alfanumèrica concreta representada gràficament en el SIGPAC. La seva delimitació 
gràfica coincideix amb la de la parcel·la cadastral excepte quan per modificació d’aquesta 
última encara no s’hagi registrat la modificació esmentada a SIGPAC.

b) Recinte SIGPAC: És la parcel·la de referència que defineix l’apartat 25 de l’article 
2 del Reglament delegat (UE) núm. 640/2014 de la Comissió, d’11 de març de 2014, pel 
qual es completa el Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell 
pel que fa al sistema integrat de gestió i control i a les condicions sobre la denegació o 
retirada dels pagaments i sobre les sancions administratives aplicables als pagaments 
directes, a l’ajuda al desenvolupament rural i a la condicionalitat i es defineix com una 
superfície contínua de terreny, delimitada geogràficament, dins d’una parcel·la amb un ús 
únic dels que defineix l’annex II i amb una referència alfanumèrica única.

c) Coeficient de regadiu: Potencial o capacitat de reg que té un recinte expressat en 
tant per cent i que ha d’estar contrastat per l’autoritat competent en la seva assignació.

Article 5. Règim d’explotació i manteniment del SIGPAC.

1. Les comunitats autònomes són les responsables de l’explotació i el manteniment 
del SIGPAC en el seu territori. A aquest efecte, han d’establir les mesures adequades per:

a) Assistir els productors en la seva utilització i facilitar la informació necessària de 
les parcel·les agrícoles, de manera que puguin emplenar adequadament les sol·licituds 
d’ajuda relacionades amb la superfície.

b) Atendre i resoldre les al·legacions que es puguin plantejar per part dels productors 
sobre el seu contingut, segons les condicions que recull l’article 7.

c) Incorporar a la base de dades les actualitzacions gràfiques i dels atributs dels 
recintes, així com les corresponents a les superfícies d’interès ecològic i els elements del 
paisatge als quals fa referència l’article 2 del Reial decret 1078/2014, de 19 de desembre, 
pel qual s’estableixen les normes de la condicionalitat que han de complir els beneficiaris 
que rebin pagaments directes, determinades primes anuals de desenvolupament rural, o 
pagaments en virtut de determinats programes de suport al sector vitivinícola.

2. El Fons Espanyol de Garantia Agrària ha d’exercir les funcions següents en 
relació amb l’explotació i el manteniment del SIGPAC:
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a) Coordinar el funcionament correcte del SIGPAC, per garantir l’homogeneïtat en la 
seva explotació i el manteniment per part de les comunitats autònomes, a través de la 
mesa de coordinació del SIGPAC a què es refereix l’article 8.

b) Fer l’avaluació qualitativa del sistema d’identificació de parcel·les agràries a què 
fa referència l’article 6 del Reglament delegat (UE) núm. 640/2014 de la Comissió, d’11 de 
març de 2014.

c) Garantir l’adequada renovació i actualització de la informació que conté el 
SIGPAC en coordinació amb altres unitats de l’Administració General de l’Estat, i a aquest 
efecte ha de prestar l’assistència tècnica necessària per garantir-ne el funcionament 
correcte. En particular, si així s’acorda en l’àmbit de la mesa de coordinació constituïda de 
conformitat amb l’article 8, el FEGA ha de procedir a l’actualització del SIGPAC per 
renovació de l’ortofotografia aèria, en coordinació amb la Direcció General de l’Institut 
Geogràfic Nacional del Ministeri de Foment, i la convergència de les parcel·les SIGPAC 
amb el cadastre, en coordinació amb la Direcció General del Cadastre del Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques.

Article 6. Responsabilitat del sol·licitant d’ajudes de la política agrària comuna i altres 
subvencions.

1. Als efectes de les sol·licituds d’ajudes que recull l’article 1 del Reial decret 
1075/2014, de 19 de desembre, sobre l’aplicació a partir de 2015 dels pagaments directes 
a l’agricultura i a la ramaderia i altres règims d’ajuda, així com sobre la gestió i el control 
dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural, així com qualssevol 
altres subvencions o registres públics en els quals s’utilitzi el SIGPAC com a referència 
per a la declaració de superfícies, l’agricultor que declara els recintes SIGPAC pels quals 
se sol·liciten aquestes ajudes o la inscripció en el registre corresponent és el responsable 
últim del fet que la informació, tant gràfica com alfanumèrica, registrada en el SIGPAC 
sigui verídica i coincident amb la realitat.

