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9448 ORDRE PRE/1114/2003, de 30 d’abril, 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. («BOE» 111,
de 9-5-2003.)

Els límits màxims de residus de plaguicides els regu-
len, per als productes d’origen vegetal i animal, el 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 el 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,
modificat per última vegada pel Reial decret
1800/1999, de 26 de novembre, respectivament. Així
mateix, de conformitat amb les disposicions finals pri-
meres d’ambdós reials decrets, els annexos han estat
actualitzats successivament.

La Directiva 2002/97/CE, de 16 de desembre de 2002,
de la Comissió, ha fixat nous límits màxims de residus
de plaguicides (2,4-D, triasulfuron i tifensulfuron-metil)
en determinats productes d’origen vegetal, incloses les
fruites i hortalisses, els cereals i als productes alimentaris
d’origen animal, per modificació dels annexos de les
directives 86/362/CEE, 86/363/CEE i 90/642/CEE,
del Consell.

D’altra banda, la Directiva 2002/100/CE, de 20 de
desembre de 2002, de la Comissió, ha modificat la Direc-
tiva 90/642/CEE, del Consell, respecte als continguts
màxims d’azoxistrobín.

Atenent la necessitat d’incorporar a l’ordenament jurí-
dic intern les directives 2002/97/CE i 2002/100/CE,
es modifica, d’una banda, l’annex II del Reial decret
280/1994, de conformitat amb el que estableix la seva
disposició final primera, una vegada la Comissió Con-
junta de Residus de Productes Fitosanitaris ha elevat
l’oportuna proposta de modificació als ministres d’Agri-
cultura, Pesca i Alimentació i de Sanitat i Consum. 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 previ favorable 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 primer. 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 azoxistrobín, 2,4-
D, tifensulfuron i triasulfuron.

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 segon. 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, amb la inclusió dels límits
màxims de residus de plaguicides per a la substància
activa 2,4-D, que figuren a l’annex II d’aquesta 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 la coordinació general de la sanitat, respec-
tivament.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

1. Els límits màxims de residus de la substància acti-
va azoxistrobín entren en vigor l’endemà de la publicació
al «Butlletí Oficial de l’Estat».

2. La resta de límits màxims de residus que inclou
aquesta Ordre entren en vigor l’1 de juliol de 2003.

Madrid, 30 d’abril de 2003.

RAJOY BREY

Excm. Sr. Ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació i
Excma. Sra. Ministra de Sanitat i Consum.

ANNEX I

La informació que inclou aquest annex està agrupada
per substàncies actives, i per a cada una d’aquestes hi
figura una fitxa a l’encapçalament de la qual apareix
el seu nom comú o 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 apareixen ordenats en tres columnes
segons l’ordre amb el qual figuren a l’annex I del Reial
decret 280/1994.

Al peu de la fitxa corresponent a cada substància
activa figuren les notes explicatives de les indicacions
o marques amb les quals 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 hi apareixen els valors dels
LMRs fixats específicament per als productes transfor-
mats, i en els altres casos queden en blanc.
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Nom comú: AZOXISTROBÍN (1) (2) Definició del residu: azoxistrobín

Productes vegetals LMR
(mg/kg)

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

(i) CÍTRICS 1,00
Pomelos
Llimones
Llimones dolces
Mandarines (incloses les clementines
i els híbrids similars)
Taronges
Aranges
Altres

(ii) FRUITES AMB CLOFOLLA O SENSE 0,10 *

Ametlles
Nous del Brasil
Anacards
Castanyes
Cocos
Avellanes
Macadàmies
Pacanes
Pinyons
Festucs
Nous comunes
Altres

(iii) FRUITES DE LLAVOR 0,05 *

Pomes
Peres
Codonys
Nespres
Altres

(iv) FRUITES DE PINYOL 0,05 *

Albercocs
Cireres
Préssecs (incloses les nectarines
i els híbrids similars)
Prunes
Altres

