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les modificacions següents: en primer lloc, la separació
dels ministeris d’Economia i Hisenda ha aconsellat reser-
var a aquest últim la representació a la comissió; en
segon lloc, s’ha incrementat la representació del Ministeri
de Treball i Afers Socials i s’han mantingut els vocals
assignats als altres departaments ministerials, cosa que
ha obligat a incrementar-ne el nombre, que passa d’11
a 12.

En virtut d’això, a proposta dels ministres de Justícia,
d’Hisenda i de l’Interior, amb l’aprovació prèvia del minis-
tre d’Administracions Públiques, d’acord amb el Consell
d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Minis-
tres a la reunió del dia 11 d’abril de 2003,

D I S P O S O :

Article únic. Modificació del Reial decret 738/1997,
de 23 de maig, pel qual s’aprova el Reglament d’ajuts
a les víctimes de delictes violents i contra la llibertat
sexual.

Es modifiquen els apartats 1, 2, 3 i 4 de l’article 74
del Reial decret 738/1997, de 23 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament d’ajuts a les víctimes de delictes
violents i contra la llibertat sexual, que queden redactats
en els termes següents:

«1. La Comissió Nacional d’Ajuda i Assistència
a Víctimes de Delictes Violents i Contra la Llibertat
Sexual està constituïda per un president, 12 vocals
i un secretari general.

2. El president és un magistrat nomenat pel
ministre de Justícia a proposta del Consell General
del Poder Judicial.

3. Un dels vocals és el representant del minis-
teri fiscal i substitueix el president en els casos
de vacant, absència o malaltia. El seu nomenament
el fa el ministre de Justícia, entre membres de la
carrera fiscal pertanyents a la segona categoria,
a proposta del fiscal general de l’Estat.

4. Els altres vocals de la Comissió Nacional són:
dos representants del Ministeri de Justícia, dos del
Ministeri d’Hisenda, dos del Ministeri de l’Interior
i dos del Ministeri de Treball i Afers Socials, tots
ells amb nivell orgànic de subdirector general i
designats pel titular del respectiu departament; i
tres representants de les organitzacions vinculades
a l’assistència i la defensa de les víctimes de delictes
violents, designats pel ministre de Justícia, a pro-
posta de les mateixes organitzacions.

Simultàniament a la designació dels titulars d’a-
questes vocalies s’ha de fer la dels que hi actuïn
com a suplents.»

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, 11 d’abril de 2003.

JUAN CARLOS R.

El vicepresident primer del Govern
i ministre de la Presidència,

MARIANO RAJOY BREY

8717 REIAL DECRET 465/2003, de 25 d’abril,
sobre les substàncies indesitjables en l’alimen-
tació animal. («BOE» 102, de 29-4-2003.)

El Reial decret 747/2001, de 29 de juny, pel qual
s’estableixen les substàncies i els productes indesitjables
en l’alimentació animal, es va elaborar a fi d’incorporar
al nostre ordenament jurídic la Directiva 1999/29/CE,
del Consell, de 22 d’abril de 1999, relativa a les subs-
tàncies i els productes indesitjables en l’alimentació ani-
mal, norma que en modificava diverses d’anteriors i
actualitzava la normativa respecte a les substàncies
esmentades en els seus annexos.

Els annexos del Reial decret 747/2001 han estat
modificats per l’Ordre PRE/1490/2002, de 13 de juny,
que transposa la Directiva 2001/102/CE, del Consell,
de 27 de novembre de 2001, per la qual es modifica
la Directiva 1999/29/CE, abans esmentada. Aquesta
modificació es refereix als nivells màxims de dioxines
en aliments per a animals.

La Directiva 2002/32/CE del Parlament Europeu i
del Consell, de 7 de maig de 2002, sobre substàncies
indesitjables en l’alimentació animal, deroga la Directiva
1999/29/CE, per les modificacions i innovacions que
introdueix respecte a aquesta i els seus objectius són
unificar els annexos que descriuen els límits màxims de
substàncies indesitjables, establir les possibilitats d’in-
tervenció i de descontaminació i prohibir les barreges
amb finalitats de dilució.

