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cional al Tractat d’intercanvi cultural vigent entre els dos 
països, el qual entra en vigor en la data de la segona de 
les notificacions per les quals les altes parts contractants 
es comuniquin, per escrit i per via diplomàtica, haver 
complert les seves respectives formalitats legals internes 
necessàries per a la seva vigència.

Faig propícia l’oportunitat per reiterar a Vostra Excel-
lència el testimoni de la meva més alta i distingida consi-
deració.

Signat: José Antonio Bordallo-Huidobro, ambaixador 
del Regne d’Espanya.»

Per tant, tinc l’honor de comunicar la conformitat, en 
nom del Govern de la República del Paraguai, amb el que 
precedentment s’ha transcrit, i convenir que les dues 
notes constitueixin un Acord addicional al Tractat d’inter-
canvi cultural vigent entre els nostres dos països, el qual 
entra en vigor en la data de la segona de les notificacions 
per les quals les altes parts contractants es comuniquin, 
per escrit i per via diplomàtica, haver complert les seves 
respectives formalitats legals internes necessàries per a la 
seva vigència.

Aprofito l’oportunitat per reiterar a Vostra Excel·lència 
les seguretats de la meva més distingida consideració.

Ambaixadora Leila Rachid,
Ministra

Aquest Bescanvi de notes va entrar en vigor el 21 de 
desembre de 2005, data de la segona de les notificacions 
de comunicació, per via diplomàtica i per escrit, de com-
pliment de les seves respectives formalitats legals inter-
nes, segons estableix el text de les notes.

Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 30 de gener de 2006.–El secretari general tèc-

nic, Francisco Fernández Fábregas. 

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
 2189 ORDRE PRE/266/2006, de 6 de febrer, 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, per transposar diverses directives de la 
Comissió Europea. («BOE» 35, de 10-2-2006.)

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 control en 
determinats productes d’origen vegetal, i el 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, respectivament. Així mateix, 
de conformitat amb les disposicions finals primeres dels 
dos reials decrets, els annexos han estat successivament 
actualitzats.

Els límits màxims de residus de plaguicides han estat 
modificats recentment per les directives següents:

La Directiva 2005/37/CE de la Comissió, de 3 de juny 
de 2005, ha fixat nous límits màxims de determinats resi-
dus de plaguicides sobre i en els cereals i en determinats 
productes d’origen vegetal, incloses les fruites i hortalis-

ses, per modificar els annexos de les directives 86/362/CEE, 
i 90/642/CEE, del Consell.

La Directiva 2005/46/CE de la Comissió, de 8 de juliol 
de 2005, ha fixat nous límits màxims de residus per a la 
substància amitraz, per modificar els annexos de les 
directives 86/362/CEE, 86/363/CEE i 90/642/CEE, del Con-
sell.

Directiva 2005/48/CE de la Comissió, de 23 d’agost de 
2005, per la qual es modifiquen les directives 86/362/CEE, 
86/363/CEE i 90/642/CEE del Consell pel que fa als límits 
màxims de determinats residus de plaguicides sobre els 
cereals i en aquests i en determinats productes d’origen 
animal i vegetal.

Atenent la necessitat d’incorporar a l’ordenament jurí-
dic intern aquestes directives, es modifica, d’una banda, 
l’annex II del Reial decret 280/1994, de 18 de febrer, 
d’acord amb el que estableix la disposició final primera, 
una vegada la Comissió Conjunta de Residus de Produc-
tes Fitosanitaris ha elevat l’oportuna proposta de modifi-
cació als ministres d’Agricultura, Pesca i Alimentació i de 
Sanitat i Consum. Així mateix, es modifica l’annex II del 
Reial decret 569/1990, de 27 d’abril, de conformitat amb la 
disposició final primera.

En el procediment d’elaboració d’aquesta norma han 
estat consultades les entitats representatives dels interes-
sos dels sectors afectats i les comunitats autònomes, i 
s’ha emès un informe preceptiu de la Comissió Intermi-
nisterial per a l’Ordenació Alimentària.

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, de 
18 de febrer, pel qual s’estableixen els límits màxims 
de residus de plaguicides i el seu control en determi-
nats productes d’origen vegetal.

L’annex II del Reial decret 280/1994, de 18 de febrer, pel 
qual s’estableixen els límits màxims de residus de plagui-
cides i el seu control en determinats productes d’origen 
vegetal, queda modificat de la manera següent:

U.–S’inclouen els límits màxims de residus de les 
substàncies actives fenamidona, siltiofam i picoxistrobina 
que figuren a l’annex I de la present Ordre.

Dos.–Se substitueixen els límits màxims de residus 
que hi figuren per a les substàncies actives isoxaflutol, 
trifloxistrobina, carfentrazona-etil, mecoprop, hidrazida 
maleica, propizamida, amitraz, mesotriona, flufenacet, 
iodosulfuron-metil-sodi, fostiazat, molinat, propiconazol i 
iprodiona, pels que figuren l’annex I de la present Ordre.

