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2.9 Pastures.
Per a aquests tipus d’explotacions, el titular ha de faci-

litar les dades indicades a l’apartat A. 2, 3 i 5 de l’annex II 
i a l’apartat B.1,2 i 7 a 14 de l’annex II.

b) Dades mínimes que s’han de facilitar en el cas de 
les explotacions classificades, segons l’annex III, d’acord 
amb els tipus següents:

2.4 Escorxadors.
2.5 Places de toros.
2.6 Centres d’inspecció.
2.7 Centres de quarantena.
2.8 Punts de parada.
2.10 Centres de sacrifici domiciliari.
Per a aquests tipus d’explotacions, el titular ha de faci-

litar les dades indicades a l’apartat A.2,3 i 5 de l’annex II i 
a l’apartat B.1 i 2 de l’annex II.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

6427  ORDRE PRE/935/2004, de 6 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’estableixen els límits 
màxims de residus de plaguicides i el seu con-
trol en determinats productes d’origen vegetal 
i animal. («BOE» 89, de 13-4-2004.)

Els límits màxims de residus de plaguicides es regu-
len, 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 control 
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 plaguicides sobre i 
en els productes d’origen animal, modificat per última 
vegada pel Reial decret 1800/1999, de 26 de novembre, 
respectivament. Així mateix, d’acord amb les disposi-
cions finals primeres dels dos reials decrets, els annexos 
han estat actualitzats successivament.

La Directiva 2004/2/CE, de la Comissió, de 9 de gener 
de 2004, ha fixat nous límits màxims de residus de fena-
mifòs en determinats productes d’origen vegetal, incloses 
les fruites i hortalisses, els cereals i en els productes ali-
mentaris 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 correcció d’errades de la Directiva 
2003/60/CE de la Comissió, de 18 de juny de 2003, publi-
cada en el «Diari Oficial de la Unió Europea» de 21 de 
gener de 2004, ha motivat la necessitat de modificar els 
límits màxims de residus establerts a l’annex I de l’Ordre 
PRE/3058/2003 per a la substància activa diquat. Els errors 
detectats en les substàncies actives famoxadona i iprova-
licarb ja havien estat corregits a l’Ordre PRE/3058/2003.

Atenent la necessitat d’incorporar a l’ordenament jurí-
dic intern la Directiva 2004/2/CE i adaptar les correccions 
de la Directiva 2003/60/CE, es modifica, d’una banda, l’an-
nex II del Reial decret 280/1994, conforme al que estableix 
la seva disposició final primera, una vegada elevada, per 
la Comissió Conjunta de Residus de Productes Fitosani-
taris als ministres d’Agricultura, Pesca i Alimentació i de 
Sanitat i Consum, la proposta de modificació oportuna. 

Així mateix, es modifica l’annex II del Reial decret 
569/1990, d’acord 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 conjunta del ministre d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació i de la ministra de Sanitat i Consum, disposo:

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

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 diquat i fenamifòs, que figu-
ren 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, amb la inclusió dels límits màxims 
de residus de plaguicides per a la substància activa 
fenamifòs, 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 competèn-
cia exclusiva sobre les bases i la coordinació de la planifi-
cació general de l’activitat econòmica i, sobre les bases i 
la coordinació general de la sanitat, respectivament.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta disposició entra en vigor l’endemà de la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat», excepte per 
a la substància activa fenamifòs, que entra en vigor l’1 
d’agost de 2004.

Madrid, 6 d’abril de 2004.

ARENAS BOCANEGRA  

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

ANNEX I

La informació continguda en aquest annex està agru-
pada per substàncies actives, i per a cadascuna d’aques-
tes hi figura una fitxa a l’encapçalament de la qual n’apa-
reix el 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 productes 
vegetals apareixen ordenats en tres columnes segons l’or-
dre amb què figuren a l’annex I del Reial decret 280/1994.