Les novetats aportades per la nova normativa comu-
nitària en la matèria determinen la conveniència de dero-
gar el Reial decret 747/2001, i d’elaborar, en la seva
substitució, aquesta disposició, mitjançant la qual s’in-
corpora a l’ordenament jurídic intern la Directiva
2002/32/CE.

En el procediment d’elaboració d’aquesta norma han
estat consultades les comunitats autònomes i els sectors
afectats i hi han emès informe preceptiu la Comissió
Interministerial per a l’Ordenació Alimentària i l’Agència
Espanyola de Seguretat Alimentària.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura,
Pesca i Alimentació i de la ministra de Sanitat i Consum,
d’acord amb el Consell d’Estat i prèvia deliberació del
Consell de Ministres a la reunió del dia 25 d’abril de
2003,

D I S P O S O :

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

1. Aquest Reial decret regula les substàncies inde-
sitjables en els productes destinats a l’alimentació animal
i els nivells màxims tolerats de substàncies indesitjables
en aquests productes, a fi de protegir la salut humana,
la sanitat animal i el medi ambient.

2. Aquest Reial decret s’aplica sense perjudici del
que disposen les normes següents:

a) El Reial decret 418/1987, de 20 de febrer, sobre
les substàncies i els productes que intervenen en l’a-
limentació dels animals.

b) El Reial decret 2599/1998, de 4 de desembre,
sobre els additius en l’alimentació dels animals.

c) El Reial decret 56/2002, de 18 de gener, pel
qual es regulen la circulació i la utilització de matèries
primeres per a l’alimentació animal i la circulació de pin-
sos compostos.

d) El Reial decret 280/1994, de 18 de febrer, pel
qual s’estableixen els límits màxims de residus de pla-
guicides i el seu control en determinats productes d’o-
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rigen vegetal, i el Reial decret 569/1990, de 27 d’abril,
relatiu a la fixació de continguts màxims per als residus
de plaguicides sobre i en els productes alimentaris d’o-
rigen animal, sempre que aquests residus no figurin a
l’annex del present Reial decret.

e) La normativa relativa a qüestions veterinàries rela-
cionades amb la salut pública i la sanitat dels animals.

f) El Reial decret 1999/1995, de 7 de desembre,
relatiu als aliments per a animals destinats a objectius
de nutrició específics.

Article 2. Definicions.

Als efectes d’aquest Reial decret, s’entén per:

a) Pinsos: els productes d’origen vegetal o animal,
en estat natural, frescos o conservats, i els derivats de
la transformació industrial, així com les substàncies orgà-
niques o inorgàniques, simples o en barreges, amb addi-
tius o sense, destinats a l’alimentació animal per via oral.

b) Matèries primeres per a l’alimentació animal: els
diferents productes d’origen vegetal o animal en estat
natural, frescos o conservats, i els derivats de la trans-
formació industrial, així com les substàncies orgàniques
o inorgàniques, amb additius o sense, destinats a ser
utilitzats per a l’alimentació dels animals per via oral,
o bé directament, o bé transformats, per a la preparació
de pinsos compostos o com a vehicles de prebarreges.

c) Additius: els additius que es defineixen a l’article
2.1 del Reial decret 2599/1998, de 4 de desembre,
sobre els additius en l’alimentació dels animals.

d) Prebarreja: barreja d’additius o barreja d’un o
diversos additius amb una o més matèries suports, des-
tinada a la fabricació de pinsos.

e) Pinsos compostos: les barreges de matèries pri-
meres per a l’alimentació animal, amb additius o sense
destinats a l’alimentació dels animals per via oral en
forma de pinsos complets o complementaris.

f) Pinsos complementaris: les barreges de pinsos
que continguin elevats percentatges de determinades
substàncies i que, per la seva composició, només garan-
teixin la ració diària si estan associats amb altres pinsos.

g) Pinsos complets: les barreges de pinsos amb què,
per la seva composició, n’hi hagi prou per garantir una
ració diària.

h) Productes destinats a l’alimentació animal: matè-
ries primeres per a l’alimentació animal, prebarreges,
additius, pinsos i altres productes destinats a l’alimen-
tació animal o utilitzats a aquest efecte.

i) Ració diària: la quantitat total d’aliments, calculada
sobre la base d’un contingut d’humitat del 12 per cent,
que necessita com a mitjana diària un animal d’una espè-
cie, una categoria d’edat i un rendiment determinats per
satisfer el conjunt de les seves necessitats.

