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 18758 ORDRE PRE/3302/2006, de 27 d’octubre, per la 
qual s’inclouen a l’annex I del Reial decret 
2163/1994, de 4 de novembre, pel qual s’im-
planta el sistema harmonitzat comunitari d’au-
torització per comercialitzar i utilitzar productes 
fitosanitaris, les substàncies actives clodinafop, 
pirimicarb, rimsulfuron, tolclofòs-metil, tritico-
nazol, clotianidina i petoxamida, i es modifica 
l’especificació tècnica de la substància activa 
propoxicarbazona. («BOE» 258, de 28-10-2006.)

La Directiva 91/414/CEE del Consell, de 15 de juliol de 
1991, relativa a la comercialització de productes fitosani-
taris, inclou a l’annex I les substàncies actives que han 
estat autoritzades per a la seva incorporació en els pro-
ductes fitosanitaris. L’esmentada Directiva s’incorpora a 
l’ordenament jurídic espanyol en virtut del Reial decret 
2163/1994, de 4 de novembre, pel qual s’implanta el sis-
tema harmonitzat comunitari d’autorització per comercia-
litzar i utilitzar productes fitosanitaris. D’altra banda, a 
l’Ordre de 14 d’abril de 1999, s’estableix l’annex I de l’es-
mentat Reial decret, sota la denominació «Llista comuni-
tària de substàncies actives», que es defineix a l’apartat 16 
de l’article 2 de l’esmentada norma com la llista de les 
substàncies actives de productes fitosanitaris acceptades 
per la Comissió Europea i la incorporació de la qual es fa 
pública mitjançant disposicions nacionals, com a conse-
qüència d’altres de comunitàries.

La Directiva 91/414/CEE ha estat modificada per suc-
cessives directives a fi d’incloure a l’annex I determinades 
substàncies actives. Així, mitjançant la Directiva 
2006/39/CE de la Comissió, de 12 d’abril, s’inclouen les 
substàncies actives clodinafop, pirimicarb, rimsulfuron, 
tolclofòs-metil i triticonazol, i mitjançant la Directiva 
2006/41/CE, de 7 de juliol, s’inclouen les substàncies acti-
ves clotianidina i petoxamida. D’altra banda, la Directiva 
2003/119/CE de la Comissió, de 5 de desembre, que inclou 
la substància activa propoxicarbazona, ha estat modifi-
cada per la Directiva 2006/46/CE de la Comissió, de 16 de 
maig, quant a l’especificació tècnica de l’esmentada subs-
tància activa.

Les disposicions esmentades estableixen les condi-
cions perquè la comercialització de productes fitosanitaris 
que continguin les referides substàncies actives no tin-
guin efectes nocius per a la salut humana o la salut animal 
ni per a les aigües subterrànies, ni tinguin repercussions 
inacceptables per al medi ambient, així com perquè es 
revisin les autoritzacions existents de productes fitosani-
taris que continguin alguna de les substàncies actives que 
s’inclouen a l’annex I de la Directiva 91/414/CEE, modifi-
cant-les o retirant-les, de conformitat amb el que estableix 
a aquest efecte l’esmentada Directiva.

La present Ordre incorpora a l’ordenament jurídic 
intern les directives 2006/39/CE i 2006/41/CE, mitjançant la 
inclusió de les substàncies actives clodinafop, pirimicarb, 
rimsulfuron, tolclofòs-metil, triticonazol, clotianidina i 
petoxamida a l’annex I del Reial decret 2163/1994. Així 
com la Directiva 2006/45/CE, a fi de modificar l’Ordre 
PRE/1393/2004, de 20 de maig, que inclou la substància 
activa propoxicarbazona, pel que fa a l’especificació tèc-
nica de la substància activa, i es dicta d’acord amb la 
facultat que estableix la disposició final primera del Reial 
decret esmentat.

La Comissió Interministerial per a l’Ordenació Alimen-
tària ha emès un informe preceptiu sobre aquesta dispo-
sició. Així mateix, en la seva tramitació han estat consul-
tades les comunitats autònomes i els sectors afectats.

