
Suplement núm. 4 Dissabte 16 febrer 2002 747

c) Intercanvi d’informació sobre els mitjans de trans-
port, les càrregues, la tramesa per correu i altres mitjans,
i sobre les rutes i tècniques utilitzades per al tràfic i�ícit
de drogues en trànsit a través del territori d’una de les
parts, amb destinació final a qualsevol d’aquestes.

d) Suport tècnic mitjançant l’intercanvi de profes-
sionals per millorar la seva formació.

e) Intercanvi de mitjans materials i de tot tipus per
millorar l’operativitat i l’eficàcia dels professionals i tèc-
nics.

F) En matèria de blanqueig de capitals derivat del
tràfic de drogues:

a) Desenvolupament d’unitats d’inte�igència espe-
cialitzades en la investigació d’operacions sospitoses de
blanqueig de capitals.

b) Intercanvi periòdic d’informació operativa d’inte-
rès mutu respecte d’activitats de blanqueig de capitals
procedents del tràfic de drogues.

Article 3r

Els intercanvis d’informació i altres aspectes abans
assenyalats entre les parts contractants s’han de fer a
través dels òrgans administratius responsables en matè-
ria de drogues d’ambdós països, sota les directrius de
la Comissió Mixta a la qual es refereix l’article 5è.

Article 4t

Les autoritats competents de les dues parts contrac-
tants poden negociar i concloure els acords adminis-
tratius i les normes de desplegament necessàries per
a l’aplicació d’aquest Acord.

Article 5è

Per a l’aplicació d’aquest Acord es crea una comissió
mixta hispano-hondurenya integrada paritàriament per
membres designats per les autoritats competents dels
dos països.

Integren la Comissió Mixta, per la part espanyola,
representants de la Delegació del Govern per al Pla nacio-
nal sobre drogues i el Ministeri d’Afers Exteriors d’Es-
panya, i per la part hondurenya, representants del Consell
Nacional contra el Narcotràfic, la Secretaria d’Estat al
Despatx de Seguretat a través de la Policia Nacional,
i la Secretaria d’Estat al Despatx de Relacions Exteriors.

Article 6è

La Comissió Mixta té, a més de les funcions que li
concedeixin les autoritats competents, les següents:

a) Serveix de comunicació entre les autoritats com-
petents d’ambdós països en l’àmbit d’aplicació d’aquest
Acord.

b) Proposa a les autoritats competents dels dos paï-
sos les condicions de cooperació en la matèria a què
es refereix l’article 2n d’aquest Acord.

c) Proposa a les autoritats competents els acords
administratius i les normes a què es refereix l’article 4t
d’aquest Acord.

d) Fa el seguiment de l’aplicació dels programes i
els intercanvis que preveu aquest Acord.

Article 7è

a) La Comissió Mixta pot constituir al seu si grups
de treball i pot demanar la co�aboració de qualsevol
altre departament ministerial susceptible d’ajudar-la en
la seva tasca, a proposta d’una de les parts contractants.

b) Independentment de les reunions dels grups de
treball, la Comissió Mixta s’ha de reunir quan ho so�iciti
una de les parts contractants amb dos mesos d’antelació
a la data prevista per a la reunió, excepte en casos
extraordinaris que n’aconsellin la convocatòria immedia-
ta per a l’anàlisi dels treballs en curs, la definició d’o-
rientacions i l’avaluació dels resultats obtinguts en els
diversos camps d’actuació.

Article 8è

Aquest Acord entra en vigor seixanta dies després
del bescanvi de notes en què les parts contractants es
donin coneixement recíproc del compliment dels requi-
sits que preveuen les seves respectives legislacions inter-
nes.

Qualsevol de les parts contractants pot denunciar
aquest Acord mitjançant la tramesa d’una notificació
escrita a l’altra part. La denúncia esmentada té efecte
sis mesos després de la data en què l’altra part con-
tractant hagi rebut la notificació. Els programes i inter-
canvis provinents d’aquest Acord iniciats abans de la
denúncia continuen fins que estiguin executats comple-
tament.

Fet a la ciutat de Tegucigalpa, municipi del Districte
Central, el dia tretze del mes de novembre de 1999,
en dos exemplars idèntics.