Article segon. Modificació 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.

L’annex II del Reial decret 569/1990, de 27 d’abril, rela-
tiu a la fixació de continguts màxims de residus de plagui-
cides sobre els productes d’origen animal i en aquests, 
queda modificat de la manera següent:

U.–A la part A s’i inclouen els límits màxims de residus 
de plaguicides per a la substància activa picoxistrobina, 
que figuren a l’annex II, apartat 1, de la present Ordre.

Dos.–A la part B se substitueixen els límits màxims de 
residus de plaguicides que figuren per a les substàncies 
actives amitraz i propiconazol pels que figuren a l’annex II, 
apartat 2, de la present Ordre.

Disposició final primera. Títols competencials.

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 
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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, respectiva-
ment.

Disposició final segona. Incorporació de dret de la Unió 
Europea.

Mitjançant aquesta Ordre s’incorporen al dret espanyol 
les directives següents:

a) La Directiva 2005/37/CE de la Comissió, de 3 de 
juny de 2005, per la qual es modifiquen les directives del 
Consell 86/362/CEE i 90/642/CEE, pel que fa als continguts 
màxims de determinats residus de plaguicides sobre i en 
els cereals i en determinats productes d’origen vegetal, 
incloses les fruites i hortalisses.

b) La Directiva 2005/46/CE de la Comissió, de 8 de 
juliol de 2005, per la qual es modifiquen els annexos de les 
directives del Consell 86/362/CEE, 86/363/CEE i 90/642/CEE 
pel que fa als continguts màxims de residus d’amitraz.

c) La Directiva 2005/48/CE de la Comissió, de 23 
d’agost de 2005, per la qual es modifiquen les directives 
86/362/CEE, 86/363/CEE i 90/642/CEE del Consell pel que fa 
als límits màxims de residus de determinats plaguicides 
sobre i en els cereals i en determinats productes d’origen 
animal i vegetal.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Els límits màxims de residus que conté la present Ordre 
entren en vigor el 4 de desembre de 2006, excepte els 
límits màxims de la substància activa amitraz, que entren 
en vigor el 10 de gener de 2007, i els límits màxims de les 
substàncies actives mesotriona, siltiofam, picoxistrobina, 

flufenacet, iodosulfuron-metil-sodi, fostiazat, molinat, 
propiconazol i iprodiona, que entren en vigor el 24 de 
febrer de 2007.

Madrid, 6 de febrer de 2006.

FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ

Sres. Ministres d’Agricultura, Pesca i Alimentació i de 
Sanitat i Consum.

ANNEX I

La informació que conté l’annex I està agrupada per 
substàncies actives, i per a cada una d’aquestes hi 
figura una fitxa en l’encapçalament de la qual apareix el 
seu nom comú o denominació oficial i la definició del 
residu, tal com correspon en l’índex de l’annex II del 
Reial decret 280/1994, de 18 de febrer. Els valors dels 
límits màxims de residus (LMR) fixats per a cada pro-
ducte vegetal o per a cada grup de productes vegetals 
hi apareixen ordenats en tres columnes segons l’ordre 
amb què figuren a l’annex I del Reial decret 280/1994, 
de 18 de febrer.

Al peu de la fitxa corresponent a cada substància 
activa figuren les notes explicatives de les indicacions o 
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, de 18 de febrer, i l’apartat 3 de 
l’article 4, en els epígrafs «8. Espècies» i «12. Diversos» 
de les fitxes que contenen els LMR de cada substància 
activa només apareixen els valors dels LMR fixats espe-
cíficament per als productes transformats, i queden en 
blanc en els altres casos. 
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ANNEX II

1. Part A de l’annex II del Reial decret 569/1990, de 27 d’abril

Residus de plaguicides

Límits màxims en mg/kg 

A la matèria grassa inclosa en la carn, preparats 
de carn, menuts i greixos animals que fi guren 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 (1) (4)

A la llet de vaca fresca i a la llet de vaca sencera 
que fi guren a l’annex I dins dels codis NC 0401; 
en els altres productes alimentaris dels codis 

0401, 0402, 0405 00
i 0406, de conformitat amb (2) (4)

Als ous frescos sense closca, per als ous 
d’au i rovells d’ou que fi guren a l’annex I 
dins dels codis NC 0407 00 i 0408 (3) (4)

    
Picoxistrobina  . . . 0,05(*) (p) 0,02 (*) (p) 0,05 (*)(p)

(*) Indica el llindar de determinació analítica.
(p) Indica el límit màxim de residus provisional.
(1) Respecte als productes alimentaris que tinguin un contingut de matèries grasses igual o inferior al 10% en pes, el contingut de residus ha de 

tenir relació amb el pes total del producte desossat. En aquest cas, el límit màxim ha de ser igual a la desena part del valor en relació amb el contingut 
de matèries grasses, si bé ha de ser almenys igual a 0,01 mg/kg.

