
Suplement núm. 22 Dissabte 7 juliol 2007 3123

 13028 ORDRE PRE/1983/2007, de 29 de juny, per la qual 
es modifica l’annex I del Reial decret 2163/1994, 
de 4 de novembre, pel qual s’implanta el sis-
tema harmonitzat comunitari d’autorització per 
comercialitzar i utilitzar productes fitosanitaris 
per incloure les substàncies actives metamido-
fòs, procimidona, flusilazol, fenarimol, carben-
dazima i dinocap. («BOE» 160, de 5-7-2007.)

La Directiva 91/414/CEE del Consell, de 15 de juliol 
de 1991, relativa a la comercialització de productes fitosa-
nitaris, inclou en el seu annex I les substàncies actives 
que han estat autoritzades per a la seva incorporació en 
els productes fitosanitaris. L’esmentada Directiva es va 
incorporar a l’ordenament jurídic espanyol en virtut del 
Reial decret 2163/1994, de 4 de novembre, pel qual s’im-
planta el sistema harmonitzat comunitari d’autorització 
per comercialitzar i utilitzar productes fitosanitaris. D’altra 
banda, a l’Ordre de 14 d’abril de 1999 es va establir l’an-
nex I del Reial decret esmentat, sota la denominació de 
«Llista comunitària de substàncies actives», que es defi-
neix a l’apartat 16 de l’article 2 de l’esmentada norma com 
la llista de les substàncies actives de productes fitosanita-
ris acceptades per la Comissió Europea i la incorporació 
de les quals es farà pública mitjançant disposicions nacio-
nals, com a conseqüència d’altres de comunitàries.

La Directiva 91/414/CEE ha estat modificada per suc-
cessives directives a fi d’incloure en el seu annex I deter-
minades substàncies actives. Així, mitjançant la Directi -
va 2006/131/CE de la Comissió, d’11 de desembre de 2006, 
s’inclou la substància activa metamidofòs; per la Directi-
va 2006/132/CE de la Comissió, d’11 de desembre de 2006, 
s’inclou la substància activa procimidona; per la Directi-
va 2006/133/CE de la Comissió, d’11 de desembre de 2006, 

s’inclou la substància activa flusilazol; per la Directi-
va 2006/134/CE de la Comissió, d’11 de desembre de 2006, 
s’inclou la substància activa fenarimol; per la Directi-
va 2006/135/CE de la Comissió, d’11 de desembre de 2006, 
s’inclou la substància activa carbendazima, i per la Direc-
tiva 2006/136/CE de la Comissió, d’11 de desembre
de 2006, s’inclou la substància activa dinocap.

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, i es 
modifiquin o retirin, de conformitat amb el que estableix 
a l’efecte la Directiva esmentada.

La present Ordre incorpora a l’ordenament jurídic 
intern les directives 2006/131/CE, 2006/132/CE, 2006/133/CE, 
2006/134/CE, 2006/135/CE i 2006/136/CE de la Comissió, 
d’11 de desembre de 2006, mitjançant la inclusió de les 
substàncies metamidofòs, procimidona, flusilazol, fenari-
mol, carbendazima i dinocap a l’annex I del Reial decret 
2163/1994, de 4 de novembre, i es dicta d’acord amb la 
facultat establerta en 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:

S’inclouen les substàncies actives metamidofòs, pro-
cimidona, flusilazol, fenarimol, carbendazima i dinocap, 
amb les característiques i condicions que s’especifiquen a 
l’annex de la present Ordre.

Disposició addicional única. Revisió de les autoritza-
cions.

1. A fi de verificar que es compleixen les condicions 
d’inclusió que estableix l’annex de la present Ordre, s’han 
de revisar les autoritzacions existents dels productes fito-
sanitaris que continguin les substàncies actives afectades 
concedides amb anterioritat a l’inici del seu termini d’in-
clusió, i adoptar i aplicar les corresponents resolucions 
abans que expiri el termini respectiu que estableix l’es-
mentat annex.