Pel Regne d’Espanya «a.r.», Per la República d’Hondures,

Fernando María Villalonga Campos, Roberto Flores Bermúdez,

Secretari d’Estat Secretari d’Estat
per a la Cooperació Internacional al Despatx de Relacions

i per a Iberoamèrica Exteriors

Aquest Acord, segons estableix l’article 8è, entra en
vigor el 25 de gener de 2002, seixanta dies després
de l’última notificació encreuada entre les parts en què
es comuniquin el compliment dels requisits que preveuen
les seves legislacions internes respectives.

Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 17 de gener de 2002.—El secretari general

tècnic, Julio Núñez Montesinos.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
1860 ORDRE PRE/145/2002, de 24 de gener,

per la qual es modifiquen els annexos II dels
reials decrets 280/1994, de 18 de febrer,
i 569/1990, de 27 d’abril, pels quals s’es-
tableixen els límits màxims de residus de pla-
guicides i el seu control en determinats pro-
ductes d’origen vegetal i animal (19a modi-
ficació). («BOE» 27, de 31-1-2002.)

Els límits màxims de residus de plaguicides es regulen,
per als productes d’origen vegetal i animal, pel Reial
decret 280/1994, de 18 de febrer, pel qual s’estableixen
els límits màxims de residus de plaguicides i el seu con-
trol en determinats productes d’origen vegetal, modificat
per última vegada pel Reial decret 198/2000, d’11 de
febrer, i pel Reial decret 569/1990, de 27 d’abril, relatiu
a la fixació de continguts màxims de residus de pla-
guicides sobre els productes d’origen animal i en aquests
productes, modificat per última vegada pel Reial decret
1800/1999, de 26 de novembre, respectivament. Així
mateix, de conformitat amb les disposicions finals pri-
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meres d’ambdós reials decrets, els annexos han estat
actualitzats successivament.

La Directiva 2001/48/CE, de 28 de juny de 2001,
de la Comissió, ha fixat nous límits màxims de
residus de plaguicides en determinats productes d’origen
vegetal, incloses les fruites i les hortalisses i els
cereals, per la modificació dels annexos de les direc-
tives 86/362/CEE i 90/642/CEE, del Consell. D’aquesta
Directiva ja es va incorporar anteriorment l’article 3r,
respecte a la data d’entrada en vigor del límit màxim
de residu per a l’acefat en préssecs, i ara s’incorpora
la resta del contingut.

La Directiva 2001/57/CE, de 25 de juliol de 2001,
de la Comissió, ha fixat nous límits màxims de residus
de plaguicides en determinats productes d’origen vege-
tal, incloses les fruites i les hortalisses, els cereals
i als productes alimentaris d’origen animal, per modi-
ficació dels annexos de les directives 86/362/CEE,
86/363/CEE i 90/642/CEE, del Consell.

Atenent la necessitat d’incorporar a l’ordenament
jurídic intern les directives 2001/48/CE i 2001/57/CE,
es modifica d’una banda l’annex II del Reial decret
280/1994, d’acord amb el que estableix la seva dis-
posició final primera, una vegada elevada, per la Comis-
sió Conjunta de Residus de Productes Fitosanitaris als
ministres d’Agricultura, Pesca i Alimentació, i de Sanitat
i Consum, l’oportuna proposta de modificació. Així
mateix, es modifica la part B de l’annex II del Reial decret
569/1990, de conformitat amb la seva disposició final
primera en la redacció que en fa el Reial decret
2460/1996, de 2 de desembre.

En el procediment d’elaboració de les disposicions
afectades han estat consultats els sectors afectats i les
comunitats autònomes.

En virtut d’això, amb l’informe favorable previ de la
Comissió Interministerial per a l’Ordenació Alimentària,
a proposta del ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació
i de la ministra de Sanitat i Consum, disposo:

Article 1. Modificació del Reial decret 280/1994, de
18 de febrer.

1. Es modifica l’annex II del Reial decret 280/1994
amb la substitució dels límits màxims de residus que
hi figuren per a les substàncies actives azoxistrobin, flu-
roxipir i kresoxim-metil.