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

Article únic. Modificació del Reial decret 2163/1994, de 4 
de novembre, pel qual s’implanta el sistema harmo-
nitzat comunitari d’autorització per comercialitzar i 
utilitzar productes fitosanitaris.

L’annex I del Reial decret 2163/1994, de 4 de novem-
bre, pel qual s’implanta el sistema harmonitzat comuni-
tari d’autorització per comercialitzar i utilitzar productes 
fitosanitaris, queda modificat de la manera següent:

U. Es modifica l’apartat referent a les especificacions 
tècniques de la substància activa propoxicarbazona, en 
els termes que figuren a l’annex d’aquesta Ordre.

Dos. S’hi inclouen les substàncies actives clodina-
fop, pirimicarb, rimsulfuron, tolclofòs-metil, triticonazol, 
clotianidina i petoxamida, amb les característiques i con-
dicions que especifica l’annex de la present Ordre.

Disposició addicional única. Revisió de les autoritzacions.

1. A fi de verificar que es compleixen les condicions 
d’inclusió que estableix l’annex de la present Ordre, les 
autoritzacions existents i les provisionals dels productes 
fitosanitaris que continguin les substàncies actives afec-
tades, concedides abans de l’inici del seu termini d’inclu-
sió, s’han de revisar, i s’han d’adoptar i aplicar les resolu-
cions corresponents abans que expiri el respectiu termini 
que estableix l’annex esmentat.

2. La verificació del compliment dels requisits de 
documentació que especifica l’article 29.1.a) del Reial 
decret 2163/1994, de 4 de novembre, que conté l’annex III 
de l’Ordre de 4 d’agost de 1993, per la qual s’estableixen 
els requisits per a sol·licituds d’autoritzacions de produc-
tes fitosanitaris, i l’avaluació conforme als principis uni-
formes que conté l’annex VI de la Directiva 91/414/CEE del 
Consell, de 15 de juliol de 1991, relativa a la comercialitza-
ció de productes fitosanitaris, incorporat al nostre ordena-
ment jurídic per l’Ordre de 29 de novembre de 1995, per la 
qual s’estableixen els principis uniformes per a l’avalua-
ció i autorització de productes fitosanitaris, s’han de fer 
adoptant i aplicant les corresponents resolucions abans 
que expiri el termini per a l’aplicació dels esmentats prin-
cipis uniformes que, per a cada una de les substàncies 
actives, indica l’annex de la present Ordre, tenint en 
compte, a més, les conclusions de la versió final de l’in-
forme d’avaluació de la Comissió Europea, aprovat al 
Comitè Permanent de la Cadena Alimentària i Sanitat Ani-
mal.

3. En el Registre oficial de productes fitosanitaris de 
la Direcció General d’Agricultura del Ministeri d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació queden a disposició dels interes-
sats els informes de revisió de la Comissió Europea, a què 
es refereix l’apartat anterior, així com els de la Comissió 
d’Avaluació de Productes Fitosanitaris que preveu l’article 
3 del Reial decret 2163/1994, de 4 de novembre. Tot això 
amb excepció de la informació confidencial que defineix 
l’article 32 de l’esmentat Reial decret.

Disposició final única. Entrada en vigor.

La present disposició entra en vigor l’endemà de a la 
seva publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat», excepte 
per a les substàncies actives clotianidina i petoxamida, que 
entren en vigor l’1 de febrer de 2007, i per a les substàncies 
actives clodinafop, pirimicarb, rimsulfuron, tolclofòs-metil 
i triticonazol, que entren en vigor l’1 d’agost de 2007.

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

Condicions d’inclusió de les substàncies actives clodina-
fop, pirimicarb, rimsulfuron, tolclofòs-metil, triticonazol, 

clotianidina, petoxamida i propoxicarbazona

Condicions de la inclusió de la substància activa
clodinafop

Característiques:
Nom comú: clodinafop.
Núm. CAS: 114420-56-3.
Núm. CIPAC: 683.
Nom químic (IUPAC): àcid (R) –2 –[4 –(5-clor-3-fluoro-2 

piridiloxi) –fenoxi] –propiònic.
Puresa mínima de la substància: = 950 g/kg (expressat 

com a clodinafop-propargil).