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, continguts a l’annex 
III de l’Ordre de 4 d’agost de 1993, per la qual s’establei-
xen els requisits per a sol·licituds d’autoritzacions de pro-
ductes fitosanitaris, i l’avaluació conforme als principis 
uniformes continguts a l’annex de l’Ordre de 29 de 
novembre de 1995, per la qual s’estableixen els principis 
uniformes per a l’avaluació i autorització de productes 
fitosanitaris, s’han de realitzar adoptant i aplicant les 
resolucions corresponents abans que expiri el termini per 

etiquetatge de substàncies perilloses, aprovat pel 
Reial decret 363/1995, de 10 de març, i en el Regla-
ment sobre classificació, envasament i etiquetatge 
de preparats perillosos, aprovat pel Reial decret 
255/2003, de 28 de febrer. La classificació inclou la 
descripció de la categoria o categories de perill i 
frases sobre la naturalesa dels riscos relatives a 
totes les propietats perilloses. A partir de la classi-
ficació, s’ha de formular una proposta d’etique-
tatge amb inclusió dels símbols de perill i les 
indicacions de perill, així com les frases sobre la 
naturalesa dels riscos i les mesures de seguretat. 
La classificació i l’etiquetatge han de tenir en 
compte les substàncies químiques que contingui 
el biocida. En cas que sigui necessari, s’han de 
presentar a l’autoritat competent d’un Estat mem-
bre mostres de l’envàs proposat.

L’expedient ha d’anar acompanyat per una pro-
posta raonada per assignar el biocida a un dels 
grups de risc especificats a l’article 3 del Reial decret 
664/1997, de 12 de maig, juntament amb indicacions 
sobre la necessitat que els productes portin el senyal 
de perill biològic especificat en l’annex III de l’es-
mentat Reial decret.

XII. Resum i avaluació dels apartats I a XI, 
incloent-hi conclusions sobre l’avaluació del risc i 
recomanacions.» 
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a l’aplicació dels principis uniformes esmentats que per a 
cada una de les substàncies actives s’indica a l’annex de 
la present Ordre, tenint en compte les conclusions de l’in-
forme de la Comissió Europea.

3. 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, queden a disposició dels interessats en el 
Registre oficial de productes i material fitosanitari ads-
crit a la Direcció General d’Agricultura del Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació. Tot això amb excep-
ció de la informació confidencial definida a l’article 32 
del Reial decret esmentat.

Disposició final única. Entrada en vigor.

La present Ordre entra en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 29 de juny de 2007.–La vicepresidenta primera 
del Govern i ministra de la Presidència, María Teresa Fer-
nández de la Vega Sanz.

«ANNEX
Condicions d’inclusió de les substàncies actives 
metamidofòs, procimidona, flusilazol, fenarimol, 

carbendazima i dinocap
Condicions de la inclusió de la substància activa 

metamidofòs

Característiques:

Nom comú: metamidofòs.
Núm. CAS: 10265-92-6.
Núm. CIPAC: 355.

Nom químic (IUPAC): O,S-dimetil fosforamidotioat.
Puresa mínima de la substància ≥ 680 g/kg.
Condicions de la inclusió:

Usos: només es pot utilitzar com a insecticida en 
patata, a dosis que no superin els 0,5 kg de substàn-
cia activa per hectàrea i per aplicació, amb un màxim 
de tres aplicacions per estació.

No es pot utilitzar en:

Tractaments aeris.
Aplicacions amb motxilla i totes les aplicacions 

amb equips de mà independentment que l’usuari 
sigui aficionat o professional.

Jardineria domèstica.

En l’avaluació global segons els principis unifor-
mes, la Comissió Europea va determinar mesures 
restrictives de reducció de riscos, per la qual cosa 
s’ha de vetllar especialment per la protecció de:

Les aus i els mamífers, i incloure com a condició 
en les corresponents autoritzacions mesures de 
reducció del risc, com ara un calendari d’aplicació i 
l’elecció de formulacions que, gràcies a la seva natu-
ralesa física o a la presència d’agents de prevenció 
adequats, minimitzin l’exposició de les espècies en 
qüestió.

Els organismes aquàtics i artròpodes no objecte 
del tractament; s’ha de mantenir una distància ade-
quada entre les zones tractades i les masses d’aigua 
superficials, així com els marges del conreu. La dis-
tància esmentada pot dependre de la utilització o no 
de tècniques o dispositius per reduir la deriva.

Els operaris, que han de portar roba de protecció 
adequada, en particular guants, granotes, botes de 
goma i dispositius de protecció respiratòria durant 
la barreja o la càrrega, i guants, granotes, botes de 

goma i protecció facial o ulleres de protecció quan 
utilitzin i netegin l’equip. Les mesures esmentades 
s’han d’aplicar excepte en cas que s’eviti adequada-
ment l’exposició a la substància mitjançant el dis-
seny i la construcció del mateix equip o el muntatge 
de components específics de protecció en l’equip 
esmentat.

