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Cens total Cens a controlar

  
1-25 Tots

26-30 26
31-40 31
41-50 35
51-70 40
71-100 45
101-200 51

201-1.200 57
>1.200 59

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
 18694 REIAL DECRET 1205/2006, de 20 d’octubre, pel 

qual es modifica el Reial decret 56/2002, de 18 
de gener, pel qual es regula la circulació i la 
utilització de primeres matèries per a l’alimen-
tació animal i la circulació de pinsos compos-
tos. («BOE» 257, de 27-10-2006.)

La normativa nacional en matèria de circulació i utilit-
zació de pinsos compostos ha estat objecte d’una regula-
ció cada vegada més completa i precisa d’acord amb 
l’evolució del dret comunitari, del qual la Directiva 
2000/16/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 10 
d’abril, per la qual es modifiquen les directives 79/373/CEE 
i 96/25/CE, va ser incorporada al nostre dret intern mitjan-
çant el Reial decret 56/2002, de 18 de gener, pel qual es 
regulen la circulació i la utilització de primeres matèries 
per a l’alimentació animal i la circulació de pinsos com-
postos, i alhora es refon en la disposició esmentada la 
normativa fonamental existent sobre primeres matèries i 
pinsos en l’alimentació animal.

Posteriorment, el dit Reial decret va ser modificat pel 
Reial decret 254/2003, de 28 de febrer, que va incorporar a 
l’ordenament jurídic intern la Directiva 2002/2/CE del Par-
lament Europeu i del Consell, de 28 de gener de 2002, per 
la qual es modifica la Directiva 79/373/CEE del Consell, 
relativa a la circulació dels pinsos compostos i per la qual 
es deroga la Directiva 91/357/CEE de la Comissió.

L’experiència acumulada des de l’entrada en vigor 
d’aquesta reglamentació aconsella revisar alguns aspec-
tes de l’etiquetatge de pinsos, especialment pel que fa als 
destinats als animals de companyia, que permetin, sense 
minva de la tasca de vigilància, control o inspecció, que hi 
hagi més fluïdesa en el trànsit comercial d’aquests pin-
sos, caracteritzats per una superfície més petita dels enva-
sos en què es comercialitzen i, en conseqüència, un espai 
més escàs per a la informació de l’etiquetatge.

Així mateix, en vista del contingut de la Directiva 
2002/2/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 28 de 
gener de 2002, quant a diversos aspectes de l’etiquetatge 
de pinsos, entre aquests la publicitat de la seva fórmula 
exacta, la comunicació de la qual al client la imposava 
l’esmentada Directiva a càrrec del responsable de les indi-
cacions de l’etiquetatge, diverses entitats associatives de 
fabricants europeus de pinsos van interposar recursos 
contra aquesta disposició. Les qüestions prejudicials, ele-
vades al Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees 
des de tribunals dels països on es van entaular aquestes 
accions, van ser resoltes mitjançant sentència d’aquell 
òrgan judicial europeu de 6 de desembre de 2005, publi-
cada en el «Diari Oficial de la Unió Europea» d’11 de febrer 
de 2006. En aquesta resolució, a més d’afirmar la vali-
desa, conforme al dret comunitari, de diversos articles 

impugnats, es declarava, tenint en compte el principi de 
proporcionalitat, la nul·litat de l’article 1.1.b) de la Direc-
tiva 2002/2/CE de 28 de gener de 2002, que exigeix la 
comunicació de la fórmula exacta del pinso, en la forma 
abans exposada. El precepte esmentat es correspon amb 
l’article 15.1.l) del Reial decret 56/2002, de 18 de gener.

En conseqüència, per complir el que indica l’article 10 
del Tractat constitutiu de la Unió Europea, escau modificar 
el Reial decret 56/2002, de 18 de gener, de conformitat 
amb el contingut de la sentència damunt esmentada del 
Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees.