j) Animals: els animals pertanyents a espècies que
l’ésser humà normalment alimenta i té o consumeix i
els animals que viuen lliurement en la naturalesa, quan
siguin alimentats amb pinsos.

k) Posada en circulació: la tinença de productes des-
tinats a l’alimentació animal amb finalitats de venda,
inclosa l’oferta per a la venda, o qualsevol altra forma
de traspàs, a títol gratuït o onerós, a tercers, així com
la mateixa venda o altres formes de traspàs.

l) Substàncies indesitjables: qualssevol substàncies
o productes, a excepció d’agents patògens, presents en
el producte destinat a l’alimentació animal i que cons-
titueixen un perill potencial per a la salut humana, la
sanitat animal o per al medi ambient, o que poden ser
perjudicials per a la producció ramadera.

Article 3. Requisits de la circulació de productes des-
tinats a l’alimentació animal.

1. Només es poden posar en circulació o utilitzar
els productes destinats a l’alimentació animal que siguin
sans, justos i de qualitat comercial i que, fets servir de
manera correcta, no comportin cap risc per a la salut
humana, la sanitat animal o el medi ambient, ni puguin
ser perjudicials per a la producció ramadera. Així mateix,
només poden entrar des de tercers països, per a la seva
utilització a la Unió Europea, els productes destinats a
l’alimentació animal que compleixin les mateixes con-
dicions anteriors.

2. En particular, no es poden considerar conformes
al que disposa l’apartat 1 els productes destinats a l’a-
limentació animal el contingut de substàncies indesit-
jables dels quals no s’ajusti als continguts màxims
esmentats a l’annex d’aquest Reial decret.

3. Els productes destinats a l’alimentació animal que
s’ajustin a aquest Reial decret no estan sotmesos a altres
restriccions de posada en circulació, quant el qual a la
presència de substàncies indesitjables, que les que es
desprenen d’aquesta norma i del Reial decret 354/2002,
de 12 d’abril, pel qual s’estableixen els principis relatius
a l’organització dels controls oficials en l’àmbit de l’a-
limentació animal.

Article 4. Obligacions relatives a les substàncies inde-
sitjables.

1. Les substàncies indesitjables esmentades a l’an-
nex d’aquesta norma només poden ser tolerades en els
productes destinats a l’alimentació animal en les con-
dicions que en aquest annex s’estableixen.

2. A fi de reduir o eliminar les fonts de les subs-
tàncies indesitjables als productes destinats a l’alimen-
tació animal, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimen-
tació, en cooperació amb els operadors econòmics per-
tinents, ha de dur a terme recerques encaminades a
determinar aquestes fonts quan s’excedeixin els límits
màxims establerts i quan es detectin nivells més elevats
d’aquestes substàncies, tenint en compte els nivells de
fons.

Les recerques esmentades en el paràgraf anterior
també s’han de fer quan, una vegada fixats per les auto-
ritats comunitàries els límits mínims d’intervenció a què
ha a�udit la Directiva 2002/32/CE, es detectin, en els
productes per a l’alimentació animal, substàncies inde-
sitjables en nivells superiors als límits esmentats.

3. Així mateix el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació coordina les investigacions que, en l’àmbit de
les seves competències, efectuïn les comunitats autò-
nomes en la matèria referida a l’apartat anterior.

4. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha
d’enviar, pe la via corresponent, a l’Agència Espanyola
de Seguretat Alimentària, a la Comissió Europea i als
altres estats membres qualsevol informació pertinent,
així com les indagacions respecte de la font i les mesures
adoptades per reduir els nivells o eliminar les substàncies
indesitjables. Aquesta informació s’ha de remetre en el
marc de l’informe anual que s’ha de presentar a la Comis-
sió Europea d’acord amb el que disposa l’article 3.3 del
Reial decret 354/2002, llevat quan tingui caràcter
urgent per als altres estats membres, cas en què ha
de ser enviada immediatament.

Article 5. Prohibició de barreges amb finalitats de dilució.