2. Els límits màxims de residus fixats per a les subs-
tàncies actives esmentades a l’apartat 1 d’aquest article
són els que figuren a l’annex I d’aquesta Ordre.

Article 2. Modificació del Reial decret 569/1990, de
27 d’abril.

Es modifica la part B de l’annex II del Reial decret
569/1990, de 27 d’abril, relatiu a la fixació de continguts
màxims de residus de plaguicides sobre els productes
d’origen animal i en aquests productes, amb la inclusió
dels límits màxims de residus de plaguicides per a la
substància activa fluroxipir, que figuren a l’annex II d’a-
questa Ordre.

Disposició final primera. Títols competencials.

Aquesta Ordre es dicta a l’empara de l’article
149.1.13a i 16a de la Constitució, que atribueix a l’Estat
la competència exclusiva sobre les bases i la coordinació
de la planificació general de l’activitat econòmica, i sobre
les bases i coordinació general de la sanitat, respecti-
vament.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’1 de març de 2002.
Madrid, 24 de gener de 2002.

LUCAS GIMÉNEZ

Excm. Sr. ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, i
Excma. Sra. ministra de Sanitat i Consum.

ANNEX I

La informació que conté aquest annex està agrupada
per substàncies actives, i per a cadascuna d’aquestes
hi ha una fitxa a l’encapçalament de la qual consta el
seu nom comú o la denominació oficial i la definició
del residu, tal com correspon a l’índex de l’annex II del
Reial decret 280/1994.

Els valors dels límits màxims de residus (LMR) fixats
per a cada producte vegetal o per a cada grup de pro-
ductes vegetals estan ordenats en tres columnes segons
l’ordre amb què figuren a l’annex I del Reial decret
280/1994.

Al peu de la fitxa corresponent a cada substància
activa hi ha les notes explicatives de les indicacions o
les marques amb què apareixen assenyalats els noms
o valors de LMR que conté.

De conformitat amb el que estableixen l’annex I del
Reial decret 280/1994 i l’apartat 3 del seu article 4,
modificat pel Reial decret 198/2000, a l’epígraf «12.
Diversos» de les fitxes que contenen els LMR de cada
substància activa només han de constar els valors dels
LMR fixats de manera específica per als productes trans-
formats, i s’han de deixar en blanc en els altres casos.
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Nom comú: AZOXISTROBIN (1) (2) Definició del residu: Azoxistrobin

Productes vegetals LMR
(mg/kg)

Productes vegetals LMR
(mg/kg)

Productes vegetals LMR
(mg/kg)

1. Fruites fresques, dessecades o sense
coure; congelades i sense addició de
sucre; fruites de clofolla; nous

(i) CÍTRICS
Pomelos
Llimones
Llimones dolces
Mandarines (incloses les clementines
i els híbrids similars)
Taronges
Aranges
Altres

(ii) FRUITES AMB CLOFOLLA O SENSE
Ametlles
Nous del Brasil
Anacards
Castanyes
Cocos
Avellanes
Macadàmies
Pacanes
Pinyons
Festucs
Nous comunes
Altres

(iii) FRUITES DE LLAVOR
Pomes
Peres
Codonys
Nespres
Altres

(iv) FRUITES DE PINYOL
Albercocs
Cireres
Préssecs (incloses les nectarines
i els híbrids similars)
Prunes
Altres

(v) BAIES I FRUITES PETITES
a) Raïms de taula i vinificació

Raïms de taula
Raïms de vinificació

b) Maduixes (diferents de les silvestres)
c) Fruites de canya (diferents de les

silvestres)
Móres
Gerderes àrtiques
Móres-gerds
Gerds
Altres

d) Altres baies i fruites petites
(diferents de les silvestres)
Mirtils
Nabius
Groselles
Agrassons
Altres

e) Baies i fruites silvestres
(vi) ALTRES FRUITES

Alvocats
Plàtans
Dàtils
Figues
Kiwis
Cumquats
Litxis
Mangos
Olives
Fruites de la passió
Pinyes
Magranes
Xirimoies
Altres