Termini per a la inclusió: de l’1 de gener de 2007 
al 30 de juny de 2008.

Termini per a l’aplicació de les condicions d’in-
clusió: l’1 de març de 2007.

Termini per a l’aplicació dels requisits d’un 
annex II: el 30 de juny de 2007.

Termini per a l’aplicació dels principis uniformes: 
el 30 de juny de 2008 per als productes que contin-
guin metamidofòs com a única substància activa, o 
bé com a una de diverses substàncies actives inclo-
ses en l’annex I del Reial decret 2163/1994, de 4 de 
novembre.

Per a l’aplicació dels principis uniformes de l’an-
nex VI del Reial decret 2163/1994, de 4 de novembre, 
s’ha de tenir en compte que:

Els titulars de les autoritzacions han d’informar, 
com a molt tard el 31 de desembre de cada any, 
sobre la incidència de problemes de salut dels ope-
raris. Han de facilitar dades de vendes i un estudi 
sobre les modalitats d’utilització, a fi de tenir una 
imatge real de les condicions d’ús i el possible 
impacte toxicològic del metamidofòs.

Han de presentar estudis addicionals a fi de con-
firmar l’avaluació del risc per a les aus i els mamí-
fers. Els notificadors a instància dels quals s’ha 
inclòs l’esmentada substància activa en l’annex I de 
la Directiva 91/414/CEE han de facilitar els estudis 
esmentats per traslladar-los a la Comissió Europea 
en el termini de dos anys, a partir de l’1 de gener 
de 2007.

Protecció de dades: atès que el metamidofòs és 
una substància activa antiga, s’aplica el règim cor-
responent de protecció de dades que preveu l’article 
30 del Reial decret 2163/1994, de 4 de novembre.

Condicions de la inclusió de la substància activa 
procimidona

Característiques:

Nom comú: procimidona.
Núm. CAS: 32809-16-8.
Núm. CIPAC: 383.
Nom químic (IUPAC): N-(3,5-diclorofenil)–1,2-

dimetilciclopropà-1,2-dicarboximida.
Puresa mínima de la substància: 985 g/kg.
Condicions de la inclusió:

Usos: només es pot utilitzar com a fungicida en 
cogombres en hivernacles (sistemes hidropònics 
tancats) i prunes (per a transformació), a dosis que 
no superin 0,75 kg de substància activa per hectàrea 
i per aplicació.

No es pot utilitzar en:

Aplicació a l’aire.
Aplicacions amb motxilla i equips de mà inde-

pendentment que l’usuari sigui aficionat o profes-
sional.

Jardineria domèstica.

En l’avaluació global segons els principis unifor-
mes, la Comissió Europea va determinar mesures 
restrictives per a la reducció del risc, per la qual cosa 
s’ha de vetllar especialment per la protecció de:
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Els organismes aquàtics; s’ha de mantenir una 
distància adequada entre les àrees tractades i les 
masses d’aigua superficial. Aquesta distància pot 
dependre de l’aplicació o no de tècniques o aparells 
de reducció de la deriva.

Les aus i els mamífers, i incloure com a condició 
en les autoritzacions corresponents mesures de 
reducció del risc, com ara un calendari de l’aplicació 
i la selecció de les formulacions que, com a resultat 
de la seva presentació física o de la presència 
d’agents que assegurin una prevenció adequada, 
redueixin al mínim l’exposició de les espècies en 
qüestió.

Els consumidors, l’exposició alimentària aguda 
dels quals s’ha de controlar.

Les aigües subterrànies, quan la substància 
activa s’apliqui en zones amb sòls i/o condicions 
climàtiques vulnerables, i incloure com a condició 
en les corresponents autoritzacions, quan corres-
pongui, mesures de reducció del risc.

Els operaris, que han de portar indumentària 
protectora adequada, en particular guants, grano-
tes, botes de goma i proteccions facials o ulleres de 
seguretat durant la barreja, la càrrega, l’aplicació i la 
neteja de l’equip, excepte en cas que s’eviti adequa-
dament l’exposició a la substància mitjançant el 
disseny i la construcció del mateix equip o el mun-
tatge de components específics de protecció en 
l’equip esmentat.