Els productes destinats a l’alimentació animal el con-
tingut d’alguna substància indesitjable dels quals sigui
superior al contingut màxim fixat a l’annex, no es poden
barrejar, a efectes de dilució, amb el mateix producte
o amb altres productes destinats a l’alimentació animal.
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Article 6. Contingut en substàncies indesitjables dels
pinsos complementaris.

Els pinsos complementaris, en la mesura que no hi
ha disposicions específiques que els siguin aplicables,
no poden presentar, tenint en compte la proporció que
es prescriu d’aquests per a una ració diària, substàncies
indesitjables, de les esmentades a l’annex, en continguts
superiors als fixats per als pinsos complets.

Article 7. Mesures excepcionals.

1. Si, per raó de l’aparició de noves dades o de
la nova valoració de les existents, es tenen motius fona-
mentats per considerar que algun dels continguts
màxims que fixa l’annex o alguna substància indesitjable
no esmentada en l’annex presenta un perill per a la salut
humana, la sanitat animal o per al medi ambient, el minis-
tre d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha de procedir a
dictar, amb l’informe preceptiu previ de l’Agència Espa-
nyola de Seguretat Alimentària, la corresponent ordre
mitjançant la qual, de manera provisional, i mentre no
es pronunciïn sobre això les autoritats comunitàries, s’ha
de reduir el contingut màxim vigent, s’ha de fixar un
altre contingut màxim o s’ha de prohibir la presència
d’aquella substància indesitjable als productes destinats
a l’alimentació animal.

2. Les actuacions en aplicació de l’apartat anterior
s’han de fer sense perjudici de l’adopció immediata de
les mesures que la urgència de la situació requereixi,
per tal de preservar la salut dels consumidors, de les
quals s’ha de donar compte a l’acte a les unitats corres-
ponents del Ministeri de Sanitat i Consum.

3. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, a
través del curs corresponent, n’ha d’informar immedia-
tament els altres estats membres i la Comissió Europea
precisant els motius que hagin justificat aquesta decisió.

Article 8. Actuacions en el cas de modificacions de
l’annex.

En el cas que, com a conseqüència de les actuacions
corresponents de la Comissió Europea, es modifiqui l’an-
nex d’aquesta norma, o s’adoptin criteris d’acceptabilitat
dels processos de descontaminació que s’han d’afegir
als criteris previstos per als productes destinats a l’a-
limentació animal que hagin estat sotmesos als proces-
sos esmentats, s’han de dur a terme les mesures enca-
minades a garantir la correcta aplicació de qualssevol
processos que es considerin acceptables, així com la
conformitat, respecte de les disposicions contingudes
a l’annex, dels productes destinats a l’alimentació animal
descontaminats.

Article 9. Responsabilitat dels explotadors d’empreses
de pinsos.

L’article 20 del Reglament (CE) 178/2002, del Par-
lament Europeu i del Consell, de 28 de gener de 2002,
pel qual s’estableixen els principis i els requisits generals
de la legislació alimentària, es crea l’Agència Europea
de Seguretat Alimentària i es fixen procediments relatius
a la seguretat alimentària, que conté determinades obli-
gacions per als explotadors d’empreses de pinsos, és
aplicable «mutatis mutandi» a la matèria que regula
aquest Reial decret.

Article 10. Aplicació de la norma als aliments destinats
al comerç exterior.

1. Les disposicions que conté aquest Reial decret
s’apliquen als productes destinats a l’alimentació animal
produïts a la Unió Europea que s’hagin d’exportar a paï-
sos tercers.

2. El que disposa l’apartat 1 no afecta la reexpor-
tació ni la reexpedició dels productes esmentats, que
s’ha de fer d’acord amb les condicions que estableix
l’article 12 del Reglament (CE) núm. 178/2002.

Article 11. Règim sancionador.

En cas d’incompliment del que disposa aquest Reial
decret, és aplicable el règim sancionador que preveu
la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal, així com
el Reial decret 1945/1983, de 22 de juny, pel qual
es regulen les infraccions i sancions en matèria de defen-
sa del consumidor i la producció agroalimentària.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades les disposicions del mateix rang
o inferior que s’oposin al que estableix aquest Reial
decret i, en particular, el Reial decret 747/2001, de 29
de juny, pel qual s’estableixen les substàncies i els pro-
ductes indesitjables en l’alimentació animal.

Disposició final primera. Habilitació competencial.

