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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-
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mil, carbendazim, tiofanat-metil i clormequat pels que 
figuren a l’annex II d’aquesta Ordre.

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

Mitjançant aquesta Ordre s’incorpora al dret espanyol 
la Directiva 2006/30/CE de la Comissió, de 13 de març de 
2006, per la qual es modifiquen els annexos de les directi-
ves del Consell 86/362/CEE, 86/363/CEE i 90/642/CEE pel 
que fa als continguts màxims de residus del grup del beno-
mil i parcialment la Directiva 2006/60/CE de la Comissió, de 
7 de juliol de 2006, per la qual es modifiquen els annexos 

de la Directiva 90/642/CEE del Consell pel que fa als límits 
màxims de residus de trifloxistrobina, tiabendazol, aba-
mectina, benomil, carbendazim,l, tiofanat-metil, miclobu-
tanil, glifosfat, trimetilsulfoni, fenpropimorf i clormequat, 
pel que fa al benomil, tiofanat-metil i clormequat.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publica-
ció en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 27 d’octubre de 2006.–La vicepresidenta pri-
mera del Govern i ministra de la Presidència, María Teresa 
Fernández de la Vega Sanz. 

ANNEX I

Límits màxims de residus de plaguicides en productes d’origen animal

Residus de plaguicides

Límits màxims en mg/kg.

A la carn, inclosa la matèria grassa, preparats de carns, 
despulles i greixos animals que fi guren a l’annex I dins 
els codis ex 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 guren a l’annex I dins els 

codis 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 0407 00 i 0408

    
Carbendazim i tiofanat-metil, expres-

sats en carbendazim.
0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)

 (*) Indica el llindar de determinació analítica.

ANNEX II

Límits màxims de residus de plaguicides en productes 
d’origen vegetal

La informació que conté l’annex II està agrupada per 
substàncies actives. Per a cadascuna d’aquestes hi ha una 
fitxa a l’encapçalament de la qual hi consta 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.

De conformitat amb el que estableixen l’annex I del 
Reial decret 280/1994, de 18 de febrer, i l’apartat 3 de l’ar-
ticle 4, als epígrafs de l’annex II, «8. Espècies» i «12. Diver-
sos» de les fitxes que contenen els LMR de cada substàn-
cia activa només consten els valors dels LMR fixats 
específicament per als productes transformats, i queda en 
blanc en els altres casos. 
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Nom comú: TIOFANAT-METIL (1) Definició del residu: tiofanat-metil

Productes vegetals LMR
(mg/kg)

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

(i) CÍTRICS 0,1*
Pomelos
Llimones
Llimones dolces
Mandarines

    Clementines
Taronges
Aranges
Altres

(ii) FRUITES AMB CLOFOLLA O SENSE 0,20
Ametlles
Nous del Brasil
Anacards
Castanyes
Cocos
Avellanes
Macadàmies
Pacanes
Pinyons
Festucs
Nous comunes
Altres

(iii) FRUITES DE LLAVOR 0,50
Pomes
Peres
Codonys
Nespres
Altres

(iv) FRUITES DE PINYOL
Albercocs 2,00
Cireres 0,30
Préssecs 2,00
Nectarines 2,00
Prunes 0,30
Altres 0,1*

(v) BAIES I FRUITES PETITES
a) Raïms de taula i vinificació

Raïms de taula 0,1*
Raïms de vinificació 3,00

b) Maduixes (diferents de les silvestres) 0,1*
c) Fruites de canya 0,1*

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

d) Altres baies i fruites petites 0,1*
(diferents de les silvestres)
Mirtils
Nabius
Groselles
Agrassons
Altres

e) Baies i fruites silvestres 0,1*
(vi) ALTRES FRUITES

Alvocats
Plàtans
Dàtils
Figues
Kiwis
Cumquats
Litxis
Mangos
Olives

    Olives de producció
Fruites de la passió
Pinyes
Magranes
Xirimoies
Papaies 1,00
Altres 0,1*