2. Hortalisses fresques o sense coure,
congelades o dessecades

(i) ARRELS I TUBERCLES
a) Arrels

Bleda-raves
Pastanagues
Api-raves
Raves rusticans
Xirivies

Julivert
Raves
Salsifís
Colinaps
Naps
Altres

b) Tubercles
Nyàmeres
Moniatos
Nyams
Altres

(ii) BULBS
Alls
Cebes
Escalunyes
Ceballots
Altres

(iii) FRUITES I PEPÒNIDES
a) Solanàcies

Tomàquets
Pebrots
Albergínies
Altres

b) Cucurbitàcies de pell comestible
Cogombres
Cogombrets
Carabassons
Altres

c) Cucurbitàcies de pell no comestible
Melons
Carabasses
Síndries
Altres

d) Blat de moro dolç
(iv) HORTALISSES DEL GÈNERE

BRÀSSICA
a) Inflorescències

Bròquils
Coliflors
Altres

b) Cabdells
Cols de Brussel·les
Cols de cabdell
Altres

c) Fulles
Cols de la Xina
Cols
Altres

d) Colraves
(v) HORTALISSES DE FULLA

I HERBES AROMÀTIQUES
FRESQUES
a) Enciams i similars

Créixens
Canonges
Enciams
Escaroles
Altres

b) Espinacs i similars
Bledes

c) Créixens d’aigua
d) Endívies
e) Herbes aromàtiques

Cerfulls
Porradells
Julivert
Fulles d’api
Altres

(vi) LLEGUMINOSES VERDES
(fresques)

Mongetes (amb beina)
Mongetes (sense beina)
Pèsols (amb beina)
Pèsols (sense beina)
Altres

(vii) TIGES JOVES
Espàrrecs
Cards comestibles
Apis
Fonolls
Carxofes
Porros
Ruibarbres
Borratges
Altres

(viii) FONGS I BOLETS
Bolets cultivats
Bolets silvestres

3. Llegums
Mongetes
Llenties
Pèsols
Cigrons
Altres

4. Llavors oleaginoses i altres

(i) LLAVORS OLEAGINOSES
Llavors de lli
Cacauets
Llavors de cascall
Llavors de sèsam
Llavors de gira-sol
Llavors de colza
Faves de soja
Mostassa
Llavors de cotó
Altres

(ii) ALTRES LLAVORS DE CONSUM
Cacau en gra
Cafè en gra
Nou de cola

5. Patates
Patates primerenques
Patates per emmagatzemar

6. Te i altres infusions

(i) TE (fulles i tiges dessecades,
fermentades o no, de Camelia
sinensis)

(ii) ALTRES INFUSIONS

7. Llúpols (dessecats), inclosos
els granulats de llúpol i el llúpol
en pols no concentrat

8. Espècies

9. Cereals
Blat
Sègol
Ordi
Civada
Triticale
Arròs
Blat de moro
Melca-gra
Altres

10. Altres productes de consum
Tabac
Remolatxa sucrera
Canya de sucre
Altres

11. Farratges i palles
Alfals i altres lleguminoses
Blat de moro i melca farratgers
Farratge de gramínies
Fulles i corones de bleda-rave
Palla de cereals
Palla de llegums
Altres

12. Diversos

(i) PRODUCTES DESSECATS
Panses
Prunes seques
Figues seques
Orellanes de préssec
Orellanes d’albercoc
Dàtils secs
Pebrots
Tomàquets
Altres

(*) Indica el límit de determinació analític.
(1) Substància activa inclosa a l’annex II de les directives 90/642/CEE i 86/362/CEE.
(2) Els valors que estan subratllats en aquesta llista corresponen a LMR comunitaris, per la qual cosa estan en vigor a tots els països de la Unió Europea.