En particular, el sol·licitant ha de comprovar que la delimitació gràfica i l’ús del recinte 
SIGPAC es corresponen amb la realitat del terreny i que el recinte no conté elements no 
elegibles com ara camins, edificacions o altres elements improductius de caràcter 
permanent. Finalment, en el cas de recintes de pastura, s’ha de cerciorar que el coeficient 
d’admissibilitat de pastures assignat al recinte reflecteix adequadament el percentatge de 
superfície admissible d’aquest.

2. En cas que després de la sol·licitud d’ajuda o inscripció en el registre corresponent 
es comprovi que la informació registrada en el SIGPAC no és la correcta s’ha d’aplicar el 
règim d’infraccions i sancions que correspongui. Únicament queda exonerat el sol·licitant 
mitjançant la demostració fefaent que ha posat en coneixement de l’autoritat competent, 
en els terminis que estableix l’apartat 3 de l’article 7 d’aquest Reial decret, la discordança 
constatada, la qual no ha estat atesa per causes no imputables a aquest, tant si la 
informació procedeix del mateix sol·licitant com si procedeix d’altres fonts. En el cas 
concret de la sol·licitud d’ajudes dels pagaments directes i mesures de desenvolupament 
rural en l’àmbit del sistema integrat, s’han d’aplicar les penalitzacions i, si s’escau, la 
devolució dels pagaments indegudament percebuts, que recullen els articles 97 i 101 del 
Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l’aplicació a partir de 2015 dels 
pagaments directes a l’agricultura i a la ramaderia i altres règims d’ajuda, així com sobre 
la gestió i el control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural.

Article 7. Sol·licituds de modificació del SIGPAC.

1. En cas que el titular d’un recinte SIGPAC o qualsevol persona que acrediti la 
capacitat d’ús i gaudi del seu aprofitament no estigui conforme amb la informació que el 
SIGPAC té registrada respecte del recinte esmentat, atès que no coincideix amb la realitat 
del territori, ha de requerir-ne la revisió, presentant la sol·licitud de modificació 
corresponent, degudament motivada i justificada documentalment, davant la comunitat 
autònoma on s’ubiqui el recinte SIGPAC.
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Sense perjudici d’això, quan la sol·licitud de modificació es refereixi a la informació 
gràfica o alfanumèrica inherent a la parcel·la cadastral que conté el recinte en qüestió, 
aquesta sol·licitud s’ha de presentar davant l’autoritat competent per a la gestió del 
cadastre immobiliari de la província on s’ubiqui la parcel·la.

2. Les comunitats autònomes han d’establir els procediments necessaris per tramitar 
les sol·licituds de modificació del SIGPAC a les quals fa referència l’apartat anterior.

3. Quant al termini de presentació de les sol·licituds de modificació del SIGPAC, a 
menys que les comunitats autònomes estableixin uns terminis diferents en la seva 
normativa, s’ha de tenir en compte el següent:

a) Els interessats poden formular en qualsevol moment al·legacions al contingut del 
SIGPAC mitjançant la presentació de la sol·licitud de modificació a què fa referència 
l’apartat 1.

b) No obstant això, quan la modificació que es pretengui s’hagi de tenir en compte 
per a la concessió d’una ajuda, aquella s’ha de presentar abans que finalitzi el termini de 
presentació de sol·licituds d’ajuda de què es tracti.

c) En el cas concret de la sol·licitud única d’ajudes directes de la política agrària 
comuna que regula el Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l’aplicació a 
partir de 2015 dels pagaments directes a l’agricultura i a la ramaderia i altres règims 
d’ajuda, així com sobre la gestió i el control dels pagaments directes i dels pagaments al 
desenvolupament rural, l’últim dia del termini a què fa referència la lletra b) mai ha de ser 
anterior al 31 de maig de cada campanya.

Article 8. Mesa de coordinació del SIGPAC.

1. La mesa de coordinació del SIGPAC (d’ara endavant, mesa de coordinació) es 
constitueix com a òrgan col·legiat, adscrit al Fons Espanyol de Garantia Agrària a través 
del seu president, per a la coordinació de tots els treballs relacionats amb l’explotació i el 
manteniment del SIGPAC, intercanvi de la informació i incorporació de les innovacions 
tecnològiques que s’exigeixin per al seu millor funcionament.