Condicions d’inclusió. Usos: només es pot utilitzar 
com a herbicida.

A l’avaluació global, segons els principis uniformes, 
s’ha d’atendre l’informe d’avaluació de la Comissió Euro-
pea, aprovat pel Comitè Permanent de la Cadena Alimen-
tària i de Sanitat Animal en la seva reunió de 27 de gener 
de 2006.

Termini de la inclusió: de l’1 de febrer de 2007 al 31 de 
gener de 2017.

Termini per a l’aplicació de les condicions d’inclusió: 
el 31 de gener de 2007.

Termini per a l’aplicació dels requisits d’un annex II: el 
31 de juliol de 2007.

Termini per a l’aplicació dels principis uniformes: el 31 
de gener de 2011 per a productes que continguin clodina-
fop com a única substància activa, o bé com una de les 
diverses substàncies actives incloses en la seva totalitat a 
l’annex I del Reial decret 2163/1994 per a l’esmentada 
data, o, si és posterior, en la data límit que estableixi l’Or-
dre per la qual s’inclouen les substàncies actives en qües-
tió a l’annex I del Reial decret esmentat.

Protecció de dades: com que el clodinafop és una 
substància activa antiga, s’ha d’aplicar el règim correspo-
nent de protecció de dades que preveu l’article 30 del 
Reial decret 2163/1994.

Condicions de la inclusió de la substància activa
pirimicarb

Característiques:
Nom comú: pirimicarb.
Núm. CAS: 23103-98-2.
Núm. CIPAC: 231.
Nom químic (IUPAC): 2-dimetilamino-5,6-dimetil-

pirimidín-4-il dimetilcarbamat.
Puresa mínima de la substància: = 950 g/kg de pro-

ducte tècnic.

Condicions d’inclusió. Usos: només es pot utilitzar 
com a insecticida.

A l’avaluació global, segons els principis uniformes, 
atenent l’informe d’avaluació de la Comissió Europea, 
aprovat pel Comitè Permanent de la Cadena Alimentària i 
de Sanitat Animal en la seva reunió de 27 de gener de 
2006, s’ha d’atendre especialment:

La seguretat dels operaris, i s’han d’incloure com a 
condició en les corresponents autoritzacions, quan cor-
respongui, mesures de reducció de risc.

La protecció d’organismes aquàtics, i s’han d’incloure 
com a condició en les corresponents autoritzacions, quan 
correspongui, mesures de reducció de risc.

S’han de presentar estudis addicionals a fi de confir-
mar l’avaluació del risc a llarg termini per a les aus i la 
possibilitat de contaminació d’aigües subterrànies, en 
particular pel que fa al metabòlit R35140. Els esmentats 
estudis s’han de facilitar a la Comissió en el termini de 

dos anys a partir de l’entrada en vigor de la present 
Ordre.

Termini de la inclusió: de l’1 de febrer de 2007 al 31 de 
gener de 2017.

Termini per a l’aplicació de les condicions d’inclusió: 
el 31 de gener de 2007.

Termini per a l’aplicació dels requisits d’un annex II: el 
31 de juliol de 2007.

Termini per a l’aplicació dels principis uniformes: el 31 
de gener de 2011 per a productes que continguin pirimi-
carb com a única substància activa, o bé com una de les 
diverses substàncies actives incloses en la seva totalitat a 
l’annex I del Reial decret 2163/1994 per a l’esmentada 
data, o si és posterior, en la data límit que estableixi l’Or-
dre per la qual s’inclouen les substàncies actives en qües-
tió a l’annex I del Reial decret esmentat.

Protecció de dades: com que el pirimicarb és una 
substància activa antiga, s’ha d’aplicar el règim correspo-
nent de protecció de dades que preveu l’article 30 del 
Reial decret 2163/1994.