L’última frase de l’apartat 1 de l’article 3 i l’article
10 d’aquest Reial decret es dicten en virtut de l’article
149.1.10a de la Constitució, que reserva a l’Estat la com-
petència exclusiva en matèria de comerç exterior; els
apartats 2 i 3 de l’article 4, d’acord amb el que disposa
l’article 149.1.15a de la mateixa norma, que atorga a
l’Estat competència exclusiva en matèria de foment i
coordinació general de la recerca científica i tècnica;
la resta de la disposició té caràcter de normativa bàsica,
en virtut de l’article 149.1.13a i 16a de la Constitució,
que reserva a l’Estat les competències exclusives sobre
les bases de coordinació de la planificació general de
l’activitat econòmica i sobre les bases i coordinació gene-
ral de la sanitat, respectivament.

Disposició final segona. Facultat de desplegament.

Es faculten els ministres d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació, i de Sanitat i Consum perquè, en l’àmbit de
les seves respectives competències, amb l’informe previ
preceptiu de l’Agència Espanyola de Seguretat Alimen-
tària, adoptin les disposicions necessàries per al des-
plegament de les previsions d’aquest Reial decret i per
a l’actualització o inclusió de nous annexos com a con-
seqüència de les modificacions introduïdes per la nor-
mativa comunitària.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’1 d’agost de
2003.

Madrid, 25 d’abril de 2003.
JUAN CARLOS R.

El vicepresident primer del Govern
i ministre de la Presidència,

MARIANO RAJOY BREY
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ANNEX

Contingut
Substàncies indesitjables màxim en mg/kg

Productes destinats a l’alimentació animal (ppm)
en pinsos, referit a

un contingut
d’humitat del 12%

(1) (2) (3)

1. Arsènic Matèries primeres per a l’alimentació animal, excepte: 2

- farines d’herbes, d’alfals i de trèvol 4
deshidratat, així com la polpa dessecada de
remolatxa sucrera i polpa dessecada amb
addició de melasses de remolatxa sucrera

- fosfats i pinsos procedents de la 10
transformació de peixos o altres animals
marins

Pinsos complets, excepte: 2

- pinsos complets per a peixos 4

Pinsos complementaris, excepte: 4

- pinsos complementaris minerals 12

2. Plom Matèries primeres per a l’alimentació animal, excepte: 10

- farratges verds 40

- fosfats 30

- llevats 5

Pinsos complets 5

Pinsos complementaris, excepte: 10

- pinsos complementaris minerals 30

3. Fluor Matèries primeres per a l’alimentació animal, excepte: 150

- pinsos d’origen animal 500

- fosfats 2.000

Pinsos complets, excepte: 150

- pinsos complets per a bovins, ovins i bestiar cabrum
- lactants 30
- els altres 50

- pinsos complets per a porcs 100

- pinsos complets per a ocells de corral 350

- pinsos complets per a pollets 250

Pinsos complementaris minerals per a bovins, 2.000(1)

ovins i bestiar cabrum
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Altres pinsos complementaris 125(2)

4. Mercuri Matèries primeres per a l’alimentació animal, excepte: 0,1

- pinsos obtinguts mitjançant transformació de 0,5
peix o altres animals marins

Pinsos complets, excepte: 0,1

- pinsos complets per a gossos i gats 0,4

Pinsos complementaris, excepte: 0,2

- pinsos complementaris per a gossos i gats

5. Nitrits Farines de peix 60
(expressat en nitrit

de sodi)

Pinsos complets, excepte: 15 (expressat en
nitrit de sodi)

- pinsos per a animals de companyia (excepte
els ocells i els peixos ornamentals)

6. Cadmi Matèries primeres per a l’alimentació animal d’origen 1
vegetal

Matèries primeres per a l’alimentació animal d’origen 2
animal, excepte:

- pinsos per a animals de companyia

Fosfats 10(3)

Pinsos complets per a bovins, ovins i bestiar cabrum, 1
excepte:
- pinsos complets per a terrenys, bens i cabrits

Altres pinsos complets, excepte: 0,5

- pinsos per a animals de companyia

Pinsos minerals 5(4)