(v) BAIES I FRUITES PETITES
a) Raïm de taula i vinificació 2,00

Raïm de taula
Raïm de vinificació

b) Maduixes (diferents de les silvestres) 2,00
c) Fruites de canya 0,05 *

(diferents de les silvestres)
Móres
Gerderes àrtiques
Móres-gerds
Gerds
Altres

d) Altres baies i fruites petites 0,05 *

(diferents de les silvestres)
Mirtils
Nabius
Groselles
Agrassons
Altres

e) Baies i fruites silvestres 0,05 *

(vi) ALTRES FRUITES
Alvocats
Plàtans 2,00
Dàtils
Figues
Kiwis
Cumquats
Litxis
Mangos
Olives
Fruites de la passió
Pinyes
Magranes
Xirimoies
Altres 0,05 *

2. Hortalisses fresques o sense coure,
congelades o dessecades

(i) ARRELS I TUBERCLES
a) Arrels

Bleda-raves
Pastanagues 0,20
Api-raves
Raves rusticans 0,20

Xirivies 0,20
Julivert 0,20
Raves
Salsifís 0,20
Colinaps
Naps
Altres 0,05 *

b) Tubercles 0,05 *

Nyàmeres
Moniatos
Nyams
Altres

(ii) BULBS 0,05 *

Alls
Cebes
Escalunyes
Ceballots
Altres

(iii) FRUITES I PEPÒNIDES
a) Solanàcies

Tomàquets 2,00
Pebrots 2,00
Albergínies 2,00
Altres 0,05 *

b) Cucurbitàcies de pell comestible 1,00
Cogombres
Cogombrets
Carabassons
Altres

c) Cucurbitàcies de pell no comestible 0,50
Melons
Carabasses
Síndries
Altres

d) Blat de moro dolç 0,05 *

(iv) HORTALISSES DEL GÈNERE 0,05 *

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 3,00

Créixens
Canonges
Enciams
Escaroles
Altres

b) Espinacs i similars 0,05 *

Bledes
c) Créixens d’aigua 0,05 *

d) Endívies 0,20
e) Herbes aromàtiques 3,00

Cerfulls
Porradells
Julivert
Fulles d’api
Altres

(vi) LLEGUMINOSES VERDES (fresques)
Mongetes (amb beina) 1,00
Mongetes (sense beina) 0,20
Pèsols (amb beina) 0,50
Pèsols (sense beina) 0,20
Altres 0,05 *

(vii) TIGES JOVES
Espàrrecs
Cards comestibles
Apis 5,00
Fonolls
Carxofes 1,00
Porros 0,10
Ruibarbres
Borratges
Altres 0,05 *

(viii) FONGS I BOLETS 0,05 *

Bolets cultivats
Bolets silvestres

3. Llegums 0,10
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 0,50
Faves de soja
Mostassa
Llavors de cotó  
Altres 0,05 *

(ii) ALTRES LLAVORS DE CONSUM 0,05 *

Cacau en gra
Cafè en gra
Nou de cola

5. Patates 0,05 *

Patates primerenques
Patates per emmagatzemar

6. Te i altres infusions

(i) TE (fulles i tiges dessecades, 0,10 *

fermentades o no, de Camelia sinensis)

(ii) ALTRES INFUSIONS 0,10 *

7. Llúpols (dessecats), inclosos  20,00
els granulats de llúpol i el llúpol
en pols no concentrat

8. Espècies

9. Cereals
Blat 0,30
Sègol 0,30
Ordi 0,30
Civada 0,30
Triticale 0,30
Arròs 5,00
Blat de moro
Melca-gra
Altres 0,05 *

10. Altres productes de consum 0,05 *

Tabac
Remolatxa sucrera
Canya de sucre
Altres

11. Farratges i palles 0,05 *

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 a la llista corresponen a LMR comunitaris, vigents a tots els països de la Unió Europea.