0,05 *

0,10 *

0,05 *

2,00 

0,05 *

0,05 *

0,05 *

2,00 
2,00 
2,00 
0,05 *

1,00 

0,05 *

0,05 *

0,05 *

0,50 
0,20
0,05 *

0,05 *

0,05 *

0,05 *

0,05 *

0,10 *

0,10 *

20,00 

0,05 *

0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
5,00 

0,05 *

0,05 *

0,05 *

0,05 *

0,05 *

0,05 *

0,05 *

2,00  ˙

0,50 

0,10 

0,05 *

0,05 *

0,05 * 
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Nom comú: FLUROXIPIR (1) (2) Definició del residu: Fluroxipir, inclosos els seus èsters expressats com a fluroxipir

Productes vegetals LMR
(mg/kg)

Productes vegetals LMR
(mg/kg)

Productes vegetals LMR
(mg/kg)

1. Fruites fresques, dessecades o sense
coure; congelades i sense addició de
sucre; fruites de clofolla; nous

(i) CÍTRICS
Pomelos
Llimones
Llimones dolces
Mandarines (incloses les clementines
i els híbrids similars)
Taronges
Aranges
Altres

(ii) FRUITES AMB CLOFOLLA O SENSE
Ametlles
Nous del Brasil
Anacards
Castanyes
Cocos
Avellanes
Macadàmies
Pacanes
Pinyons
Festucs
Nous comunes
Altres

(iii) FRUITES DE LLAVOR
Pomes
Peres
Codonys
Nespres
Altres

(iv) FRUITES DE PINYOL
Albercocs
Cireres
Préssecs (incloses les nectarines
i els híbrids similars)
Prunes
Altres

(v) BAIES I FRUITES PETITES
a) Raïms de taula i vinificació

Raïms de taula
Raïms de vinificació

b) Maduixes (diferents de les silvestres)
c) Fruites de canya (diferents de les

silvestres)
Móres
Gerderes àrtiques
Móres-gerds
Gerds
Altres

d) Altres baies i fruites petites
(diferents de les silvestres)
Mirtils
Nabius
Groselles
Agrassons
Altres

e) Baies i fruites silvestres
(vi) ALTRES FRUITES

Alvocats
Plàtans
Dàtils
Figues
Kiwis
Cumquats
Litxis
Mangos
Olives
Fruites de la passió
Pinyes
Magranes
Xirimoies
Altres

2. Hortalisses fresques o sense coure,
congelades o dessecades

(i) ARRELS I TUBERCLES
a) Arrels

Bleda-raves
Pastanagues
Api-raves
Raves rusticans
Xirivies

Julivert
Raves
Salsifís
Colinaps
Naps
Altres

b) Tubercles
Nyàmeres
Moniatos
Nyams
Altres

(ii) BULBS
Alls
Cebes
Escalunyes
Ceballots
Altres

(iii) FRUITES I PEPÒNIDES
a) Solanàcies

Tomàquets
Pebrots
Albergínies
Altres

b) Cucurbitàcies de pell comestible
Cogombres
Cogombrets
Carabassons
Altres

c) Cucurbitàcies de pell no comestible
Melons
Carabasses
Síndries
Altres

d) Blat de moro dolç
(iv) HORTALISSES DEL GÈNERE

BRÀSSICA
a) Inflorescències

Bròquils
Coliflors
Altres

b) Cabdells
Cols de Brussel·les
Cols de cabdell
Altres

c) Fulles
Cols de la Xina
Cols
Altres

d) Colraves
(v) HORTALISSES DE FULLA

I HERBES AROMÀTIQUES
FRESQUES
a) Enciams i similars

Créixens
Canonges
Enciams
Escaroles
Altres

b) Espinacs i similars
Bledes

c) Créixens d’aigua
d) Endívies
e) Herbes aromàtiques

Cerfulls
Porradells
Julivert
Fulles d’api
Altres

(vi) LLEGUMINOSES VERDES
(fresques)

Mongetes (amb beina)
Mongetes (sense beina)
Pèsols (amb beina)
Pèsols (sense beina)
Altres

(vii) TIGES JOVES
Espàrrecs
Cards comestibles
Apis
Fonolls
Carxofes
Porros
Ruibarbres
Borratges
Altres

(viii) FONGS I BOLETS
Bolets cultivats
Bolets silvestres

3. Llegums
Mongetes
Llenties
Pèsols
Cigrons
Altres

4. Llavors oleaginoses i altres

(i) LLAVORS OLEAGINOSES
Llavors de lli
Cacauets
Llavors de cascall
Llavors de sèsam
Llavors de gira-sol
Llavors de colza
Faves de soja
Mostassa
Llavors de cotó
Altres