2. Hortalisses fresques o sense coure,
congelades o dessecades

(i) ARRELS I TUBERCLES 0,1*
a) Arrels

Bleda-raves
Pastanagues
Api-raves

Raves rusticans
Xirivies
Julivert
Raves
Salsifís
Colinaps
Naps
Altres

b) Tubercles
Nyàmeres
Moniatos
Nyams
Altres

(ii) BULBS 0,1*
    Alls

Cebes
Escalunyes
Ceballots
Altres

(iii) FRUITES I PEPÒNIDES
a) Solanàcies

Tomàquets 2,00
Pebrots
Albergínies 2,00

    Ocra 1,00
Altres 0,1*

b) Cucurbitàcies de pell comestible 0,1*
Cogombres
Cogombrets
Carabassons
Altres

c) Cucurbitàcies de pell no comestible 0,30
Melons
Carabasses
Síndries
Altres

d) Blat de moro dolç 0,1*
(iv) HORTALISSES DEL GÈNERE

BRÀSSICA
a) Inflorescències 0,1*

Bròquils
Coliflors
Altres

b) Cabdells
Cols de Brussel·les 1,00
Cols de cabdell
Altres 0,1*

c) Fulles 0,1*
Cols de la Xina
Cols
Altres

d) Colraves 0,1*
(v) HORTALISSES DE FULLA

I HERBES AROMÀTIQUES 0,1*
FRESQUES
a) Enciams i similars

Créixens
Canonges
Enciams
Escaroles
Altres

b) Espinacs i similars
Bledes

    Espinacs
    Altres
c) Créixens d’aigua
d) Endívies
e) Herbes aromàtiques

Cerfulls
Porradells
Julivert
Fulles d’api
Altres

(vi) LLEGUMINOSES VERDES (fresques)
Mongetes (amb beina) 0,1*
Mongetes (sense beina)
Pèsols (amb beina) 0,1*
Pèsols (sense beina)
Faves
Altres 0,1*

(vii) TIGES JOVES 0,1*(p)
Espàrrecs
Cards comestibles
Apis
Fonolls
Carxofes
Porros
Ruibarbres
Borratges
Altres

(viii) FONGS I BOLETS 0,1*
    Bolets cultivats

Bolets silvestres

3. Llegums 0,1*
    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 (amb clofolla)
Llavors de gira-sol (sense clofolla)
Llavors de colza
Faves de soja 0,30
Mostassa
Llavors de cotó
Altres 0,1*

(ii) ALTRES LLAVORS DE CONSUM 0,1*
Cacau en gra
Cafè en gra
Nou de cola

5. Patates 0,1*
    Patates primerenques

Patates per emmagatzemar

6. Te i altres infusions

(i) TE (fulles i tiges dessecades, fermen- 0,1*
tades o no, de Camelia sinensis)

(ii) ALTRES INFUSIONS 0,1*

7. Llúpols (dessecats), inclosos 0,1*
els granulats de llúpol i el llúpol
en pols no concentrat

8. Espècies 0,1*

9. Cereals
Blat 0,05
Sègol 0,05
Ordi 0,30
Civada 0,30
Triticale 0,05
Arròs polit
Arròs bru
Arròs clofolla
Blat de moro
Melca-gra
Fajol
Mill
Espelta
Altres 0,01*

10. Altres productes de consum 0,1*
Tabac
Remolatxa sucrera
Canya de sucre
Altres

11. Farratges i palles 0,1*
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 0,1*

(i) PRODUCTES DESSECATS
Panses de raïm
Prunes seques
Figues seques
Orellanes de préssec
Orellanes d’albercoc
Dàtils secs
Pebrots secs
Tomàquets secs
Altres

(*) Indica el límit de determinació analítica.
(1) 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)

Referència publicació: DIRECTIVA 2006/60/CE DE LA COMISSIÓ
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Nom comú: BENOMIL (1) Definició del residu: suma de benomil i carbendazima, expressada en
carbendazima

Productes vegetals LMR
(mg/kg)

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

(i) CÍTRICS 0,1*
Pomelos
Llimones
Llimones dolces
Mandarines

    Clementines
Taronges
Aranges
Altres

(ii) FRUITES AMB CLOFOLLA O SENSE 0,1*
Ametlles
Nous del Brasil
Anacards
Castanyes
Cocos
Avellanes
Macadàmies
Pacanes
Pinyons
Festucs
Nous comunes
Altres