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

D’acord amb el que estableixen l’annex I del Reial 
decret 280/1994 i l’apartat 3 de l’article 4, modificat pel 
Reial decret 198/2000, als epígrafs «8. Espècies» i «12. 
Diversos» de les fitxes que contenen els LMR de cada 
substància activa només hi apareixen els valors dels LMR 
fixats específicament per als productes transformats, i 
queden en blanc en els altres casos.
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Nom comú: DIQUAT (1) (2) Definició del residu: diquat

        Productes vegetals LMR
(mg/kg)

1. Fruites fresques, dessecades o sense
coure; congelades i sense addició 0,05*(p)
de sucre; fruites de clofolla; nous

(i) CÍTRICS
Pomelos
Llimones
Llimones dolces
Mandarines (incloses les clemen-
tines 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, 0,05*(p)
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)

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 0,20(p)
Llenties
Pèsols 0,20(p)
Cigrons
Altres 0,05*(p)

4. Llavors oleaginoses i altres

(i) LLAVORS OLEAGINOSES
Llavors de lli 5,00(p)
Cacauets
Llavors de cascall
Llavors de sèsam
Llavors de gira-sol
Llavors de colza 0,50(p)
Faves de soja
Mostassa
Llavors de cotó  
Altres 0,10*(p)

(ii) ALTRES LLAVORS DE CONSUM  0,10  *
Cacau en gra
Cafè en gra
Nou de cola

5. Patates 0’05*(p)
Patates primerenques
Patates per emmagatzemar

6. Te i altres infusions

(i) TE (fulles i tiges dessecades, fermen- 0,10*(p)
tades o no, de Camelia sinensis)

(ii) ALTRES INFUSIONS 0,10 *

7. Llúpols (dessecats), inclosos 0,10*(p)
els granulats de llúpol i el llúpol
en pols no concentrat

8. Espècies

9. Cereals
Blat
Sègol
Ordi 10,00(p)
Civada 2,00(p)
Triticale
Arròs
Blat de moro 1,00(p)
Melca-gra 1,00(p)
Altres 0,05*(p)

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.

a ser definitiu el 14 de juliol de 2007.

        Productes vegetals LMR
(mg/kg)

        Productes vegetals LMR
(mg/kg)

HORTALISSES DEL GÈNERE

(p) Límit màxim de residus provisional establert de conformitat amb la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 4 de la Directiva 91/414/CEE. Llevat que es modifiqui, aquest límit passa
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Nom comú: FENAMIFÒS Definició del residu: suma de fenamifòs, el seu sulfòxid i la seva sulfona,
expressada com a fenamifòs

        Productes vegetals LMR
(mg/kg)

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

(i) CÍTRICS 0,02 *
Pomelos
Llimones
Llimones dolces
Mandarines (incloses les clemen-
tines i els híbrids similars)
Taronges
Aranges
Altres

(ii) FRUITES AMB CLOFOLLA O SENSE 0,02 *
Ametlles
Nous del Brasil
Anacards
Castanyes
Cocos
Avellanes
Macadàmies
Pacanes
Pinyons
Festucs
Nous comunes
Altres

(iii) FRUITES DE LLAVOR 0,02 *
Pomes
Peres
Codonys
Nespres
Altres

(iv) FRUITES DE PINYOL 0,02 *
Albercocs
Cireres
Préssecs (incloses les nectarines
i els híbrids similars)
Prunes
Altres

(v) BAIES I FRUITES PETITES 0,02 *
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 0,05
Dàtils
Figues
Kiwis
Cumquats
Litxis
Mangos
Olives
Fruites de la passió
Pinyes
Magranes
Xirimoies
Altres 0,02 *