2. Correspon, així mateix, a la mesa de coordinació:

a) Conèixer els acords i els convenis subscrits entre el Ministeri d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient i les comunitats autònomes amb entitats públiques o privades 
sobre cessió de dades del SIGPAC, d’acord amb els criteris que fixa a aquest efecte la 
mateixa mesa.

b) Acordar, a proposta de les comunitats autònomes o del FEGA, la forma i les 
condicions d’actualització del SIGPAC, mitjançant l’aprovació del pla de renovació del 
sistema, incloent-hi l’actualització d’ortofotos, modificacions parcel·làries, capes 
temàtiques d’usos agraris i tota la informació que hagi de ser objecte d’actualització 
periòdica.

c) Aprovar, a proposta del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient o de les 
comunitats autònomes, la incorporació de nova informació a la base gràfica, així com 
l’aplicació de les innovacions o els processos tecnològics en el sistema, modificació de 
les condicions o el règim d’accés, de cessió, o de processament de dades.

d) Conèixer els projectes de disposicions de caràcter general que es dictin en 
desplegament d’aquest Reial decret.

e) La realització de totes les funcions que siguin necessàries per complir millor els 
seus fins.

3. La mesa de coordinació està integrada per responsables designats per les 
administracions competents, d’acord amb la composició següent:

a) President: El president del Fons Espanyol de Garantia Agrària.
b) Vicepresident: El subdirector general d’Ajudes Directes del Fons Espanyol de 

Garantia Agrària.
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c) Vocals:

1r Un representant per cadascuna de les comunitats autònomes que decideixin 
integrar-se.

2n Dos representants del Fons Espanyol de Garantia Agrària, designats pel seu 
president.

3r El subdirector general de Sistemes Informàtics i Comunicacions del Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

4t Un representant de la Direcció General de Produccions i Mercats Agraris, del 
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, designat pel titular de l’esmentat centre 
directiu, amb rang de subdirector general.

5è Un representant de la Direcció General de Desenvolupament Rural i Política 
Forestal, del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, designat pel titular de 
l’esmentat centre directiu, amb rang de subdirector general.

6è Un representant de la Subsecretaria d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, 
designat pel titular de l’esmentat centre directiu, amb rang de subdirector general.

7è Un representant de la Secretaria d’Estat de Medi Ambient, designat pel titular de 
l’esmentat centre directiu, amb rang de subdirector general.

8è Un representant de la Direcció General del Cadastre, del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, amb rang de subdirector general.

9è Un representant de l’Institut Geogràfic Nacional, del Ministeri de Foment, amb 
rang de subdirector general.

d) Secretari: Un funcionari del Fons Espanyol de Garantia Agrària, designat pel seu 
president.

4. En cas d’absència, vacant, malaltia o altres causes, el vicepresident substitueix el 
president.

5. La mesa de coordinació del SIGPAC pot decidir l’assistència d’experts, amb veu 
però sense vot, i constituir els grups de treball que consideri oportuns per dur a terme 
millor les seves funcions.

6. El règim jurídic, en tot el que no preveu aquest Reial decret, s’ha d’ajustar a les 
normes que conté en matèria d’òrgans col·legiats el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.

7. El funcionament de la Mesa de Coordinació del SIGPAC s’ha d’atendre amb els 
mitjans personals, tècnics i pressupostaris assignats al Fons Espanyol de Garantia 
Agrària.

Article 9. Col·laboració entre administracions públiques.

1. Per al desenvolupament de les actuacions que preveu aquest Reial decret, s’han 
d’establir els mecanismes de coordinació tècnica i administrativa oportuns entre el FEGA i 
les comunitats autònomes, en particular per al que estableix l’article 5.2 b) i c).

2. Per part del FEGA s’han d’establir els mecanismes de coordinació i col·laboració, 
tècnica, financera i administrativa, amb altres unitats de l’Administració General de l’Estat 
competents en matèria d’informació geogràfica. En particular, la renovació d’ortofotografies 
del SIGPAC s’ha de coordinar amb el Pla nacional d’ortofotografia aèria (PNOA), dirigit 
per la Direcció General de l’Institut Geogràfic Nacional. Així mateix, el FEGA ha de 
col·laborar amb l’Institut Geogràfic Nacional perquè el SIGPAC contribueixi a la 
consecució dels fins del Pla nacional d’observació del territori (PNOT), i de manera 
general amb el Sistema Cartogràfic Nacional, aprovat mitjançant el Reial decret 
1545/2007, de 23 de novembre, pel qual es regula el Sistema Cartogràfic Nacional, del 
qual el PNOT forma part.