Condicions de la inclusió de la substància activa
rimsulfuron

Característiques:
Nom comú: rimsulfuron.
Núm. CAS: 122931-48-0.
Núm. CIPAC: 716.
Nom químic (IUPAC): 1-(4-6dimetoxipirimidín-2-il)–3-

(3-etilsulfonil-2-piridil-sulfonil) urea.
Puresa mínima de la substància: = 960 g/kg (expressat 

com a rimsulfuron).

Condicions d’inclusió. Usos: només es pot utilitzar 
com a herbicida.

En l’avaluació global, segons els principis uniformes, 
atenent l’informe d’avaluació de la Comissió Europea, 
aprovat pel Comitè Permanent de la Cadena Alimentària i 
de Sanitat Animal en la seva reunió de 27 de gener de 
2006, s’ha d’atendre especialment la protecció de les 
plantes no objectiu i de les aigües subterrànies en situaci-
ons vulnerables, i s’han d’incloure com a condició en les 
corresponents autoritzacions, quan correspongui, mesu-
res de reducció de risc.

Termini de la inclusió: de l’1 de febrer de 2007 al 31 de 
gener de 2017.

Termini per a l’aplicació de les condicions d’inclusió: 
el 31 de gener de 2007.

Termini per a l’aplicació dels requisits d’un annex II: el 
31 de juliol de 2007.

Termini per a l’aplicació dels principis uniformes: el 31 
de gener de 2011 per a productes que continguin rimsulfu-
ron com a única substància activa, o bé com una de les 
diverses substàncies actives incloses en la seva totalitat a 
l’annex I del Reial decret 2163/1994 per a l’esmentada 
data, o si és posterior, en la data límit que estableixi l’Or-
dre per la qual s’inclouen les substàncies actives en qües-
tió a l’annex I del Reial decret esmentat.

Protecció de dades: com que el rimsulfuron és una 
substància activa antiga, s’ha d’aplicar el règim correspo-
nent de protecció de dades que preveu l’article 30 del 
Reial decret 2163/1994.

Condicions de la inclusió de la substància activa
tolclofòs-metil

Característiques:
Nom comú: tolclofòs-metil.
Núm. CAS: 57018-04-9.
Núm. CIPAC: 479.
Nom químic (IUPAC):
0-2,6-dicloro-p-tolil.
0,0-dimetil fosforotioat.
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0-2,6-dicloro-4-metilfenil.
0,0-dimetil fosforotioat.

Puresa mínima de la substància: = 960 g/kg de pro-
ducte tècnic.

Condicions d’inclusió. Usos: només es pot utilitzar 
com a fungicida.

Per a les sol·licituds d’autorització de qualsevol ús 
diferent dels corresponents al tractament dels tubercles 
de patates abans de la plantació (llavors) i el tractament 
del sòl en el cas dels enciams en hivernacles, s’han de 
facilitar totes les dades i la informació necessària per a la 
seva autorització.

A l’avaluació global, segons els principis uniformes, 
s’ha d’atendre l’informe d’avaluació de la Comissió Euro-
pea, aprovat pel Comitè Permanent de la Cadena Alimen-
tària i de Sanitat Vegetal en la seva reunió de 27 de gener 
de 2006.

Termini de la inclusió: de l’1 de febrer de 2007 al 31 de 
gener de 2017.

Termini per a l’aplicació de les condicions d’inclusió: 
el 31 de gener de 2007.

Termini per a l’aplicació dels requisits d’un annex II: el 
31 de juliol de 2007.

Termini per a l’aplicació dels principis uniformes: el 31 
de gener de 2011 per a productes que continguin tolclo-
fòs-metil com a única substància activa, o bé com una de 
les diverses substàncies actives incloses en la seva totali-
tat a l’annex I del Reial decret 2163/1994 per a l’esmentada 
data, o si és posterior, en la data límit que estableixi l’Or-
dre per la qual s’inclouen les substàncies actives en qües-
tió a l’annex I del Reial decret esmentat.

Protecció de dades: com que el tolclofòs-metil és una 
substància activa antiga, s’ha d’aplicar el règim correspo-
nent de protecció de dades que preveu l’article 30 del 
Reial decret 2163/1994.