2. Hortalisses fresques o sense coure,
congelades o dessecades

(i) ARRELS I TUBERCLES
a) Arrels

Bleda-raves
Pastanagues 0,50
Api-raves
Raves rusticans

Xirivies
Julivert
Raves
Salsifís
Colinaps
Naps
Altres 0,02 *

b) Tubercles 0,02 *
Nyàmeres
Moniatos
Nyams
Altres

(ii) BULBS 0,02 *
Alls
Cebes
Escalunyes
Ceballots
Altres

(iii) FRUITES I PEPÒNIDES
a) Solanàcies

Tomàquets 0,05
Pebrots 0,10
Albergínies 0,05
Altres 0,02 *

b) Cucurbitàcies de pell comestible
Cogombres 0,05
Cogombrets
Carabassons 0,05
Altres 0,02 *

c) Cucurbitàcies de pell no comestible
Melons 0,05
Carabasses
Síndries 0,05
Altres 0,02 *

d) Blat de moro dolç 0,02 *
(iv) HORTALISSES DEL GÈNER

BRÀSSICA
a) Inflorescències 0,02 *

Bròquils
Coliflors
Altres

b) Cabdells
Cols de Brussel·les 0,05
Cols de cabdell 0,05
Altres 0,02 *

c) Fulles 0,02 *
Cols de la Xina
Cols
Altres

d) Colraves 0,02 *
(v) HORTALISSES DE FULLA 0,02 *

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) 0,02 *
Mongetes (amb beina)
Mongetes (sense beina)
Pèsols (amb beina)
Pèsols (sense beina)
Altres

(vii) TIGES JOVES 0,02 *
Espàrrecs
Cards comestibles
Apis
Fonolls
Carxofes
Porros
Ruibarbres
Borratges
Altres

(viii) FONGS I BOLETS 0,02 *
Bolets cultivats
Bolets silvestres

3. Llegums 0,02 *
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 0,02 *
Patates primerenques
Patates per emmagatzemar

6. Te i altres infusions

(i) TE (fulles i tiges dessecades, fermen- 0,05 *
tades o no, de Camelia sinensis)

(ii) ALTRES INFUSIONS 0,05 *

7. Llúpols (dessecats), inclosos 0,05 *
els granulats de llúpol i el llúpol
en pols no concentrat

8. Espècies

9. Cereals 0,02 *
Blat
Sègol
Ordi
Civada
Triticale
Arròs
Blat de moro
Melca-gra
Altres

10. Altres productes de consum
Tabac
Remolatxa sucrera 0,05
Canya de sucre
Altres 0,02 *

11. Farratges i palles 0,02 *
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

Residus de plaguicides

Límits màxims en mg/kg

A la carn, als preparats de carn, menuts 
i greixos animals que fi guren 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 fi gu-
ren a l’annex I dins els codis NC 0401, 

0402, 0405 00 i 0406

Als ous frescos sense closca, ous d’ocell 
i rovells d’ou que fi guren a l’annex I als 

codis NC 0407 00 i 0408

Fenamifòs (suma de fenami-
fòs, el seu sulfòxid i sul-
fona, expressada com a 
Fenamifòs) ...................... 0,01 (*) 0,005 (*) 0,01 (*)

(*) Indica el llindar de determinació analítica.

MINISTERI D’EDUCACIÓ,
CULTURA I ESPORT

6527  REIAL DECRET 476/2004, de 26 de març, pel 
qual s’homologuen els títols d’enginyer tècnic 
industrial, especialitat en electricitat, d’engi-
nyer tècnic industrial, especialitat en electrò-
nica industrial, d’enginyer tècnic industrial, 
especialitat en mecànica, i d’enginyer tècnic 
industrial, especialitat en química industrial, 
de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica 
Industrial de Barcelona, adscrita a la Univer-
sitat Politècnica de Catalunya. («BOE» 90, 
de 14-4-2004.)