Els treballadors, que han de portar indumentària 
protectora adequada, en particular guants, si han 
d’entrar en una zona tractada abans que hagi expirat 
el període específic per tornar-hi a entrar.

Termini per a la inclusió: de l’1 de gener de 2007 
al 30 de juny de 2008.

Termini per a l’aplicació de les condicions d’in-
clusió: l’1 de març de 2007.

Termini per a l’aplicació dels requisits d’un 
annex II: el 30 de juny de 2007.

Termini per a l’aplicació dels principis uniformes: 
el 30 de juny de 2008 per a productes que continguin 
procimidona com a única substància activa, o bé 
com una de diverses substàncies actives incloses en 
l’annex I del Reial decret 2163/1994, de 4 de novem-
bre.

Per a l’aplicació dels principis uniformes de l’an-
nex VI del Reial decret 2163/1994, de 4 de novembre, 
s’ha de tenir en compte que:

Els titulars de les autoritzacions han d’infor-
mar, com a molt tard el 31 de desembre de cada 
any, sobre la incidència de problemes de salut 
dels operaris. Han de facilitar les dades de vendes 
i una enquesta de pautes d’utilització, a fi que es 
pugui obtenir una imatge realista de les condi-
cions d’ús i del possible impacte toxicològic de la 
procimidona.

Els titulars de les autoritzacions han de remetre 
dades i informació de confirmació per demostrar 
l’acceptabilitat de la substància activa quan s’apliqui 
en situacions en què sigui probable una exposició a 
llarg termini de mamífers silvestres, i sobre la depu-
ració efectuada en el cas d’aplicacions en hiverna-
cles.

S’han de presentar nous estudis per abordar les 
possibles propietats d’interferència endocrina de la 
procimidona en un termini de dos anys després de 
l’adopció de les directrius d’assajos sobre interfe-
rència endocrina de l’Organització de Cooperació i 
Desenvolupament Econòmics (OCDE). Els notifica-

dors a instàncies dels quals s’ha inclòs la procimi-
dona en el present annex han de facilitar els estudis 
esmentats per al seu trasllat a la Comissió en el ter-
mini de dos anys a partir de l’entrada en vigor de les 
directrius d’assajos esmentats.

Protecció de dades: atès que la procimidona és 
una substància activa antiga, s’aplica el règim cor-
responent de protecció de dades que preveu l’article 
30 del Reial decret 2163/1994, de 4 de novembre.

Condicions de la inclusió de la substància activa 
flusilazol

Característiques:

Nom comú: flusilazol.
Núm. CAS: 85509-19-9.
Núm. CIPAC: 435.
Nom químic (IUPAC): Bis(4-fluorofenil) (metil) 

(1H-1,2 4-triazol-1-ilmetil) silà.
Puresa mínima de la substància: 925 g/kg.
Condicions de la inclusió:

Usos: només es pot utilitzar com a fungicida en 
els cultius de cereals (llevat de l’arròs), blat de moro, 
llavors de colza i remolatxa, a dosis que no superin 
els 200 g de substància activa per hectàrea i per apli-
cació.

No es pot utilitzar en:

Tractament aeri.
Aplicacions amb motxilla i equips de mà, ni per 

aficionats ni per professionals.
Jardineria domèstica.

En l’avaluació global segons els principis unifor-
mes, la Comissió Europea va determinar mesures 
restrictives per a la reducció del risc, per la qual cosa 
s’ha de vetllar especialment per la protecció de:

Els organismes aquàtics; s’ha de mantenir una 
distància adequada entre les zones tractades i les 
masses d’aigua superficials. La distància esmentada 
pot dependre de la utilització o no de tècniques o 
dispositius per reduir la deriva.

Les aus i els mamífers, i incloure en les correspo-
nents autoritzacions mesures de reducció del risc, 
com ara un calendari d’aplicació i l’elecció de formu-
lacions que, gràcies a la seva naturalesa física o a la 
presència d’agents de prevenció adequats, minimit-
zin l’exposició de les espècies en qüestió.

Els operaris, que han de portar roba adequada, 
en particular guants, granotes, botes de goma i pro-
tecció facial o ulleres de protecció, quan barregin, 
carreguin, utilitzin i netegin l’equip, a menys que el 
disseny i la construcció del mateix equip o la instal-
lació de dispositius de protecció específics en l’equip 
esmentat impedeixin adequadament l’exposició a la 
substància.

