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més, excepte la disposició addicional segona, referida a l’ade-
quació normativa del Reial decret 1451/1983, d’11 de maig, sobre 
ocupació selectiva i mesures de foment d’ocupació dels treballa-
dors minusvàlids, la qual continua en vigor.

Així mateix, queda derogada, en el que s’oposi al que esta-
bleix aquest Reial decret, l’Ordre del Ministeri de Treball i Afers 
Socials de 24 de juliol de 2000, per la qual es regula el procedi-
ment administratiu referent a les mesures de caràcter excepcio-
nal al compliment de la quota de reserva del dos per cent a favor 
de treballadors discapacitats en empreses de 50 treballadors o 
més, regulades pel Reial decret 27/2000, de 14 de gener.

Disposició final primera. Facultat de desplegament i execució.

S’autoritza el ministre de Treball i Afers Socials perquè dicti 
les disposicions que siguin necessàries per al desplegament i 
execució del que disposa aquest Reial decret.

Així mateix, el ministre de Treball i Afers Socials pot modifi-
car els mòduls dels contractes mercantils o civils o altres mesu-
res alternatives que serveixen de base per determinar el compli-
ment de l’obligació alternativa. Igualment, vista l’experiència en 
l’aplicació de la mesura alternativa que preveu l’article 2.1.c), pot 
modificar la determinació de les entitats beneficiàries.

Disposició final segona. Actualització de la relació identificativa 
de centres especials d’ocupació.

El Servei Públic d’Ocupació Estatal, o l’organisme compe-
tent de la comunitat autònoma, ha de mantenir actualitzada una 
relació identificativa de centres especials d’ocupació per facilitar 
l’aplicació de les mesures alternatives que regula aquest Reial 
decret.

Disposició final tercera. Habilitació competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de l’article 149.1.7a de 
la Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva 
en matèria de legislació laboral.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació 
en el «Butlletí Oficial de l’Estat »

Madrid, 8 d’abril de 2005.

JUAN CARLOS R.

El ministre de Treball i Afers Socials,

JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN 

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
 6500 ORDRE PRE/1041/2005, de 19 d’abril, per la 

qual es modifica l’annex II del Reial decret 
280/1994, de 18 de febrer, pel qual s’establei-
xen els límits màxims de residus de plaguici-
des i el seu control en determinats productes 
d’origen vegetal. («BOE» 96, de 22-4-2005.)

El Reial decret 280/1994, de 18 de febrer, pel qual s’es-
tableixen els límits màxims de residus de plaguicides i el 
seu control en determinats productes d’origen vegetal, va 
incorporar, entre d’altres, a l’ordenament jurídic intern la 

Directiva 90/642/CEE del Consell, de 27 de novembre de 
1990, relativa a la fixació dels continguts màxims de resi-
dus de plaguicides en determinats productes d’origen 
vegetal, incloses les fruites i hortalisses.

El dit Reial decret  280/1994 ha estat modificat per 
última vegada pel Reial decret 198/2000, d’11 de febrer, i 
l’annex II ha estat modificat en 31 ocasions per actualitzar-
ne el contingut, fent ús de la facultat concedida al ministre 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació per modificar-lo d’acord 
amb la disposició final primera.

La Directiva 90/642/CEE ha estat modificada per última 
vegada mitjançant la Directiva 2004/95/CE de la Comissió, 
de 24 de setembre de 2004, que modifica la Directiva 
90/642/CEE del Consell, pel que fa als límits màxims de 
residus de bifentrín i famoxadona que s’hi fixen, i la Direc-
tiva 2004/115/CE de la Comissió, de 15 de febrer de 2004, 
per la qual es modifica la Directiva 90/642/CEE del Consell, 
pel que fa als límits màxims de residus d’alguns plaguici-
des que s’hi fixen.

Es fa necessari, doncs, incorporar a l’ordenament jurí-
dic intern les dues directives i modificar l’annex II del Reial 
decret 280/1994, de 18 de febrer, una vegada hagin emès 
informe sobre el projecte la Comissió Conjunta de Residus 
de Productes Fitosanitaris, així com la Comissió Interminis-
terial per a l’Ordenació Alimentària.

En el procediment d’elaboració de la present Ordre han 
estat consultades les comunitats autònomes i les entitats 
representatives dels sectors afectats.

En virtut d’això, a proposta de les ministres d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació i de Sanitat i Consum, disposo:

Article primer. Modificació del Reial decret 280/1994.

1. Es modifica l’annex II del 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 pro-
ductes d’origen vegetal, mitjançant la substitució dels 
límits màxims de residus (LMR) que hi figuren per a les 
substàncies actives bifentrín, famoxadona, metomil, tiodi-
carb, miclobutanil, ditiocarbamats, fenpropimorf, metala-
xil, metalaxil-m, penconazol, iprovalicarb, azoxistrobina i 
fenhexamida.

2. Els límits màxims de residus (LMR) que es fixen per 
a les substàncies actives esmentades en l’apartat 1 d’aquest 
article són els que figuren en les taules respectives de l’an-
nex de la present Ordre.

Disposició final primera. Títol competencial.

La present 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 coordinació de la 
planificació general de l’activitat econòmica i sobre les 
bases i coordinació general de la sanitat, respectivament.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

La present disposició entra en vigor l’endemà de la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

No obstant això, els límits màxims de residus (LMR) 
corresponents a les substàncies actives metomil, tiodicarb, 
miclobutanil, ditiocarbamats, fenpropimorf, metalaxil, 
metalaxil-m, penconazol, iprovalicarb, azoxistrobina i fen-
hexamida s’han d’aplicar a partir del dia 23 de juny 
de 2005.

Madrid, 19 d’abril de 2005.

FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ

Sres. ministres d’Agricultura, Pesca i Alimentació i de Sani-
tat i Consum. 
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