Altres de complementaris per a bovins, ovins 0,5
i bestiar cabrum

7. Aflatoxina B1 Matèries primeres per a l’alimentació animal, excepte: 0,05

- cacauet, copra, palmist, llavors de cotó, babaçú, 0,02
blat de moro i els derivats de la seva transformació

Pinsos complets per a bovins, ovins i bestiar cabrum, 0,05
excepte:

- bestiar lleter 0,005

- vedells i cabrits 0,01

Pinsos complets per a porcs i ocells (excepte 0,02
animals joves)
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Altres pinsos complets 0,01

Pinsos complementaris per a bovins, ovins i 0,05
bestiar cabrum (excepte pinsos complementaris per a
bestiar lleter, vedells i cabrits)

Pinsos complementaris per a porcs i ocells de corral 0,03
(excepte animals joves)

Altres pinsos complementaris 0,005

8. Àcid cianhídric Matèries primeres per a l’alimentació animal, excepte: 50

- llavors de lli 250

- coques de lli 350

- productes de mandioca i coques d’ametlles 100

Pinsos complets, excepte: 50

- pinsos complets per a pollets 10

9. Gosipol lliure Matèries primeres per a l’alimentació animal, excepte: 20

- coques de llavors de cotó 1.200

Pinsos complets, excepte: 20

- pinsos complets per a bovins, ovins i bestiar cabrum 500

- pinsos complets per a ocells de corral (excepte 100
ocells ponedors) i vedells

- pinsos complets per a conills i porcs (excepte garrins) 60

10. Teobromina Pinsos complets, excepte: 300

- pinsos complets per a bovins adults 700

11. Essència volàtil de Matèries primeres per a l’alimentació animal, excepte: 100
mostassa

- coca de colza 4.000
(expressat en
isotiocianat

d’al·lil)

Pinsos complets, excepte: 150
(expressat

en isotiocianat
d’al·lil)

- pinsos complets per a bovins, ovins i bestiar cabrum 1.000
(excepte animals joves) (expressat en

isotiocianat
d’al·lil)

- pinsos complets per a porcs (excepte garrins) 500
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i ocells de corral (expressat en
isotiocianat

d’al·lil)

12. Viniltiooxazolidona Pinsos complets per a ocells, excepte: 1.000
(Viniloxazolidina-tiona)

- pinsos complets per a ocells ponedors 500

13. Sègol banyut Tots els pinsos que continguin cereals no mòlts 1.000
(Claviceps purpurea)

14. Llavors de males
herbes i fruits no Tots els pinsos 3.000
mòlts ni triturats que
continguin alcaloides,
glocòsids o altres
substàncies tòxiques,
separadament o en conjunt,
que són:
a) Lolium temulentum L., 1.000
b) Lolium remotum 1.000
Schrank, 1.000
c) Dantura stramonium L.

15. Ricí - Ricinus Tots els pinsos 10
communis L. (expressat en

closques de ricí)

16. Crotalaria spp. Tots els pinsos 100

17. Aldrín Tots els pinsos, excepte: 0,01
18. Dieldrina

- matèries grasses 0,2

19. Canfeclor (toxafè) Tots els pinsos 0,1

20. Clordan (suma dels Tots els pinsos, excepte: 0,02
isòmers cis i trnas i de
l’oxiclordà, calculada en - matèries grasses 0,05
forma de clordà)

21. DDT (suma dels Tots els pinsos, excepte: 0,05
isòmers de DDT, TDE i
DDE, calculada en forma - matèries grasses 0,5
de DDT)

22. Endosulfan (summa dels Tots els pinsos, excepte: 0,1
isòmers alfa i beta i del
sulfat d’endosulfan, - blat de moro 0,2
calculada en forma
d’endosulfan) - llavors oleaginoses 0,5

- pinsos complets per a peixos 0,005

23. Endrín (summa de l’endrín Tots els pinsos, excepte: 0,01
i deltacetoendrín, calculada
en forma d’endrín) - matèries grasses 0,05

(sola o
combinada,
calculada en
forma de
dieldrina)

}
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24. Heptaclor (suma de Tots els pinsos, excepte: 0,01
l’heptaclor i de
l’heptacloroepòxid, - matèries grasses 0,2
calculada en forma
d’heptaclor)