Termini de la inclusió: de l’1 de gener de 2007 al 
30 de juny de 2008.

Termini per a l’aplicació de les condicions d’in-
clusió: l’1 de març de 2007.

Termini per a l’aplicació dels requisits d’un 
annex II: el 30 de juny de 2007.

Termini per a l’aplicació dels principis uniformes: 
el 30 de juny de 2008 per a productes que continguin 
flusilazol com a única substància activa, o bé com 
una de diverses substàncies actives incloses en l’an-
nex I del Reial decret 2163/1994, de 4 de novembre.

Per a l’aplicació dels principis uniformes de l’an-
nex VI del Reial decret 2163/1994, de 4 de novembre, 
s’ha de tenir en compte que:
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Els titulars de les autoritzacions han d’informar, 
com a molt tard el 31 de desembre de cada any, 
sobre la incidència de problemes de salut dels ope-
raris. Han de facilitar elements com ara dades de 
vendes i un estudi sobre les modalitats d’utilització, 
a fi de tenir una imatge real de les condicions d’ús i 
el possible impacte toxicològic del flusilazol.

Han de presentar estudis addicionals sobre les 
possibles propietats de disrupció endocrina que té 
el flusilazol en el termini de dos anys a partir de 
l’adopció de les directrius d’assaig sobre disrupció 
endocrina de l’Organització de Cooperació i Desen-
volupament Econòmics (OCDE). El notificador a ins-
tàncies del qual s’ha inclòs el flusilazol en l’annex I 
ha de facilitar els estudis esmentats per remetre’ls a 
la Comissió en el termini de dos anys a partir de 
l’adopció de les directrius d’assaig esmentades.

Protecció de dades: atès que el flusilazol és una 
substància activa antiga, s’aplica el règim correspo-
nent de protecció de dades que preveu l’article 30 
del Reial decret 2163/1994, de 4 de novembre.

Condicions de la inclusió de la substància activa 
fenarimol

Característiques:

Nom comú: fenarimol.
Núm. CAS: 60168-88-9 (estereoquímica sense 

confirmar).
Núm. CIPAC: 380.
Nom químic (IUPAC): alcohol (±) 2,4’–diclor-(piri-

midin-5-il) benzidrílic.
Puresa mínima de la substància: 980 g/kg.
Condicions de la inclusió:

Usos: només es pot utilitzar com a fungicida per 
als cultius de tomàquet, pebrot d’hivernacle, alber-
gínies, cogombres d’hivernacle, melons i plantes 
ornamentals, arbres de viver i plantes perennes, a 
dosis no superiors a 0,058 kg de substància activa 
per hectàrea i per aplicació per als tomàquets en 
camp i 0,072 kg de substància activa per hectàrea i 
per aplicació per als tomàquets en hivernacle; 0,072 
kg de substància activa per hectàrea i per aplicació 
per als pebrots; 0,038 kg de substància activa per 
hectàrea i per aplicació per a les albergínies; 0,048 
kg de substància activa per hectàrea i per aplicació 
per als cogombres; 0,024 kg de substància activa per 
hectàrea i per aplicació per als melons en camp i de 
0,048 kg de substància activa per hectàrea i per apli-
cació per als melons en hivernacle, i 0,054 kg de 
substància activa per hectàrea i per aplicació per a 
les plantes ornamentals, els arbres de viver i les 
plantes perennes en camp i 0,042 kg de substància 
activa per hectàrea i per aplicació per a les plantes 
ornamentals en hivernacle.

No es pot utilitzar en:

Tractament aeri.
Aplicacions amb motxilla i equips de mà per part 

d’aficionats.
Jardineria domèstica.

En l’avaluació global segons els principis unifor-
mes, la Comissió Europea va determinar mesures 
restrictives de mitigació de riscos, per la qual cosa 
s’ha de vetllar especialment per la protecció de:

Els organismes aquàtics; s’ha de mantenir una 
distància adequada entre les zones tractades i les 
masses d’aigua superficials. La distància esmentada 
pot dependre de la utilització o no de tècniques o 
dispositius per reduir la deriva.

Els cucs de terra, i incloure en les corresponents 
autoritzacions mesures de reducció del risc, com ara 
l’elecció de la combinació més adequada del nom-
bre i la periodicitat de les aplicacions, les dosis 
d’aplicació i, si és necessari, el grau de concentració 
de la substància activa.

