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1.9 Datos da ADS:

Código identificativo da ADS.
CIF.
Data de resolución ou de alta.
Nome, enderezo, provincia, municipio, código postal,

teléfono de contacto, fax e enderezo de correo elec-
trónico.

Datos dos veterinarios pertencentes á ADS: nome,
NIF.

1.10 Agrupamentos:

Código único identificativo do grupo.
Tipo.
Estado do grupo e data do cambio de estado.
Nome do grupo.
Observacións.
Código de cada unha das explotacións que pertence

ó grupo e data na que se engade ou dá de baixa no
grupo.

2. Datos de movementos

2.1 Movementos:

Código identificativo único do movemento.
Código identificativo da guía.
Data de expedición da guía ou documento sanitario

de acompañamento.
Código da explotación de orixe.
Data de saída.
Lugar de orixe.
Código da explotación de destino.
Data de chegada.
Lugar de destino.
Indicador de recrotalación.
Tipo de medio de transporte.
Identificación do tipo de medio de transporte utili-

zado.
Tipo de responsable do movemento.
Identificación do responsable do movemento.
Número de lotes do movemento.

2.2 Composición do movemento:

Código identificativo único do movemento.
Categoría dos porcinos do lote.
Número de porcinos da categoría indicada involucra-

dos no movemento.

ANEXO II

Datos de explotacións residentes no servidor central
para consultas de usuarios autorizados

1.1 Datos básicos:

Código SIMOPORC da explotación.
Código local.
Nome da explotación.
Enderezo e código postal.
Coordenadas xeográficas: lonxitude e latitude.
Estado actual da explotación e data de cambio de

estado.
Código do responsable sanitario oficial.
Código da agrupación de defensa sanitaria (ADS) á

que pertence a explotación (soamente se pertence).
Código da integradora á que pertence a explotación

(soamente se pertence).
Réxime da explotación.
Clasificación da explotación.
Capacidade productiva.
Restricción ó movemento de entrada e motivo de

restricción.

Restricción ó movemento de saída e motivo de res-
tricción.

Observacións.

1.2 Titulares:
Datos do(s) titular(es) da explotación: NIF, nome,

enderezo, provincia, municipio, código postal e teléfono
de contacto. Poderanse rexistrar tanto o(s) propietario(s)
das instalacións como o(s) titular(es) do libro de rexistro.

ANEXO III

Información residente no servidor central
sobre lotes de animais

1. Animais importados

Código identificativo do movemento.
Código identificativo do certificado sanitario de acom-

pañamento.
Data de expedición do certificado sanitario de acom-

pañamento.
Código da explotación de orixe.
Data de saída.
País de orixe.
Código da explotación de destino.
Data de chegada.
Lugar de destino.

2. Movementos entre comunidades autónomas
(CCAA)

Código identificativo do movemento.
Código identificativo da guía.
Data de expedición da guía.
Código da explotación de orixe.
Data de saída.
Lugar de orixe.
Código da explotación de destino.
Data de chegada.
Lugar de destino.

3. Animais exportados

Código identificativo do movemento.
Código identificativo do certificado sanitario de acom-

pañamento.
Data de expedición do certificado sanitario de acom-

pañamento.
Código da explotación de orixe.
Data de saída.
Lugar de orixe.
Código da explotación de destino.
Data de chegada.
País de destino.

24529 ORDE APA/3188/2002, do 11 de decembro,
pola que se modifica a Orde do 23 de maio
de 1986 e as ordes do 1 de xullo de 1986
sobre control e certificación de sementes e plan-
tas de viveiro. («BOE» 301, do 17-12-2002.)

A experiencia adquirida como consecuencia da apli-
cación da Orde do 26 de decembro de 2001 pola que
se modifica a Orde do 23 de maio de 1986 e as ordes
do 1 de xullo de 1986 sobre control e certificación de
sementes e plantas de viveiro, que incorporaba ó noso
ordenamento xurídico a Directiva 2001/64/CE, do Con-
sello, do 31 de agosto de 2001, pola que se modifican
as directivas 66/401/CEE e 66/402/CEE, puxo de mani-
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festo a necesidade de establecer algúns prazos en rela-
ción coa ordenación do procedemento administrativo,
aclarar algúns conceptos que resultaron contradictorios
na súa aplicación, establecer con carácter xeral condi-
cións que se sinalaron para casos particulares e aclarar
que o destinatario final das sementes comercializadas
por solto é o agricultor.

Así mesmo, a globalización dos mercados e a comer-
cialización en España de variedades procedentes dos
catálogos comúns da Unión Europea aconsella homoxe-
neiza-las condicións técnicas que deben cumpri-las
sementes con obxecto de non esixir á producción nacio-
nal condicións máis estrictas que as esixidas para as
sementes procedentes da Unión Europea.