Productes vegetals LMR
(mg/kg)

Productes vegetals LMR
(mg/kg)
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Nom comú: 2,4-D (1) (2) Definició del residu: suma de 2,4-D i els seus èsters, expressada en 2,4-D

Productes vegetals LMR
(mg/kg)

1. Fruites fresques, dessecades o sense 0,05 *

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) Raïm de taula i vinificació

Raïm de taula
Raïm 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, 0,05 *

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 0,05 *

Mongetes
Llenties
Pèsols
Cigrons
Altres

4. Llavors oleaginoses i altres

(i) LLAVORS OLEAGINOSES 0,10 *

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 0,10 *

Cacau en gra
Cafè en gra
Nou de cola

5. Patates 0,05 *

Patates primerenques
Patates per emmagatzemar

6. Te i altres infusions

(i) TE (fulles i tiges dessecades, 0,10 *

fermentades o no, de Camelia sinensis)

(ii) ALTRES INFUSIONS 0,10 *

7. Llúpols (dessecats), inclosos  0,10 *

els granulats de llúpol i el llúpol
en pols no concentrat

8. Espècies

9. Cereals 0,05 *

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

10. Altres productes de consum 0,05 *

Tabac
Remolatxa sucrera
Canya de sucre
Altres

11. Farratges i palles 0,05 *

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 a la llista corresponen a LMR comunitaris, vigents a tots els països de la Unió Europea.

Productes vegetals LMR
(mg/kg)

Productes vegetals LMR
(mg/kg)
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Nom comú: TIFENSULFURON-METIL (1) (2) Definició del residu: tifensulfuron-metil

Productes vegetals LMR
(mg/kg)

1. Fruites fresques, dessecades o sense 0,05 *

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) Raïm de taula i vinificació

Raïm de taula
Raïm 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, 0,05 *

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 0,05 *

Mongetes
Llenties
Pèsols
Cigrons
Altres

4. Llavors oleaginoses i altres

(i) LLAVORS OLEAGINOSES 0,05 *

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 0,05 *

Cacau en gra
Cafè en gra
Nou de cola

5. Patates 0,05 *

Patates primerenques
Patates per emmagatzemar

6. Te i altres infusions

(i) TE (fulles i tiges dessecades, 0,10 *

fermentades o no, de Camelia sinensis)

(ii) ALTRES INFUSIONS 0,10 *

7. Llúpols (dessecats), inclosos  0,10 *

els granulats de llúpol i el llúpol
en pols no concentrat

8. Espècies

9. Cereals 0,05 *

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

10. Altres productes de consum 0,05 *

Tabac
Remolatxa sucrera
Canya de sucre
Altres

11. Farratges i palles 0,05 *

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 a la llista corresponen a LMR comunitaris, vigents a tots els països de la Unió Europea.

Productes vegetals LMR
(mg/kg)

Productes vegetals LMR
(mg/kg)
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Nom comú: TRIANSULFURON (1) (2) Definició del residu: triansulfuron

Productes vegetals LMR
(mg/kg)

1. Fruites fresques, dessecades o sense 0,05 *

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) Raïm de taula i vinificació

Raïm de taula
Raïm 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, 0,05 *

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 0,05 *

Mongetes
Llenties
Pèsols
Cigrons
Altres

4. Llavors oleaginoses i altres

(i) LLAVORS OLEAGINOSES 0,05 *

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 0,05 *

Cacau en gra
Cafè en gra
Nou de cola

5. Patates 0,05 *

Patates primerenques
Patates per emmagatzemar

6. Te i altres infusions

(i) TE (fulles i tiges dessecades, 0,10 *

fermentades o no, de Camelia sinensis)

(ii) ALTRES INFUSIONS 0,10 *

7. Llúpols (dessecats), inclosos  0,10 *

els granulats de llúpol i el llúpol
en pols no concentrat

8. Espècies

9. Cereals 0,05 *

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

10. Altres productes de consum 0,05 *

Tabac
Remolatxa sucrera
Canya de sucre
Altres

11. Farratges i palles 0,05 *

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 a la llista corresponen a LMR comunitaris, vigents a tots els països de la Unió Europea.

Productes vegetals LMR
(mg/kg)

Productes vegetals LMR
(mg/kg)
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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.

A la carn, inclosa la matèria grassa, pre-
parats de carn, despulles i greixos
animals que figuren a l’annex I dins
els codis NC 0201, 0202, 0203,
0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex
0208, 0209 00, 0210, 1601 00 i
1602.

A la llet i els productes lactis
que figuren a l’annex I dins
els codis NC 0401, 0402,
0405 00 i 0406.