Les aus i els mamífers, i incloure en les correspo-
nents autoritzacions mesures de reducció del risc, 
com ara un calendari d’aplicació i l’elecció de formu-
lacions que, gràcies a la seva naturalesa física o a la 
presència d’agents de prevenció adequats, minimit-
zin l’exposició de les espècies en qüestió.

Els operaris, que han de portar roba de protecció 
adequada, en particular guants, granotes, botes de 
goma i protecció facial o ulleres de protecció, quan 
barregin, carreguin, utilitzin i netegin l’equip, tret 
que el disseny i la construcció del mateix equip o la 
instal·lació de dispositius de protecció específics en 
l’equip esmentat impedeixin l’exposició a la subs-
tància.

Els treballadors, que han de portar roba de pro-
tecció adequada, en particular guants, si han d’en-
trar a la zona tractada abans que transcorri el termini 
específic per tornar a entrar-hi.

Termini de la inclusió: de l’1 de gener de 2007 al 
30 de juny de 2008.

Termini per a l’aplicació de les condicions d’in-
clusió: l’1 de març de 2007.

Termini per a l’aplicació dels requisits d’un 
annex II: el 30 de juny de 2007.

Termini per a l’aplicació dels principis uniformes: 
el 30 de juny de 2008 per a productes que continguin 
fenarimol com a única substància activa, o bé com 
una de diverses substàncies actives incloses en l’an-
nex I del Reial decret 2163/1994, de 4 de novembre.

Per a l’aplicació dels principis uniformes de l’an-
nex VI del Reial decret 2163/1994, de 4 de novembre, 
s’ha de tenir en compte que:

Els titulars de les autoritzacions han d’informar, 
com a molt tard el 31 de desembre de cada any, 
sobre la incidència de problemes de salut dels ope-
raris. Han de facilitar elements com ara dades de 
vendes i un estudi sobre les modalitats d’utilització, 
a fi de tenir una imatge real de les condicions d’ús i 
el possible impacte toxicològic del fenarimol.

S’han de presentar estudis addicionals sobre les 
possibles propietats d’interferència endocrina que té 
el fenarimol en el termini de dos anys a partir de 
l’adopció de les directrius d’assaig sobre la interferèn-
cia endocrina de l’Organització de Cooperació i Desen-
volupament Econòmics (OCDE). El notificador a ins-
tància del qual s’ha inclòs el fenarimol en el present 
annex ha de facilitar els estudis esmentats per traslla-
dar-los a la Comissió en el termini de dos anys a partir 
de l’adopció de les directrius d’assaig esmentades.

Protecció de dades: atès que el fenarimol és una 
substància activa antiga, s’aplica el règim correspo-
nent de protecció de dades que preveu l’article 30 
del Reial decret 2163/1994, de 4 de novembre.

Condicions de la inclusió de la substància activa 
carbendazima

Característiques:

Nom comú: carbendazima (estereoquímica 
sense confirmar).

Núm. CAS: 10605-21-7.
Núm. CIPAC: 263.
Nom químic (IUPAC): bencimidazol-2-ilcarbamat 

de metil.
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Puresa química de la substància: 980 g/kg.
Condicions de la inclusió:

Usos: només es pot utilitzar com a fungicida per 
als cultius de cereals i llavors de colza, a dosis de 
0,25 kg de substància activa per hectàrea i per apli-
cació, en remolatxa a dosis de 0,075 kg de substàn-
cia activa per hectàrea i per aplicació i, en blat de 
moro a dosis de 0,1 kg de substància activa per hec-
tàrea i per aplicació.

No es pot utilitzar en:

Aplicacions aèries.
Aplicacions amb motxilla i equips de mà inde-

pendentment que l’usuari sigui aficionat o profes-
sional.

Jardineria domèstica.

En l’avaluació global segons els principis unifor-
mes, la Comissió Europea va determinar mesures 
restrictives de mitigació de riscos, per la qual cosa 
s’ha de vetllar especialment per la protecció de:

Els organismes aquàtics; s’ha de mantenir una 
distància adequada entre les àrees tractades i les 
masses d’aigua superficial. Aquesta distància pot 
dependre de l’aplicació o no de tècniques o aparells 
de reducció de la deriva.