Aquest Reial decret ha estat sotmès a consulta de les 
comunitats autònomes i de les entitats representatives 
dels interessos dels sectors afectats, i té l’informe de la 
Comissió Interministerial 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, d’acord 
amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Con-
sell de Ministres en la reunió del dia 20 d’octubre de 2006,

D I S P O S O :

Article únic. Modificació del Reial decret 56/2002, de 18 
de gener, pel qual es regulen la circulació i la utilitza-
ció de primeres matèries per a l’alimentació animal i 
la circulació de pinsos compostos.

El Reial decret 56/2002, de 18 de gener, pel qual es 
regulen la circulació i la utilització de primeres matèries 
per a l’alimentació animal i la circulació de pinsos com-
postos, queda modificat de la manera següent:

U. L’article 13 queda redactat en els termes 
següents:

«Article 13. Requisits documentals.
1. Els pinsos compostos únicament es poden 

posar en circulació quan figurin en un espai reservat 
amb aquesta finalitat, en l’envàs, en el recipient o en 
una etiqueta adherida a aquest o, si s’escau, en el 
document d’acompanyament, les indicacions enu-
merades a l’article 15, que han de ser ben visibles, 
clarament llegibles i indelebles i que comprometin 
la responsabilitat, si s’escau, del productor, envasa-
dor, importador, venedor o distribuïdor, establert 
dins del territori espanyol.

2. Les indicacions a què es refereix l’apartat 
anterior s’han d’expressar almenys en la llengua 
espanyola oficial de l’Estat, sense perjudici de la uti-
lització de qualsevol altra llengua oficial en el terri-
tori de les comunitats autònomes amb idioma 
propi.

3. No obstant el que disposa l’apartat anterior, 
els pinsos produïts amb destí exclusiu a la seva 
comercialització en un altre o uns altres països 
comunitaris han de portar l’etiquetatge en la llengua 
o llengües nacionals o oficials de la Unió Europea 
que determini el país o països de destí. També hi han 
de figurar almenys en la llengua espanyola oficial de 
l’Estat, llevat del cas dels aliments per a animals de 
companyia, les indicacions següents:

a) Nom o raó social i domicili o seu social del 
fabricant.

b) Denominació i naturalesa del producte, i 
destí (espècie i tipus d’animals).

c) Contingut i identitat dels additius.»
Dos. Se suprimeix el paràgraf l) de l’article 15.1.
Tres. L’article 21 queda redactat en els termes 

següents:
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«Article 21. Excepcions a l’aplicació d’aquest Reial 
decret.
Aquest Reial decret no s’aplica als pinsos com-

postos per als quals es provi, almenys, mitjançant 
una indicació apropiada que estan destinats a l’ex-
portació a països tercers, a fins científics o experi-
mentals. Amb tot:

a) Per als pinsos compostos objecte d’exporta-
ció, el fabricant hi ha d’estar degudament autoritzat 
i aquests pinsos han d’anar en envasos o recipients 
tancats en què, o bé imprès en aquests envasos o 
recipients, o a l’etiqueta, han de figurar, com a 
mínim, les dades següents, inscrites en la llengua 
espanyola oficial de l’Estat:

1r La menció “Per exportar a... (país tercer)”.
2n Nom o raó social i domicili o seu social del 

fabricant i de l’exportador.
3r Denominació i naturalesa del producte, i 

destí (espècie i tipus d’animals).
4t Contingut en additius i la seva identitat.
b) En el cas dels aliments destinats a animals 

de companyia, les dades a què es refereix l’apartat 
anterior només poden figurar en el document 
d’acompanyament.

c) En l’envàs o en l’etiqueta dels pinsos com-
postos destinats a animals amb fins científics o expe-
rimentals han de figurar les indicacions següents:

1a La menció “... per a experimentació”.
2a El nom o raó social i l’adreça o domicili 

social del fabricant.
3a L’espècie animal o tipus d’animals als quals 

va destinat.
4a La data de fabricació.»

Disposició transitòria única. Aplicació retroactiva.

El que disposa l’apartat dos de l’article únic d’aquest 
Reial decret és aplicable als procediments administratius 
en què no s’hagi dictat resolució ferma el dia de la seva 
entrada en vigor.