(ii) ALTRES LLAVORS DE CONSUM
Cacau en gra
Cafè en gra
Nou de cola

5. Patates
Patates primerenques
Patates per emmagatzemar

6. Te i altres infusions

(i) TE (fulles i tiges dessecades,
fermentades o no, de Camelia
sinensis)

(ii) ALTRES INFUSIONS

7. Llúpols (dessecats), inclosos
els granulats de llúpol i el llúpol
en pols no concentrat

8. Espècies

9. Cereals
Blat
Sègol
Ordi
Civada
Triticale
Arròs
Blat de moro
Melca-gra
Altres

10. Altres productes de consum
Tabac
Remolatxa sucrera
Canya de sucre
Altres

11. Farratges i palles
Alfals i altres lleguminoses
Blat de moro i melca farratgers
Farratge de gramínies
Fulles i corones de bleda-rave
Palla de cereals
Palla de llegums
Altres

12. Diversos

(i) PRODUCTES DESSECATS
Panses
Prunes seques
Figues seques
Orellanes de préssec
Orellanes d’albercoc
Dàtils secs
Pebrots
Tomàquets
Altres

(*) Indica el límit de determinació analític.
(1) Substància activa inclosa a l’annex II de les directives 90/642/CEE i 86/362/CEE.
(2) Els valors que estan subratllats en aquesta llista corresponen a LMR comunitaris, per la qual cosa estan en vigor a tots els països de la Unió Europea.

0,05 *

0,05 *

0,05 *

0,05 *

0,05 *

0,05 *

0,10 *

0,10 *

0,10 *

0,05 *

0,10 
0,10 
0,10 
0,10 
0,10 

0,05 *

2,00 

0,05 *

0,05 *

3,00 
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Nom comú: KRESOXIM-METIL (1) (2) Definició del residu: Kresoxim-metil

Productes vegetals LMR
(mg/kg)

Productes vegetals LMR
(mg/kg)

Productes vegetals LMR
(mg/kg)

1. Fruites fresques, dessecades o sense
coure; congelades i sense addició de
sucre; fruites de clofolla; nous

(i) CÍTRICS
Pomelos
Llimones
Llimones dolces
Mandarines (incloses les clementines
i els híbrids similars)
Taronges
Aranges
Altres

(ii) FRUITES AMB CLOFOLLA O SENSE
Ametlles
Nous del Brasil
Anacards
Castanyes
Cocos
Avellanes
Macadàmies
Pacanes
Pinyons
Festucs
Nous comunes
Altres

(iii) FRUITES DE LLAVOR
Pomes
Peres
Codonys
Nespres
Altres

(iv) FRUITES DE PINYOL
Albercocs
Cireres
Préssecs (incloses les nectarines
i els híbrids similars)
Prunes
Altres

(v) BAIES I FRUITES PETITES
a) Raïms de taula i vinificació

Raïms de taula
Raïms de vinificació

b) Maduixes (diferents de les silvestres)
c) Fruites de canya (diferents de les

silvestres)
Móres
Gerderes àrtiques
Móres-gerds
Gerds
Altres

d) Altres baies i fruites petites
(diferents de les silvestres)
Mirtils
Nabius
Groselles
Agrassons
Altres

e) Baies i fruites silvestres
(vi) ALTRES FRUITES

Alvocats
Plàtans
Dàtils
Figues
Kiwis
Cumquats
Litxis
Mangos
Olives
Fruites de la passió
Pinyes
Magranes
Xirimoies
Altres