A aquest efecte, també s’han de tenir en compte els preceptes que estableix la Llei 
14/2010, de 5 de juliol, sobre les infraestructures i els serveis d’informació geogràfica a 
Espanya, per la qual es transposa a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2007/2/CE, 
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de 14 de març de 2007, per la qual s’estableix una infraestructura d’informació espacial a 
la Comunitat Europea (INSPIRI).

3. Així mateix, la informació continguda en el SIGPAC s’ha de coordinar amb la del 
cadastre immobiliari, especialment mitjançant l’actualització periòdica de les parcel·les 
SIGPAC a partir de les parcel·les cadastrals i mitjançant l’expressió de la referència 
cadastral de les parcel·les cadastrals integrants de les parcel·les agrícoles, i s’han 
d’establir les fórmules de col·laboració, tant tècnica com financera, entre el FEGA i la 
Direcció General del Cadastre, amb la finalitat de mantenir la coherència adequada entre 
les dades disponibles en tots dos sistemes.

Disposició transitòria única. Desenvolupament de la capa de superfícies d’interès 
ecològic.

La creació de la capa de superfícies d’interès ecològic a què fa referència l’annex I 
s’ha de portar a terme d’acord amb la planificació que s’estableixi en el marc de la mesa 
de coordinació, i la seva plena operativitat ha de quedar garantida l’1 de gener de 2018. 
En qualsevol cas, les comunitats autònomes han de prendre les mesures oportunes 
perquè es registrin en aquesta capa les superfícies d’interès ecològic que siguin 
procedents per a cada campanya, abans d’iniciar el càlcul de l’import del pagament per a 
pràctiques agrícoles beneficioses per al clima i el medi ambient a què fa referència l’article 
24 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l’aplicació a partir de 2015 dels 
pagaments directes a l’agricultura i a la ramaderia i altres règims d’ajuda, així com sobre 
la gestió i el control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

A partir de l’u de gener de 2015 queda derogat el Reial decret 2128/2004, de 29 
d’octubre, pel qual es regula el sistema d’informació geogràfica de parcel·les agrícoles.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de l’habilitació que conté l’article 149.1.13a de 
la Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de bases i 
coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica.

Disposició final segona. Facultat de desplegament.

Es faculta el ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient per dictar les 
disposicions que exigeixi el desplegament d’aquest Reial decret i, en particular, per 
introduir en els annexos les modificacions o actualitzacions que siguin necessàries.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’1 de gener de 2015.

Madrid, 19 de desembre de 2014.

FELIPE R.

La ministra d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient,
ISABEL GARCÍA TEJERINA
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ANNEX I

Característiques tècniques del SIGPAC

I. Característiques de la base de dades

1. Informació gràfica:

La informació gràfica bàsica del SIGPAC es compon de la delimitació geogràfica de 
cada parcel·la del terreny, que ha de contenir un o diversos recintes classificats amb 
algun dels usos esmentats a l’article 4, superposada a una base cartogràfica formada per 
mapes i ortofotografies aèries, que proporcionen una visió contínua de terreny de tot el 
territori nacional.

La informació gràfica del SIGPAC es compon de:

1) Cartografies en format vectorial, que compleixen les normes exigibles per a 
l’escala 1:5.000, de:

a) Parcel·les, coincidents amb les parcel·les cadastrals.
b) Recintes, un o diversos per cada parcel·la, classificats amb algun dels usos que 

esmenta l’article 4.
c) Arbres de fruita seca.
d) Superfícies d’interès ecològic, segons la definició de l’article 24 del Reial decret 

1075/2014, de 19 de desembre, sobre l’aplicació a partir de 2015 dels pagaments directes 
a l’agricultura i a la ramaderia i altres règims d’ajuda, així com sobre la gestió i el control 
dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural.

e) Particularitats topogràfiques o elements del paisatge, segons es defineixen a 
l’article 2 d) del Reial decret 1078/2014, de 19 de desembre, pel qual s’estableixen les 
normes de la condicionalitat que han de complir els beneficiaris que rebin pagaments 
directes, determinades primes anuals de desenvolupament rural, o pagaments en virtut 
de determinats programes de suport al sector vitivinícola.

f) Regions del règim de pagament bàsic, segons es defineixen a l’article 7 del Reial 
decret 1076/2014, de 19 de desembre, sobre assignació de drets de règim de pagament 
bàsic de la política agrícola comuna.

2) Altres cartografies de referència.
3) Ortofotografies i mapes topogràfics.