Condicions de la inclusió de la substància activa
triticonazol

Característiques:
Nom comú: triticonazol.
Núm. CAS: 131983-72-7.
Núm. CIPAC: 652.
Nom químic (IUPAC): (±)–(E)–5-(4-clorobenzilidè)–2,2-

dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil) ciclopentanol.
Puresa mínima de la substància: = 950 g/kg de pro-

ducte tècnic.

Condicions d’inclusió. Usos: només es pot utilitzar 
com a fungicida.

Per a les sol·licituds d’autorització de qualsevol altre 
ús diferent dels corresponents al tractament de llavors, 
s’han de facilitar totes les dades i la informació necessària 
per a la seva autorització.

A l’avaluació global, segons els principis uniformes, 
atenent l’informe d’avaluació de la Comissió Europea, 
aprovat pel Comitè Permanent de la Cadena Alimentària i 
de Sanitat Vegetal en la seva reunió de 27 de gener de 
2006, s’ha d’atendre especialment:

La seguretat dels operaris.
La possibilitat de contaminació de les aigües subterrà-

nies en zones vulnerables, en particular per l’alta persis-
tència de la substància activa i el seu metabòlit 
RPA406341.

La protecció d’aus granívores (risc a llarg termini), i 
s’han d’incloure com a condició en les corresponents 
autoritzacions, quan correspongui, mesures de reducció 
de risc.

Termini de la inclusió: de l’1 de febrer de 2007 al 31 de 
gener de 2017.

Termini per a l’aplicació de les condicions d’inclusió: 
el 31 de gener de 2007.

Termini per a l’aplicació dels requisits d’un annex II: el 
31 de juliol de 2007.

Termini per a l’aplicació dels principis uniformes: el 31 
de gener de 2011 per a productes que continguin triticona-
zol com a única substància activa, o bé com una de les 
diverses substàncies actives incloses en la seva totalitat a 
l’annex I del Reial decret 2163/1994 per a l’esmentada 
data, o si és posterior, en la data límit que estableixi l’Or-
dre per la qual s’inclouen les substàncies actives en qües-
tió a l’annex I del Reial decret esmentat.

Protecció de dades: com que el triticonazol és una 
substància activa antiga, s’ha d’aplicar el règim correspo-
nent de protecció de dades que preveu l’article 30 del 
Reial decret 2163/1994.

Condicions de la inclusió de la substància activa
clotianidina

Característiques:
Nom comú: clotianidina.
Núm. CAS: 210880-92-5.
Núm. CIPAC: 738.
Nom químic (IUPAC): (E)–1-(2-clor-1,3-tiazol-5-ilmetil)–

3-metil-2-nitroguanidina.
Puresa mínima de la substància: = 960 g/kg de pro-

ducte tècnic.

Condicions de la inclusió. Usos: només es pot utilitzar 
com a insecticida.

A l’avaluació global, segons els principis uniformes, 
atenent l’informe d’avaluació de la Comissió Europea, 
aprovat pel Comitè Permanent de la Cadena Alimentària i 
de Sanitat Animal en la seva reunió de 27 de gener de 
2006, s’ha d’atendre especialment:

La protecció de les aigües subterrànies, quan la subs-
tància activa s’utilitzi en zones de característiques climàti-
ques o edàfiques vulnerables.

El risc per a les aus granívores i els mamífers, quan la 
substància s’utilitzi per al tractament de llavors, i s’han 
d’incloure com a condició en les autoritzacions correspo-
nents, quan correspongui, mesures de reducció de risc.

Termini de la inclusió: de l’1 d’agost de 2006 al 31 de 
juliol de 2016.

Termini per a l’aplicació de les condicions d’inclusió: 
el 31 de juliol de 2006.

Termini per a l’aplicació dels requisits d’un annex II: el 
31 de gener de 2007.