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 20 d’octubre de 2006.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta primera del Govern
i ministra de la Presidència,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ 

 18757 ORDRE PRE/3301/2006, de 27 d’octubre, per la 
qual es modifiquen els annexos II dels reials 
decrets 569/1990, de 27 d’abril, i 280/1994, de 
18 de febrer, pels quals s’estableixen els límits 
màxims de residus de plaguicides i el seu control 
en determinats productes d’origen animal i vege-
tal, respectivament. («BOE» 258, de 28-10-2006.)

Els límits màxims de residus de plaguicides es regu-
len, per als productes d’origen animal i vegetal, pel Reial 
decret 569/1990, de 27 d’abril, relatiu a la fixació de contin-
guts màxims de residus de plaguicides sobre i en els pro-
ductes d’origen animal, i pel Reial decret 280/1994, de 18 
de febrer, pel qual s’estableixen els límits màxims de resi-

dus de plaguicides i el seu control en determinats produc-
tes d’origen vegetal, respectivament. Així mateix, de 
conformitat amb les disposicions finals primeres de tots 
dos reials decrets, els annexos han estat successivament 
actualitzats.

Els límits màxims de residus de plaguicides han estat 
modificats recentment per la Directiva 2006/30/CE de la 
Comissió, de 13 de març de 2006, per la qual es modifi-
quen 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 del grup del benomil, i se n’estableix l’aplicació 
per al 15 de setembre de 2006.

Posteriorment, els límits màxims de residus de plaguici-
des han tornat a ser modificats per la Directiva 2006/60/CE 
de la Comissió, de 7 de juliol de 2006, per la qual es modi-
fiquen els annexos de la Directiva 90/642/CEE del Consell 
pel que fa als límits màxims de residus de trifloxistrobina, 
tiabendazol, abamectina, benomil, carbendazim,1, tiofa-
nat-metil, miclobutanil, glifosfat, trimetilsulfoni, fenpropi-
morf i clormequat. Del seu contingut es destaca que els 
límits de residus del benomil, tiofanat-metil i clormequat 
són d’aplicació en una data extremadament pròxima a la 
publicació de la Directiva, en el cas del clormequat l’1 
d’agost de 2006 i en el cas del benomil que modifiquen 
els de l’anterior Directiva 2006/30/CE de la Comissió, de 
13 de març de 2006, s’apliquen a la mateixa data que en 
aquella, el 15 de setembre de 2006.

Per tot això, és procedent ajuntar en un sol projecte la 
transposició de la Directiva 2006/30/CE i parcialment la 
Directiva 2006/60/CE, pel que fa al benomil, tiofanat-metil 
i clormequat, per a la qual cosa 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 elevada, per la Comissió conjunta de residus 
de productes fitosanitaris, als ministres d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació i de Sanitat i Consum l’oportuna pro-
posta de modificació. Així mateix, es modifica l’annex II 
del Reial decret 569/1990, de 27 d’abril, de conformitat 
amb la disposició final primera.

Aquesta disposició ha estat sotmesa a l’informe previ 
de la Comissió Interministerial per a l’Ordenació Alimen-
tària.

En el procediment d’elaboració d’aquesta disposició 
han estat consultades les entitats representatives dels 
interessos dels sectors afectats i les comunitats autòno-
mes.

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 569/1990, de 
27 d’abril, relatiu a la fixació de continguts màxims de 
residus de plaguicides sobre i en els productes d’ori-
gen animal.

A la part B de l’annex II del Reial decret 569/1990, de 27 
d’abril, relatiu a la fixació de continguts màxims de resi-
dus de plaguicides sobre i en els productes d’origen ani-
mal, se substitueixen els límits màxims de residus per a 
les substàncies actives benomil, carbendazim i tiofanat-
metil, pels que figuren a l’annex I d’aquesta Ordre.

Article segon. 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.

A 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 productes 
d’origen vegetal, se substitueixen els límits màxims de 
residus que hi figuren per a les substàncies actives beno-