2. Informació alfanumèrica:

La base de dades alfanumèrica conté la següent informació mínima de cadascun dels 
recintes: codis d’identificació, superfície, coeficient d’admissibilitat en pastures, perímetre, 
codi d’ús assignat, incidències detectades en la subdivisió, coeficient de regadiu, pendent 
mitjà, elegibilitat, nombre d’arbres de fruits de clofolla per espècies (ametller, garrofer, 
avellaner, noguera i festuc), així com altra informació que es determini en la mesa de 
coordinació.

A més, la cartografia de superfícies d’interès ecològic ha d’incloure informació 
alfanumèrica almenys sobre el tipus i la superfície ponderada.

II. Característiques del sistema informàtic

El model funcional del SIGPAC respon a una arquitectura de dades centralitzada o 
distribuïda l’actualització del qual es fa des de terminals o sistemes locals ubicats a les 
comunitats autònomes o al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, així com 
des de dispositius mòbils, d’acord amb uns mateixos requisits tècnics i de seguretat.

El sistema informàtic gestiona tota la informació gràfica i alfanumèrica indicada a 
l’apartat I.
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1. Funcions bàsiques que permet el sistema informàtic:

a) Consulta de la informació per tots els agents del sector –agricultors, entitats 
col·laboradores i administracions públiques–, a través dels sistemes informàtics disposats 
a aquest efecte. Aquesta consulta es pot fer a través de còpies locals o directament des 
d’Internet.

b) Actualització de la base de dades, ja sigui per edició directa o substitució de la 
informació des dels sistemes instal·lats a les comunitats autònomes, amb la submissió 
prèvia als requeriments de seguretat necessaris.

c) Exportació d’informació des de la base de dades, d’una zona concreta del territori, 
en diferents formats, amb la producció de fitxers que es transmeten a través del sistema 
de comunicacions, amb els corresponents requisits de seguretat.

2. Sistema de seguretat:

a) Consta d’un sistema de seguretat basat en el parell usuari-contrasenya, per a 
funcions que impliquin actualització de dades, dissenyat per permetre, en un futur, la 
implantació de sistemes de certificació digital d’identitat de l’usuari.

b) Disposa de mecanismes de control d’accessos per permetre assignar a cada 
usuari les seves possibilitats d’actuació.

c) El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i les comunitats autònomes 
han de garantir la seguretat i la integritat de la informació i el règim d’autorització i accés 
al sistema. En tot cas, s’ha de conèixer la identitat de l’autor de qualsevol modificació i la 
data en la qual aquesta es va fer, a més de disposar en tot moment de l’accés a la 
informació en una data determinada.

3. Sistema de comunicacions:

El model de comunicacions està basat en l’ús d’una extranet o internet en funció del 
tipus d’usuari i de les funcions atribuïdes.

Els requisits de seguretat del sistema de comunicacions han de ser elevats. Aquests 
requisits els ha de definir el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

a) Extranet: xarxa basada en circuits privats, i/o xarxes privades virtuals sobre 
circuits públics, que permeten mantenir la base de dades única, interconnectant els 
diferents sistemes d’informació que constitueixen el SIGPAC. Permet la transferència de 
dades relatives a processos de consulta i actualització, de manera 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

Usos agrícoles

Terres de conreu

Ús SIGPAC Descripció

IV Hivernacles i conreus sota plàstic.
TA Terres llaurables.
TH Horta.
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Conreus permanents

Ús SIGPAC Descripció

CF Associació cítrics-fruiters.
CI Cítrics.
CS Associació cítrics-fruiters de clofolla.
CV Associació cítrics-vinya.
FF Associació fruiters-fruiters de clofolla.
FL Fruita seca i oliverar.
FS Fruita seca.
FV Fruita seca i vinya.
FY Fruiters.
OC Associació oliverar-cítrics.
OF Oliverar-fruiter.
OV Oliverar.
VF Vinya-fruiter.
VI Vinya.
VO Vinya-oliverar.

Pastures

Ús SIGPAC Descripció

PA Pastura amb arbrat.
PR Pastura arbustiva.
PS Pastura.

Altres

Ús SIGPAC Descripció

ZC Zona concentrada no inclosa en l’ortofoto.
ZV Zona censurada.

Usos no agrícoles

Ús SIGPAC Descripció

AG Corrents i superfícies d’aigua.
CA Vials.
ED Edificacions.
FO Forestal.
IM Improductius.
ZU Zona urbana.
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