La Universitat Politècnica de Catalunya ha aprovat 
els plans d’estudis dels ensenyaments que conduei-
xen a l’obtenció dels títols d’enginyer tècnic industrial, 
especialitat en electricitat, d’enginyer tècnic industrial, 
especialitat en electrònica industrial, d’enginyer tèc-
nic industrial, especialitat en mecànica, i d’enginyer 
tècnic industrial, especialitat en química industrial, de 
caràcter oficial i validesa a tot el territori nacional, de 
l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial 
de Barcelona, adscrita a la Universitat Politècnica de 
Catalunya, la implantació dels quals ha estat autoritzada 
per la Generalitat de Catalunya.

Acreditada l’homologació d’aquests plans d’estudis 
per part del Consell de Coordinació Universitària i el com-
pliment dels requisits bàsics que preveu el Reial decret 
557/1991, de 12 d’abril, sobre creació i reconeixement 
d’universitats i centres universitaris, vigent en el que 
no s’oposi a la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d’universitats, escau l’homologació dels títols esmentats.

Aquesta homologació s’efectua d’acord amb el que 
estableixen l’apartat 4 de l’article 35 de la Llei orgànica 
6/2001, de 21 de desembre, els reials decrets 1402/1992, 
1403/1992, 1404/1992 i 1405/1992, de 20 de novembre, 
modificats pel Reial decret 50/1995, de 20 de gener, pels 
quals s’estableixen, respectivament, els títols d’enginyer 
tècnic industrial, especialitat en electricitat, d’enginyer 
tècnic industrial, especialitat en electrònica industrial, 
d’enginyer tècnic industrial, especialitat en mecànica, i 
d’enginyer tècnic industrial, especialitat en química indus-
trial, i les directrius generals pròpies dels plans d’estudis 
conduents a l’obtenció d’aquells, i altres normes dictades 
en el seu desplegament.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Educació, 
Cultura i Esport, i amb la deliberació prèvia del Consell de 
Ministres en la reunió del dia 26 de març de 2004,

D I S P O S O :

Article 1. Objecte.

1. S’homologuen els títols d’enginyer tècnic indus-
trial, especialitat en electricitat, d’enginyer tècnic indus-
trial, especialitat en electrònica industrial, d’enginyer tèc-
nic industrial, especialitat en mecànica, i d’enginyer tècnic 
industrial, especialitat en química industrial, de l’Escola 
Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona, 
adscrita a la Universitat Politècnica de Catalunya, una 
vegada acreditada l’homologació dels seus plans d’es-
tudis per part del Consell de Coordinació Universitària i 
el compliment dels requisits bàsics que preveu el Reial 
decret 557/1991, de 12 d’abril, sobre creació i reconeixe-
ment d’universitats i centres universitaris.

L’homologació dels plans d’estudis a què ha fet refe-
rència el paràgraf anterior s’ha publicat en el «Butlletí 
Oficial de l’Estat» de 8 de gener de 2003, per resolucions 
del Rectorat de la Universitat de data 11 de desembre de 
2002.

2. La Generalitat de Catalunya pot autoritzar que 
s’imparteixin els ensenyaments conduents a l’obtenció 
dels títols homologats a l’apartat 1 i, quan correspongui, 
la Universitat Politècnica de Catalunya pot expedir els 
títols corresponents.

Article 2. Avaluació del desenvolupament efectiu dels 
ensenyaments.

Als efectes del que disposen aquest Reial decret i els 
apartats 5 i, si s’escau, 6 de l’article 35 de la Llei orgànica 
6/2001, de 21 de desembre, transcorregut el període d’im-
plantació dels plans d’estudis a què es refereix el parà-
graf segon de l’apartat 1 de l’article 1, la Universitat ha de 
sotmetre a avaluació de l’Agència Nacional d’Avaluació de 
la Qualitat i Acreditació el desenvolupament efectiu dels 
ensenyaments corresponents.

Article 3. Expedició del títol.

Els títols a què es refereix l’apartat 1 de l’article 1 
els expedeix  el rector de la Universitat Politècnica de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’apartat 2 de 
l’article 34 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
i altres normes vigents, amb menció expressa d’aquest 
Reial decret que homologa els títols.