Els cucs de terra i altres macroorganismes del 
sòl; en les condicions de l’autorització s’han d’in-
cloure mesures de reducció del risc, com ara la 
selecció de la combinació més adequada del nom-
bre d’aplicacions i el moment en què s’efectuen, la 
freqüència de l’aplicació i, en cas que sigui neces-
sari, el grau de concentració de la substància 
activa.

Les aus i els mamífers; les autoritzacions han 
d’incloure mesures de reducció del risc, com un 
calendari de l’aplicació i la selecció de les formula-
cions que, com a resultat de la seva presentació 
física o de la presència d’agents que assegurin una 
prevenció adequada, redueixin al mínim l’exposició 
de les espècies en qüestió.

Els operaris, que han de portar indumentària ade-
quada, en particular guants, granotes, botes de goma i 
proteccions facials o ulleres de seguretat durant la bar-
reja, càrrega, l’aplicació i la neteja de l’equip, excepte 
en cas que s’eviti adequadament l’exposició a la subs-
tància mitjançant el disseny i la construcció del mateix 
equip o el muntatge de components específics de pro-
tecció en l’esmentat equip.

Termini de la inclusió: de l’1 de gener de 2007 al 
31 de desembre de 2009.

Termini per a l’aplicació de les condicions d’in-
clusió: l’1 de març de 2007.

Termini per a l’aplicació dels requisits d’un 
annex II: el 30 de juny de 2007.

Termini per a l’aplicació dels principis uniformes: 
el 31 de desembre de 2009 per als productes que 
continguin carbendazima com a única substància 
activa, o bé com una de diverses substàncies actives 
incloses en l’annex I del Reial decret 2163/1994, de 4 
de novembre.

Per a l’aplicació dels principis uniformes de l’annex 
VI del Reial decret 2163/1994, de 4 de novembre, s’ha 
de tenir en compte que els titulars de les autoritzacions 
han d’informar com a molt tard el 31 de desembre de 
cada any sobre les incidències de problemes de salut 
dels operaris. S’ha d’informar sobre dades de vendes i 
una enquesta de pautes d’utilització, a fi d’obtenir una 
imatge de les condicions d’ús i del possible impacte 
toxicològic de la carbendazima.

Protecció de dades: atès que la carbendazima és 
una substància activa antiga, s’ha d’aplicar el règim 
corresponent de protecció de dades que preveu l’ar-
ticle 30 del Reial decret 2163/1994, de 4 de novem-
bre.

Condicions de la inclusió de la substància activa 
dinocap

Característiques:

Nom comú: dinocap.
Núm. CAS: 39300-45-3 (barreja d’isòmers).
Núm. CIPAC: 98.
Nom químic (IUPAC): crotonat de 2,6-dinitro-4-

actilfenil i crotonat de 2,4-dinitro-6-actilfenil, on 
“actil” és una barreja dels grups 1-metilheptil, 1-etil-
hexil i 1-propilpentil.

Puresa mínima de la substància: 920 g/kg.
Condicions de la inclusió:

Usos: només es pot utilitzar com a fungicida per 
a raïm de vinificació a dosis no superiors a 0,21 kg 
de substància activa per hectàrea i per aplicació.

No es pot utilitzar en:

Tractament aeri.
Aplicacions amb motxilla i equips de mà per part 

d’aficionats.
Jardineria domèstica.
En l’avaluació global segons els principis unifor-

mes, la Comissió Europea va determinar mesures 
restrictives de mitigació de riscos, per la qual cosa 
s’ha de vetllar especialment per la protecció de:

Els organismes aquàtics; s’ha de mantenir una 
distància adequada entre les zones tractades i les 
masses d’aigua superficials. La distància esmentada 
pot dependre de la utilització o no de tècniques o 
dispositius per reduir la deriva.

Les aus i els mamífers; les autoritzacions han 
d’incloure mesures de reducció del risc, com ara un 
calendari prudent d’aplicació i l’elecció de formula-
cions que, gràcies a la seva naturalesa física o a la 
presència d’agents de prevenció adequats, minimit-
zin l’exposició de les espècies en qüestió.

Els operaris, que han de portar roba de protecció 
adequada, en particular guants, granotes, botes de 
goma i protecció facial o ulleres de protecció, quan 
barregin, carreguin, utilitzin i netegin l’equip, tret 
que el disseny i la construcció del mateix equip o la 
instal·lació de dispositius de protecció específics en 
l’equip esmentat impedeixin adequadament l’expo-
sició a la substància.