(iii) FRUITES DE LLAVOR 0,20
Pomes
Peres
Codonys
Nespres
Altres

(iv) FRUITES DE PINYOL
Albercocs 0,20
Cireres 0,50
Préssecs 0,20
Nectarines 0,20
Prunes 0,50
Altres 0,1*

(v) BAIES I FRUITES PETITES
a) Raïms de taula i vinificació

Raïms de taula 0,30
Raïms de vinificació 0,50

b) Maduixes (diferents de les silvestres) 0,1*
c) Fruites de canya 0,1*

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

d) Altres baies i fruites petites 0,1*
(diferents de les silvestres)
Mirtils
Nabius
Groselles
Agrassons
Altres

e) Baies i fruites silvestres 0,1*
(vi) ALTRES FRUITES

Alvocats
Plàtans
Dàtils
Figues
Kiwis
Cumquats
Litxis
Mangos
Olives

    Olives de producció
Fruites de la passió
Pinyes
Magranes
Xirimoies
Papaies 0,20
Altres 0,1*

2. Hortalisses fresques o sense coure,
congelades o dessecades

(i) ARRELS I TUBERCLES 0,1*
a) Arrels

Bleda-raves
Pastanagues
Api-raves

Raves rusticans
Xirivies
Julivert
Raves
Salsifís
Colinaps
Naps
Altres

b) Tubercles
Nyàmeres
Moniatos
Nyams
Altres

(ii) BULBS 0,1*
    Alls

Cebes
Escalunyes
Ceballots
Altres

(iii) FRUITES I PEPÒNIDES
a) Solanàcies

Tomàquets 0,50
Pebrots
Albergínies 0,50

    Ocra 2,00
Altres 0,1*

b) Cucurbitàcies de pell comestible 0,1*
Cogombres
Cogombrets
Carabassons
Altres

c) Cucurbitàcies de pell no comestible 0,1*
Melons
Carabasses
Síndries
Altres

d) Blat de moro dolç 0,1*
(iv) HORTALISSES DEL GÈNERE

BRÀSSICA
a) Inflorescències 0,1*

Bròquils
Coliflors
Altres

b) Cabdells
Cols de Brussel·les 0,50
Cols de cabdell
Altres 0,1*

c) Fulles 0,1*
Cols de la Xina
Cols
Altres

d) Colraves 0,1*
(v) HORTALISSES DE FULLA

I HERBES AROMÀTIQUES 0,1*
FRESQUES
a) Enciams i similars

Créixens
Canonges
Enciams
Escaroles
Altres

b) Espinacs i similars
Bledes

    Espinacs
    Altres
c) Créixens d’aigua
d) Endívies
e) Herbes aromàtiques

Cerfulls
Porradells
Julivert
Fulles d’api
Altres

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

(vii) TIGES JOVES 0,1*(p)
Espàrrecs
Cards comestibles
Apis
Fonolls
Carxofes
Porros
Ruibarbres
Borratges
Altres

(viii) FONGS I BOLETS 0,1*
    Bolets cultivats

Bolets silvestres

3. Llegums 0,1*
    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 (amb clofolla)
Llavors de gira-sol (sense clofolla)
Llavors de colza
Faves de soja 0,20
Mostassa
Llavors de cotó
Altres 0,1*

(ii) ALTRES LLAVORS DE CONSUM 0,1*
Cacau en gra
Cafè en gra
Nou de cola

5. Patates 0,1*
    Patates primerenques

Patates per emmagatzemar

6. Te i altres infusions

(i) TE (fulles i tiges dessecades, fermen- 0,1*
tades o no, de Camelia sinensis)

(ii) ALTRES INFUSIONS 0,1*

7. Llúpols (dessecats), inclosos 0,1*
els granulats de llúpol i el llúpol
en pols no concentrat

8. Espècies 0,1*

9. Cereals 0,1*
   Blat

Sègol
Ordi
Civada
Triticale
Arròs polit
Arròs bru
Arròs clofolla
Blat de moro
Melca-gra
Fajol
Mill
Espelta
Altres