25. Hexaclorobenzè Tots els pinsos, excepte: 0,01
(HCB)

- matèries grasses 0,2
26. Hexaclorociclohexà
(HCH)

26.1 isòmers alfa Tots els pinsos, excepte: 0,02

- matèries grasses 0,2

26.2 isòmers beta Pinsos compostos, excepte: 0,01

- pinsos compostos per a bestiar lleter 0,005

Matèries primeres per a l’alimentació animal, excepte: 0,01

- matèries grasses 0,1

26.3 isòmers gamma Tots els pinsos, excepte: 0,2

- matèries grasses 2,0

27. Dioxina (suma de PCDD Polpa de cítrics 500 pg I-TEQ/kg
i PCDF, expressada en (límit superior de
equivalents tòxics detecció)
internacionals) (5)

Totes les matèries primeres per a l’alimentació animal 0,75 ng EQT
d’origen vegetal, inclosos els olis vegetals i els PCDD/F OMS/kg
subproductes.

Minerals 1,0 ng EQT PCDD/F
OMS/kg

Greix animal, inclosos el greix de llet i el 2,0 ng EQT
greix d’ou PCDD/F OMS/kg

Altres productes d’animals terrestres, inclosos la 0,75 ng EQT
llet i els productes lactis, i els ous i els PCDD/F OMS/kg
ovoproductes

Oli de peix 6 ng EQT PCDD/F
OMS/kg

Peix, altres animals marins, els seus productes 1,25 ng EQT PCDD/F
i subproductes, excepte l’oli de peix (6) OMS/kg

Pinsos compostos, excepte els pinsos per a animals 0,75 ng EQT
de pelleteria, de companyia i per a peixos PCDD/F OMS/kg

Pinsos per a peixos 2,25 ng EQT
Aliments per a animals de companyia PCDD/F OMS/kg
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28. Albercoc - Prunus
armeniaca L.

29. Ametlla amarga -
Prunus dulcis (Mill.) D. A.
Webb var. Amara (DC.)
Focke (= Prunus amygdalus
Batsch var. Amara (DC.)
Focke)

30. Faig -
Fagus silvatica L.

31. Camelina - Camelina
sativa (L.) Crantz

32. Mowrah, Bassia,
Madhuca - Madhuca
longifolia (L.) Macbr. Les llavors i
(=Bassia longifolia L. = els fruits de les
Illiped malabrorum Eng.) espècies
Madhuca indica Gmelin (= corresponents,
Bassia latifolia Roxb.)= així com els seus
Illipe latifolia (Roscb.) F. derivats
Mueller) processats,

                            Tots els pinsos. poden ser
33. Frailejón - Jatropha presents en els
curcas L. pinsos només en

quantitats
34. Crotó - Croton tiglium L. mínimes, no

determinables
35. Mostassa índia - quantitativament.
Brassica juncea (L.) Czern.
I Coss ssp. Itegrifolia
(West) Thell.

36. Mostassa de Sarepta -
Brassuca hybcea (L.) Czern.
i Coss. ssp. Juncea

37. Mostassa xinesa -
Brassica juncea (L.) Cezern
i Coss ssp., juncea var.
lutea Batalin

38. Mostassa negra -
Brassica nigra (L.) Koch

39. Mostassa abissínia
(etíop) - Brassica carinata
A. Braun
(1) També es pot disposar un contingut màxim de fluor igual a un 1,25% del contingut de fosfat.
(2) Contingut de fluor per 1% de fòsfor.
(3) També es pot disposar un contingut màxim de cadmi igual a 0,5 mg per 1% de fòsfor.
(4) També es pot disposar un contingut màxim de cadmi igual a 0,75 mg per 1% de fòsfor.
(5) Les concentracions del límit superior es calculen donant per fet que tots els valors de les diferents substàncies afins que

estiguin per sota del límit de detecció són iguals a aquest límit.
(6) El peix fresc subministrat directament i utilitzat sense tractament intermedi per a la producció de pinsos per a animals de

pelleteria no està sotmès al contingut màxim. Els productes i les proteïnes transformades que s’hagin elaborat a partir
d’aquests animals de pelleteria no poden entrar a la cadena alimentària, i està prohibit utilitzar-los en l’alimentació
d’animals de granja mantinguts, encebats o criats per a la producció d’aliments.