Els treballadors, que han de portar roba de pro-
tecció adequada, en particular guants, si han d’en-
trar en una zona tractada abans que transcorri el 
termini específic per tornar a entrar-hi. El termini 
esmentat no pot ser inferior a 24 hores.

Termini de la inclusió: de l’1 de gener de 2007 al 
31 de desembre de 2009.

Termini per a l’aplicació de les condicions d’in-
clusió: l’1 de març de 2007.

Termini per a l’aplicació dels requisits d’un 
annex II: el 30 de juny de 2007.

Termini per a l’aplicació dels principis uniformes: 
el 31 de desembre de 2009 per als productes que 
continguin dinocap com a única substància activa, o 
bé com una de diverses substàncies actives incloses 
a l’annex I del Reial decret 2163/1994, de 4 de 
novembre.

Per a l’aplicació dels principis uniformes de l’an-
nex VI del Reial decret 2163/1994, de 4 de novembre, 
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s’ha de tenir en compte que els titulars de les auto-
ritzacions han d’informar com a molt tard el 31 de 
desembre de cada any sobre les incidències de pro-
blemes de salut dels operaris. S’ha d’informar sobre 
dades de vendes i un estudi de pautes d’utilització, a 
fi d’obtenir una imatge real de les condicions d’ús i 
del possible impacte toxicològic del dinocap.

Protecció de dades: atès que el dinocap és una 
substància activa antiga, s’aplica el règim correspo-
nent de protecció de dades previst a l’article 30 del 
Reial decret 2163/1994, de 4 de novembre.» 

MINISTERI D’AGRICULTURA, 
PESCA I ALIMENTACIÓ

 13106 CORRECCIÓ d’errades del Reial decret 728/2007, 
de 13 de juny, pel qual s’estableix i es regula el 
Registre general de moviments de bestiar i el 
Registre general d’identificació individual 
d’animals («BOE» 161, de 6-7-2007.)

Havent observat errades, per omissió, al Reial decret 
728/2007, de 13 de juny, pel qual s’estableix i es regula el 
Registre general de moviments de bestiar i el Registre 
general d’identificació individual d’animals, publicat en el 
«Butlletí Oficial de l’Estat» número 155, de 29 de juny de 
2007, i en el suplement en català número 21, de 2 de juliol 
de 2007, se’n fan les rectificacions oportunes referides a la 
versió en llengua catalana.

Entre les pàgines 2959 i 2960 s’ha d’inserir el text 
següent:

ANNEX XIII

«ANNEX 3

Document d’identificació per a bovins objecte 
d’intercanvi amb altres estats membres de la Unió 

Europea

Característiques: paper offset de 120 grams. Dimen-
sions: ample, 21 cm/alt, 14,75 cm. Simbologia dels codis 
de barres: codi 128.Set A.

Codi superior: porta el número d’identificació (cròtal) 
amb lletres i números, però sense espais ni guions.

Codi mitjà: porta el codi REGA de l’explotació del seu 
propietari, amb lletres i números.

Codi inferior: porta les dades imprescindibles de l’ani-
mal amb el format

CCCCCCCCCCCCCC/DDMMAAAASSRRRR/CCCCCCCCCCCCCC, 

on:

CCCCCCCCCCCCCC és el número d’identificació de 
l’animal, / és un separador.

DDMMAAAA és la data de naixement de l’animal (dia, 
mes, any), sense separadors.

SS és el codi del sexe de l’animal establert pels protocols 
tècnics acordats al comitè nacional de coordinació d’identifi-
cació del bestiar i registre d’explotació de les espècies d’in-
terès ramader que estableix el Reial decret 479/2004.

RRRR és el codi de raça de l’animal establert pels pro-
tocols tècnics acordats al comitè nacional de coordinació 
d’identificació del bestiar i registre d’explotació de les 
espècies d’interès ramader que estableix el Reial decret 
479/2004,/és un separador.

CCCCCCCCCCCCCC és el codi de la mare.

Nota: com a màxim ha de tenir una longitud de 44 caràc-
ters (quan el cròtal de la mare sigui de 14 caràcters), però ha 
de ser més curt si el cròtal té una longitud inferior .

Contingut: d’acord amb el model següent: 