Na súa virtude, dispoño:

Artigo 1. Modificación da Orde do 23 de maio de 1986
que aproba o Regulamento xeral técnico de control
e certificación de sementes e plantas de viveiro.

1. Modifícase o derradeiro inciso da alínea a) do
número 40 bis, que queda redactado como segue:

«A autoridade competente, unha vez compro-
bado que a entidade productora de sementes cum-
pre os requisitos pertinentes e que esta reúne as
condicións adecuadas para poder aplicar este sis-
tema de comercialización, comunicaralle no prazo
de dez días os resultados de tales comprobacións,
establecendo o plan de inspeccións e toma de mos-
tras correspondentes.»

2. Modifícase o derradeiro inciso da alínea b) do
número 40 bis, quedando redactado como segue:

«Unha vez finalizadas as análises pertinentes rea-
lizadas pola dita entidade, deberase remitir á auto-
ridade competente, previamente á precintaxe ofi-
cial da semente, a información relativa a cantidade,
porcentaxe de pureza e porcentaxe de xerminación
desa partida.»

3. Modifícase a alínea e) do número 40 bis, que
queda redactada como segue:

«O dispositivo de carga dos envases ou recipien-
tes que conteñan a semente aludida anteriormente
deberá permanecer precintado e etiquetado ata
que a autoridade competente autorice un novo
enchemento do recipiente, segundo o anteriormen-
te exposto e de acordo coas condicións que aquela
establece.»

4. Modifícase o parágrafo terceiro e engádese un
parágrafo cuarto á alínea f) do número 40 bis, que queda
redactado como segue:

«O recipiente utilizado polo consumidor final
deberá ser fechado despois do seu enchemento
e deberá ser etiquetado de acordo co establecido
no número 22 deste regulamento.

Non obstante o anterior, a etiqueta poderá ser
substituída polo albará do fornecedor, sempre que
conteña os datos esixidos no número 22 deste
regulamento relativo ás etiquetas.»

Artigo 2. Modificación da orde do 1 de xullo de 1986
pola que se aproba o Regulamento técnico de control
e certificación de sementes de cereais.

Modifícase o anexo número 2, requisitos das semen-
tes, nos seguintes termos:

«a) Na columna 3, relativa á pureza varietal do
trigo, cebada, avea e espelta menor para semente

R-2, a porcentaxe de pureza pasa a ser de 99 por
100.

b) Na columna 3, relativa á pureza varietal do
arroz para semente R-2, a porcentaxe de pureza
pasa a ser de 99 por 100.

c) Na columna 4, relativa a presencia máxima
de sementes doutras especies do arroz para semen-
te R-2, pasa a ser de 15.

d) Na columna 5, relativa á presencia máxima
de sementes doutros cereais para o trigo, cebada,
avea e espelta menor para semente R-1, pasa a
ser de 7.»

Artigo 3. Modificación da Orde do 1 de xullo de 1986
pola que se aproba o Regulamento técnico de control
e certificación de sementes e plantas forraxeiras.

1. Modifícase o anexo I, requisitos das sementes,
número B, sementes de base, nos seguintes termos:

No cadro 2, na columna 5, relativa ó número máximo
de sementes doutras especies para o Medicago lupulina
pasa a ser de 5.

2. Modifícase o anexo II, peso dos lotes e das mos-
tras, nos seguintes termos:

Na columna relativa ó peso máximo do lote en tone-
ladas para a Vicia Villosa, o peso pasa a ser de 20.

Disposición derradeira primeira. Título competencial.

Esta orde díctase ó abeiro do artigo 149.1.13 da
Constitución, que atribúe ó Estado a competencia exclu-
siva en materia de bases e coordinación da planificación
xeral da actividade económica.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor.

Esta disposición entrará en vigor o día seguinte ó
da súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 11 de decembro de 2002.

ARIAS CAÑETE

MINISTERIO DE CIENCIA
E TECNOLOXÍA

24532 ORDE CTE/3190/2002, do 5 de decembro, pola
que se modifican as instruccións técnicas com-
plementarias MI-IF002, MI-IF004 e MI-IF009 do
Regulamento de seguranza para instalacións fri-
goríficas. («BOE» 301, do 17-12-2002.)

O Real decreto 3099/1977, do 8 de setembro, apro-
bou o Regulamento de seguranza para instalacións fri-
goríficas, e na súa disposición adicional cuarta facultou
o Ministerio de Industria e Enerxía para dicta-las dis-
posicións e normas necesarias para o desenvolvemento
do establecido nel.

Así, por orde do 24 de xaneiro de 1978, aprobáronse
as instruccións técnicas complementarias (ITC) do dito
regulamento, denominadas MI-IF.

No preámbulo desa orde prevese que as ITC deben
ser obxecto no futuro das revisións que esixa a nece-