Termini per a l’aplicació dels principis uniformes: el 31 
de gener de 2008, per a productes que continguin clotia-
nidina com a única substància activa, o bé com una de les 
diverses substàncies actives incloses en la seva totalitat a 
l’annex I del Reial decret 2163/1994, per a l’esmentada 
data, o si és posterior, en la data límit que estableixi l’Or-
dre per la qual s’inclouen les substàncies en qüestió a 
l’annex I del Reial decret esmentat.

Protecció de dades: com que la clotianidina és una 
substància activa nova, s’ha d’aplicar el règim correspo-
nent de protecció de dades que preveu l’article 30 del 
Reial decret 2163/1994.

Condicions de la inclusió de la substància activa
petoxamida

Característiques:
Nom comú: petoxamida.
Núm. CAS: 106700-29-2.
Núm. CIPAC: 655.
Nom químic (IUPAC): 2-clor-N-(2-etoxietil)–N-(2-metil-

1-fenilprop-1-enil)acetamida.
Puresa mínima de la substància: = 940 g/kg de pro-

ducte tècnic.
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D’acord amb l’article 30.3 del Reial decret 2163/1994, 
s’ha d’informar sobre les especificacions del material tèc-
nic fabricat comercialment.

Condicions de la inclusió. Usos: només es pot utilitzar 
com a herbicida.

A l’avaluació global, segons els principis uniformes, 
atenent l’informe d’avaluació de la Comissió Europea, 
aprovat pel Comitè Permanent de la Cadena Alimentària i 
de Sanitat Animal en la seva reunió de 27 de gener de 
2006, s’ha d’atendre especialment:

La protecció de les aigües subterrànies, quan la subs-
tància activa s’utilitzi en zones de característiques climàti-
ques o edàfiques vulnerables.

La protecció del medi aquàtic, en particular les plantes 
aquàtiques superiors, i s’han d’incloure com a condició 
en les corresponents autoritzacions, quan correspongui, 
mesures de reducció de risc.

Termini de la inclusió: de l’1 d’agost de 2006 al 31 de 
juliol de 2016.

Termini per a l’aplicació de les condicions d’inclusió: 
el 31 de juliol de 2006.

Termini per a l’aplicació dels requisits d’un annex II: el 
31 de gener de 2007.

Termini per a l’aplicació dels principis uniformes: el 31 
de gener de 2008, per a productes que continguin petoxa-
mida com a única substància activa, o bé com una de les 
diverses substàncies actives incloses en la seva totalitat a 
l’annex I del Reial decret 2163/1994, per a l’esmentada 
data, o si és posterior, en la data límit que estableixi l’Or-
dre per la qual s’inclouen les substàncies en qüestió en 
l’annex I del Reial decret esmentat.

Protecció de dades: com que la petoxamida és una 
substància activa nova, s’ha d’aplicar el règim correspo-
nent de protecció de dades que preveu l’article 30 del 
Reial decret 2163/1994.

Condicions de la inclusió de la substància activa
propoxicarbazona

Característiques:
Nom comú: propoxicarbazona.
Núm. CAS: 145026-81-9.
Núm. CIPAC: 655.
Nom químic (IUPAC): èster metílic de l’àcid 2-(4,5-dihi-

dro-4-metil-5-oxo-3-propoxi-1H-1,2,4-triazol-1-il) carboxa-
mido-sulfonilbenzoico.

Puresa mínima de la substància: = 950 g/kg (expres-
sada com a propoxicarbazona-sodi).

Condicions de la inclusió. Usos: només es pot utilitzar 
com a herbicida.

A l’avaluació global, segons els principis uniformes, 
atenent l’informe d’avaluació de la Comissió Europea, 
aprovat pel Comitè Permanent de la Cadena Alimentària i 
de Sanitat Animal en la seva reunió de 3 d’octubre de 
2003, s’ha d’atendre especialment:

El potencial de la propoxicarbazona i els seus metabò-
lits per a la contaminació de les aigües subterrànies quan 
la substància activa s’utilitzi en zones de característiques 
climàtiques o edàfiques vulnerables.

La protecció dels ecosistemes aquàtics, especialment 
de les plantes aquàtiques, i s’han d’incloure com a condi-
ció en les corresponents autoritzacions, quan correspon-
gui, mesures de reducció del risc.