2. Hortalisses fresques o sense coure,
congelades o dessecades

(i) ARRELS I TUBERCLES
a) Arrels

Bleda-raves
Pastanagues
Api-raves
Raves rusticans
Xirivies

Julivert
Raves
Salsifís
Colinaps
Naps
Altres

b) Tubercles
Nyàmeres
Moniatos
Nyams
Altres

(ii) BULBS
Alls
Cebes
Escalunyes
Ceballots
Altres

(iii) FRUITES I PEPÒNIDES
a) Solanàcies

Tomàquets
Pebrots
Albergínies
Altres

b) Cucurbitàcies de pell comestible
Cogombres
Cogombrets
Carabassons
Altres

c) Cucurbitàcies de pell no comestible
Melons
Carabasses
Síndries
Altres

d) Blat de moro dolç
(iv) HORTALISSES DEL GÈNERE

BRÀSSICA
a) Inflorescències

Bròquils
Coliflors
Altres

b) Cabdells
Cols de Brussel·les
Cols de cabdell
Altres

c) Fulles
Cols de la Xina
Cols
Altres

d) Colraves
(v) HORTALISSES DE FULLA

I HERBES AROMÀTIQUES
FRESQUES
a) Enciams i similars

Créixens
Canonges
Enciams
Escaroles
Altres

b) Espinacs i similars
Bledes

c) Créixens d’aigua
d) Endívies
e) Herbes aromàtiques

Cerfulls
Porradells
Julivert
Fulles d’api
Altres

(vi) LLEGUMINOSES VERDES
(fresques)

Mongetes (amb beina)
Mongetes (sense beina)
Pèsols (amb beina)
Pèsols (sense beina)
Altres

(vii) TIGES JOVES
Espàrrecs
Cards comestibles
Apis
Fonolls
Carxofes
Porros
Ruibarbres
Borratges
Altres

(viii) FONGS I BOLETS
Bolets cultivats
Bolets silvestres

3. Llegums
Mongetes
Llenties
Pèsols
Cigrons
Altres

4. Llavors oleaginoses i altres

(i) LLAVORS OLEAGINOSES
Llavors de lli
Cacauets
Llavors de cascall
Llavors de sèsam
Llavors de gira-sol
Llavors de colza
Faves de soja
Mostassa
Llavors de cotó
Altres

(ii) ALTRES LLAVORS DE CONSUM
Cacau en gra
Cafè en gra
Nou de cola

5. Patates
Patates primerenques
Patates per emmagatzemar

6. Te i altres infusions

(i) TE (fulles i tiges dessecades,
fermentades o no, de Camelia
sinensis)

(ii) ALTRES INFUSIONS

7. Llúpols (dessecats), inclosos
els granulats de llúpol i el llúpol
en pols no concentrat

8. Espècies

9. Cereals
Blat
Sègol
Ordi
Civada
Triticale
Arròs
Blat de moro
Melca-gra
Altres

10. Altres productes de consum
Tabac
Remolatxa sucrera
Canya de sucre
Altres

11. Farratges i palles
Alfals i altres lleguminoses
Blat de moro i melca farratgers
Farratge de gramínies
Fulles i corones de bleda-rave
Palla de cereals
Palla de llegums
Altres

12. Diversos

(i) PRODUCTES DESSECATS
Panses
Prunes seques
Figues seques
Orellanes de préssec
Orellanes d’albercoc
Dàtils secs
Pebrots
Tomàquets
Altres

(*) Indica el límit de determinació analític.
(1) Substància activa inclosa a l’annex II de les directives 90/642/CEE i 86/362/CEE.
(2) Els valors que estan subratllats en aquesta llista corresponen a LMR comunitaris, per la qual cosa estan en vigor a tots els països de la Unió Europea.
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ANNEX II

Part B de l’annex II del Reial decret 569/1990
Límits màxims en mg/kg.

Residus de
plaguicides

En la carn inclosa la matèria
greixosa, preparats de carns,
menuts i greixos animals que

figuren a l’annex I dins dels codis
NC 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 00

00, 0206, 0207, ex 0208,
0209 00, 0210, 1601 00 i 1602

En la llet  i els productes lactis
que figuren a l’annex I dins dels
codis NC 0401, 0402, 0405 00 i

0406

En els ous frescos sense
closca, ous d’aviram i rovells
d’ou que figuren a l’annex I
  en els codis NC 0407 00, 

0,5 (p) ex 0206 Ronyons 0.05 (*) (p) 0.05 (*) (p)

0.05 (*) (p) Altres productes

(*) Indica el llindar de determinació analítica.

(p) Indica el límit màxim de residus provisional

Fluroxipir

                i 0408
NC 

g
l’annex I 

k
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