Als ous frescos sense closca,
ous d’aviram i rovells d’ou
que figuren a l’annex I en els
codis NC 0407 00 i 0408.

2,4-D. Ronyons (excepte aviram) 1 (p).
Altres 0,05* (p).

0,01* (p). 0,01* (p).

(*) Indica el llindar de determinació analítica.
(p) Indica el límit màxim de residus provisional.

MINISTERIO DE FOMENTO

9581 ORDRE FOM/1144/2003, de 28 d’abril, per
la qual es regulen els equips de seguretat,
salvament, contra incendis, navegació i pre-
venció d’abocaments per aigües brutes, que
han de portar a bord les embarcacions d’es-
barjo. («BOE» 113, de 12-5-2003.)

El Reial decret 1434/1999, de 10 de setembre, pel
qual s’estableixen els reconeixements i les inspeccions
de les embarcacions d’esbarjo per garantir la seguretat
de la vida humana a la mar i es determinen les condicions
que han de complir les entitats co�aboradores d’inspec-
ció, estableix a l’article 3 que les embarcacions d’esbarjo
compreses dins del seu àmbit d’aplicació han de realitzar
els reconeixements corresponents per verificar el com-
pliment de la normativa vigent en matèria de seguretat
i de prevenció de la contaminació.

La normativa esmentada estava recollida fins ara, pel
que fa a embarcacions d’esbarjo, en disposicions de rang
inferior el contingut de les quals ha quedat desfasat en
bona mesura.

Aquesta Ordre, conferint un marc normatiu adequat
per a la seguretat d’aquest tipus d’embarcacions, recull
les innovacions produïdes en la determinació dels equips
de seguretat, salvament, contra incendis, navegació i pre-
venció d’aigües brutes que han de portar a bord les
embarcacions d’esbarjo.

En virtut d’això, disposo:

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte.

Aquesta Ordre té per objecte:

a) Establir l’equip de seguretat que han de portar
a bord, amb caràcter obligatori, les embarcacions d’es-
barjo compreses dins del seu àmbit d’aplicació.

b) Determinar els requisits que ha de complir l’equip
de seguretat.

Article 2. Àmbit d’aplicació.

1. Aquesta Ordre s’aplica:

a) A totes les embarcacions d’esbarjo compreses
a l’article 2 del Reial decret 1434/99, de 10 de setembre,
matriculades o que es pretenguin matricular a Espanya,
així com a les embarcacions de matrícula d’altres països
que, de conformitat amb la legislació vigent, vulguin por-
tar a terme una activitat amb finalitats comercials en
aigües marítimes en les quals Espanya exerceix sobi-
rania, drets sobirans o jurisdicció.

b) Als equips de seguretat, salvament, contra incen-
dis, navegació i prevenció d’abocaments, destinats a
aquestes embarcacions, que s’indiquen en els capítols
II, III, IV i V de la present Ordre.

2. Queden exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta
Ordre:

a) Els artefactes flotants o de platja; s’entenen com
a tals els següents:

— Piragües, caiacs i canoes sense motor.
— Patins amb pedals o proveïts de motor amb una

potència inferior a 3,5 quilovats.
— Motos nàutiques.
— Planxes de vela.
— Planxes lliscants amb motor, embarcacions d’ús

individual i altres ginys similars amb motor.
— Insta�acions flotants fondejades.

b) Les embarcacions de regates que tinguin les
seves pròpies regles de seguretat i estiguin destinades
exclusivament a la competició.

c) Les embarcacions experimentals sempre que no
es comercialitzin al mercat de la Unió Europea.

d) Les embarcacions submergibles.
e) Els vehicles de pneumàtic d’aire.
f) Els hidroplanadors.
g) L’original i cada una de les reproduccions d’em-

barcacions antigues dissenyades abans de 1950, cons-
truïdes amb elements originals i denominades així pel
constructor.

3. En tot cas, les embarcacions esmentades en el
punt 2 l’eslora de les quals sigui igual o superior a 2,5
metres, i que no siguin artefactes flotants o de platja
dels esmentats a la lletra a), requereixen l’autorització
prèvia de la capitania marítima corresponent per navegar