Termini de la inclusió: de l’1 d’abril de 2004 al 31 de 
març de 2014.

Termini per a l’aplicació de les condicions d’inclusió: 
l’1 d’octubre de 2004.

Termini per a l’aplicació dels principis uniformes: el 31 
d’agost de 2005, per a productes que continguin propoxi-
carbazona com a única substància activa, o bé com una 
de les diverses substàncies actives incloses en la seva 

totalitat a l’annex I del Reial decret 2163/1994, per a l’es-
mentada data, o si és posterior, en la data límit que esta-
bleixi l’Ordre per la qual s’inclouen les substàncies en 
qüestió a l’annex I del Reial decret esmentat.

Protecció de dades: com que la propoxicarbazona és 
una substància activa nova, s’ha d’aplicar el règim corres-
ponent de protecció de dades que preveu l’article 30 del 
Reial decret 2163/1994. 

MINISTERI DE SANITAT I CONSUM
 18759 ORDRE SCO/3303/2006, de 23 d’octubre, per la 

qual es prohibeix cautelarment la comercialitza-
ció del bolet «Tricholoma equestre». («BOE» 258, 
de 28-10-2006.)

El Codi alimentari espanyol, aprovat pel Decret de Pre-
sidència del Govern 2484/1967, de 21 de setembre, regula 
aspectes sanitaris dels bolets i fongs dins del capítol 
d’«Hortalisses i verdures» i hi inclou una llista de fongs i 
bolets comestibles entre els quals hi ha el «Tricholoma 
equestre» (Fr.).

El «Tricholoma equestre», conegut com a verderol, 
groguet o pixaconill, ha estat considerat al llarg de la his-
tòria com a «bon comestible», i moltes vegades figura 
amb la qualificació d’«excel·lent». Tanmateix, els últims 
anys s’han publicat estudis que relacionen el consum de 
grans quantitats d’aquest bolet en dies successius amb 
casos de rabdomiòlisi, amb un quadre de lesions de la 
musculatura estriada, que en tres ocasions van donar el 
resultat de mort.

En l’actualitat, el terme «Tricholoma equestre» agrupa 
tres espècies, subespècies o varietats, que presenten con-
fusió respecte de la nomenclatura i la classificació: «Tric-
holoma equestre», «Tricholoma auratum» i «Tricholoma 
flavovirens», i els estudis realitzats no han pogut determi-
nar quina és exactament l’espècie involucrada.

Si bé els casos clínics s’han relacionat amb el consum 
de grans quantitats d’aquest bolet de manera reiterada, 
no s’ha pogut determinar, ara per ara, la dosi tòxica des-
prés d’un consum únic o repetit, per la qual cosa no és 
possible fixar-ne una dosi tolerable.

Tenint en compte el que s’exposa, i malgrat que està 
considerat comestible en el Codi alimentari espanyol, 
convé, de manera immediata i invocant el principi de pre-
caució en la gestió del risc descrit, assegurar mitjançant 
mesures específiques apropiades que se n’impedeixi la 
comercialització fins que s’aprofundeixi en els coneixe-
ments sobre la seguretat alimentària del consum d’aquest 
bolet.

La possibilitat d’actuar per part de les autoritats sani-
tàries en circumstàncies de risc per a la població està 
prevista al seu torn en els articles 24, 25.2 i 26.1 de la Llei 
14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, per la qual cosa 
s’ha d’ordenar la prohibició de la comercialització del 
«Tricholoma equestre», amb caràcter preventiu i transitori, 
mentre no es disposi d’estudis que assegurin l’absència 
de risc pel seu consum.

En l’elaboració d’aquesta disposició han estat escol-
tats els sectors afectats, consultades les comunitats autò-
nomes, i hi ha emès informe preceptiu la Comissió Inter-
ministerial per a l’Ordenació Alimentària.

Aquesta Ordre s’adopta en virtut de les competències 
exclusives que atribueix a l’Estat l’article 149.1.16a de la 
Constitució espanyola, i d’acord amb el que preveuen els 