(2) Per determinar el contingut de residus de la llet de vaca fresca i de la llet de vaca sencera, el càlcul s’ha de basar en un contingut de matèries 
grasses igual al 4% en pes. En cas de llet fresca i llet sencera d’un altre origen animal, els residus s’han d’expressar basant-se en la matèria grassa.

Respecte als altres productes alimentaris recollits en els codis NC 0401, 0402, 0405 00 i 0406 de l’annex I:
Que tinguin un contingut de matèries grasses inferior al 2% en pes, el límit màxim ha de ser igual a la meitat del fixat per a la llet fresca i la llet 

sencera,
Que tinguin un contingut de matèries grasses igual o superior al 2% en pes, el límit màxim s’ha d’expressar en mg/kg de matèria grassa; en aquest 

cas, el límit màxim serà igual a 25 vegades el fixat per a la llet fresca i la llet sencera.
(3) Respecte als ous i ovoproductes amb un contingut de matèries grasses superior a un 10%, el límit màxim s’ha d’expressar en mg/kg de matè-

ria grassa. En aquest cas, el límit màxim ha de ser 10 vegades superior al corresponent als ous frescos.
(4) Les notes 1, 2 i 3 no s’apliquen als casos en què s’indiqui el llindar de determinació analítica.

2. Part B de l’annex II del Reial decret 569/1990, de 27 d’abril

Residus de plaguicides

Límits màxims en mg/kg 

A la carn, inclosa la matèria grassa, preparats de carn, menuts i 
greixos animals que fi guren 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

A la llet i als productes lactis
que fi guren a l’annex I dins

dels codis NC 0401, 0402, 0405 00
i 0406

Als ous frescos sense closca, ous 
d’aus i rovells d’ou que fi guren a 

l’annex I en els codis NC 0407 00 i 
0408

    
Amitraz, inclosos els 

metabòlits que 
contenen la fracció 
2,4-dimetilanilina, 
expressats en ami-
traz  . . . . . . . . . . . . 0,05 (*) Aus de corral

 

0,01 (*)
Propiconazol . . . . . . . Fetge de remugants 0,1 (p) altres productes 

d’origen animal 0,01 (*) (p)
0,01 (*) (p) 0,01 (*) (p)

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

CAP DE L’ESTAT
 2300 REIAL DECRET LLEI 2/2006, de 10 de febrer, pel 

qual es modifiquen els tipus impositius de 
l’impost sobre les labors del tabac, s’estableix 
un marge transitori complementari per als 
expenedors de tabac i timbre i es modifica la 
Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures 
sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora 
de la venda, el subministrament, el consum i la 
publicitat dels productes del tabac. («BOE» 36, 
d’11-2-2006.)

La imposició sobre les labors del tabac constitueix una 
font rellevant d’ingressos tributaris per a les hisendes territo-
rials espanyoles. A més, com que la finalitat d’aquesta impo-
sició és essencialment recaptadora, també serveix, no obs-
tant això, com un instrument al servei de la política sanitària 
i així se la reconeix com un mitjà eficaç per elevar el preu del 
tabac i, per tant, aconseguir una reducció del seu consum, en 
particular pels joves.

Tanmateix, les mesures fiscals adoptades recentment en 
aquesta matèria no han estat traslladades per les compa-

nyies als preus de venda al públic dels cigarrets de la manera 
esperada. Per això es fa necessari incrementar novament els 
tipus impositius de l’impost sobre les labors del tabac. A 
més, aquesta mesura es reforça amb la introducció d’un 
import mínim de percepció que complementa la capacitat 
recaptadora de l’impost a la vegada que afavoreix l’incre-
ment del preu dels cigarrets que presenten uns preus més 
baixos. Aquest import mínim de percepció es fixa respectant 
el que estableix l’article 16.5 de la Directiva 95/59/CE del Con-
sell, de 27 de novembre de 1995, relativa als impostos dife-
rents dels impostos sobre el volum de negocis que graven el 
consum de labors del tabac.

Tot això es concreta en una pujada del tipus impositiu 
«ad valorem» fins a situar-lo en el 57 per 100, en un augment 
del tipus impositiu específic, que queda fixat en 8,20 euros 
per 1.000 cigarrets, i en la introducció d’un impost mínim de 
55 euros per 1.000 cigarrets. Per evitar un increment del dife-
rencial de tributació entre els cigarrets i la resta de les labors 
del tabac, també s’eleven els tipus impositius –que són 
exclusivament «ad valorem»– aplicables a aquestes últimes 
en una proporció similar a aquella en què s’incrementa la 
fiscalitat global percentual per als cigarrets.

La Llei 13/1998, de 4 de maig, d’ordenació del mercat de 
tabacs i normativa tributària, reconeix com a peça fonamen-
tal d’aquest mercat la xarxa d’expenedories de tabac i timbre 