10. Altres productes de consum 0,1*
Tabac
Remolatxa sucrera
Canya de sucre
Altres

11. Farratges i palles 0,1*
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 0,1*

(i) PRODUCTES DESSECATS
Panses de raïm
Prunes seques
Figues seques
Orellanes de préssec
Orellanes d’albercoc
Dàtils secs
Pebrots secs
Tomàquets secs
Altres

(*) Indica el límit de determinació analítica.
(1) 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)

Referència publicació: DIRECTIVA 2006/60/CE DE LA COMISSIÓ
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Nom comú: CLORMEQUAT (1) (2) (t) Definició del residu: clormequat

Productes vegetals LMR
(mg/kg)

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

(i) CÍTRICS 0,05*
Pomelos
Llimones
Llimones dolces
Mandarines

    Clementines
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
Pomes
Peres 0,30(t)
Codonys
Nespres
Altres 0,05*

(iv) FRUITES DE PINYOL 0,05*
Albercocs
Cireres
Préssecs
Nectarines
Prunes
Altres

(v) BAIES I FRUITES PETITES
a) Raïms de taula i vinificació 0,05*

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 de taula 0,10*

    Olives de producció 0,10*
Fruites de la passió
Pinyes
Magranes
Xirimoies
Papaies
Altres 0,05*

2. Hortalisses fresques o sense coure,
congelades o dessecades

(i) ARRELS I TUBERCLES 0,05*
a) Arrels

Bleda-raves
Pastanagues
Api-raves

Raves rusticans
Xirivies
Julivert
Raves
Salsifís
Colinaps
Naps
Altres

b) Tubercles
Nyàmeres
Moniatos
Nyams
Altres

(ii) BULBS 0,05*
    Alls

Cebes
Escalunyes
Ceballots
Altres

(iii) FRUITES I PEPÒNIDES 0,05*
a) Solanàcies

Tomàquets
Pebrots
Albergínies

    Ocra
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 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 0,05*

I HERBES AROMÀTIQUES
FRESQUES
a) Enciams i similars

Créixens
Canonges
Enciams
Escaroles
Altres

b) Espinacs i similars
Bledes

    Espinacs
    Altres
c) Créixens d’aigua
d) Endívies
e) Herbes aromàtiques

Cerfulls
Porradells
Julivert
Fulles d’api
Altres

(vi) LLEGUMINOSES VERDES (fresques) 0,05*
Mongetes (amb beina)
Mongetes (sense beina)
Pèsols (amb beina)
Pèsols (sense beina)
Faves
Altres

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

(viii) FONGS I BOLETS
    Bolets cultivats 10,00

Bolets silvestres 0,05*

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 (amb clofolla)
Llavors de gira-sol (sense clofolla)
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, fermen- 0,10*
tades 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 0,05*

9. Cereals
Blat 2,00
Sègol 2,00
Ordi 2,00
Civada 5,00
Triticale 2,00
Arròs polit
Arròs bru
Arròs clofolla
Blat de moro
Melca-gra
Fajol
Mill
Espelta
Altres 0,05*

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

11. Farratges i palles
Alfals i altres lleguminoses
Blat de moro i melca farratgers
Farratge de gramínies
Fulles i corones de bleda-rave
Palla de cereals 10,00
Palla de llegums
Altres 0,05*

12. Diversos

(i) PRODUCTES DESSECATS
Panses de raïm
Prunes seques
Figues seques
Orellanes de préssec
Orellanes d’albercoc
Dàtils secs
Pebrots secs
Tomàquets secs
Altres

(*) Indica el límit inferior de determinació analítica.
(1) Els valors que estan subratllats a la llista corresponen a LMR comunitaris, vigents a tots els països de la Unió Europea.
(2) Substància activa inclosa a l’annex II de les directives 90/642/CEE i 86/362/CEE.
(t) S’aplica un LMR temporal de 0,2 mg/kg fins al 31 de juliol de 2009.

Productes vegetals LMR
(mg/kg)

Productes vegetals LMR
(mg/kg)

Referència publicació: DIRECTIVA 2006/60/CE DE LA COMISSIÓ


