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ANEXO IV

Cuestionario sobre aplicación deste real decreto
(de acordo coa Decisión 2000/738/CE, da Comisión,

do 17 de novembro)

1. Expóñase de forma xenérica a utilización de gases
de vertedoiro para a producción de enerxía, e as medidas
adoptadas para reducir ó mínimo o dano ou a deterio-
ración do ambiente e o risco para a saúde humana de
resultas da recollida, tratamento e uso de tales gases.

2. Expóñanse as medidas tomadas para reducir ó
mínimo as molestias e riscos, de conformidade co dis-
posto no número 5 do anexo I.

3. ¿Creáronse listas ou establecéronse criterios acer-
ca dos residuos que deben aceptarse ou rexeitarse en
cada tipo de vertedoiro?

4. ¿Establecéronse niveis límite e/ou métodos de
análise para a admisión de residuos en cada tipo de
vertedoiro? En caso afirmativo, especificar cáles.

5. Infórmese acerca do método de recollida de datos
meteorolóxicos mencionado no número 2 do anexo III.

6. Descríbase sucintamente o sistema xeral adop-
tado para controla-los lixiviados, as augas superficiais
e as emisións de gases potenciais e a presión atmos-
férica, de conformidade co disposto no número 3 do
anexo III.

7. Proporciónese información xeral sobre os verte-
doiros para os que non se considerase necesario realizar
medicións de volume e composición de augas super-
ficiais, de acordo co número 3 do anexo III.

8. ¿Utilizou a Comunidade Autónoma a posibilidade
que ofrece o artigo 3.4 (illas e localidades illadas)? En

caso afirmativo, facilítense detalles de tales excepcións,
incluída información sobre as cantidades e, cando sexa
posible, sobre os tipos de residuos depositados nos luga-
res cubertos pola excepción.

9. ¿Utilizou a Comunidade Autónoma a posibilidade
que ofrece o artigo 3.5 (depósitos subterráneos)? En caso
afirmativo, facilítense detalles sobre as instalacións, as
excepcións, as cantidades e, cando sexa posible, os tipos
de residuos depositados nos lugares cubertos pola
excepción.

10. a) ¿Desenvolveuse un programa para redu-
ci-los residuos biodegradables depositados en vertedoi-
ro, de conformidade co disposto no artigo 5.1? En caso
negativo, especifíquense as razóns e as actuacións rea-
lizadas neste sentido.

b) Indíquense as experiencias realizadas gracias á
aplicación práctica do programa ou, de se-lo caso, das
actuacións mencionadas.

c) Indíquese a cantidade de residuos urbanos bio-
degradables producidos en 1995 (en toneladas e, de
ser posible, distinguindo entre fluxos de residuos).

d) Indíquese a cantidade de residuos urbanos bio-
degradables e doutros residuos biodegradables (en
ámbolos casos en toneladas e, de ser posible, distin-
guindo entre fluxos de residuos) depositados en verte-
doiro en cada un dos anos do período considerado polo
informe.

e) ¿Que modificacións do programa ou, de se-lo
caso, das actuacións se están proxectando?

11. Indíquese o número de vertedoiros existentes
no territorio da Comunidade Autónoma:

Vertedoiros
de residuos
perigosos

Vertedoiros
de residuos

non perigosos

Vertedoiros
de residuos

inertes
Outros *

Número total de vertedoiros existentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Número destes vertedoiros que se axustan ó presente real

decreto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Número de vertedoiros clausurados (onde xa non se produzan

máis verteduras) desde o 16 de xullo de 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . .
Número de vertedoiros existentes que foron acondicionados

para cumprir con este real decreto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capacidade de vertedura restante (en Tm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Outros tipos de vertedoiros que poden existir ata o final do período transitorio. Especifíquese o tipo de vertedoiro.

12. ¿Que medidas se tomaron para garantir que se
cumpra o disposto no artigo 11 en materia de custos
da vertedura?

13. Proporciónese información xeral sobre as medi-
das tomadas para evita-los efectos ambientais negativos
do cerramento de vertedoiros, de acordo co artigo 14.

14. Descríbase sucintamente cómo se leva a cabo
a planificación dos vertedoiros no relativo ó número 1
do anexo I (instalación).

15. Proporciónese información xeral sobre as medi-
das tomadas para garanti-lo cumprimento do disposto
no número 2 do anexo I (Control de augas e xestión
de lixiviados).

16. ¿Establecéronse uns requisitos xerais ou espe-
cíficos para os vertedoiros de residuos inertes, de con-
formidade co disposto no anexo I?

17. ¿Reducíronse ou modificáronse nalgún vertedoi-
ro, facendo uso do número 3.5 do anexo I, os requisitos
fixados nos números 3.2, 3.3 e 3.4 do anexo I? En caso
afirmativo, facilítese información xeral acerca deles.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA
1860 ORDE PRE/145/2002, do 24 de xaneiro, pola

que se modifican os anexos II dos reais decre-
tos 280/1994, do 18 de febreiro, e
569/1990, do 27 de abril, polos que se esta-
blecen os límites máximos de residuos de pra-
guicidas e o seu control en determinados pro-
ductos de orixe vexetal e animal (19.a modi-
ficación). («BOE» 27, do 31-1-2002.)

Os límites máximos de residuos de praguicidas regú-
lanse, para os productos de orixe vexetal e animal, polo
Real decreto 280/1994, do 18 de febrero, polo que
se establecen os límites máximos de residuos de pra-
guicidas e o seu control en determinados productos de
orixe vexetal, modificado por última vez polo Real decreto
198/2000, do 11 de febrero, e polo Real decreto
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569/1990, do 27 de abril, relativo á fixación de contidos
máximos de residuos de praguicidas sobre e nos pro-
ductos de orixe animal, modificado por última vez polo
Real decreto 1800/1999, do 26 de novembro, respec-
tivamente. Así mesmo, de conformidade coas disposi-
cións derradeiras primeiras de ámbolos reais decretos,
os anexos foron sucesivamente actualizados.

A Directiva 2001/48/CE, do 28 de xuño de 2001,
da Comisión, fixou novos límites máximos de residuos
de praguicidas en determinados productos de orixe vexe-
tal, incluídas as froitas e hortalizas e os cereais, por modi-
ficación dos anexos das Directivas 86/362/CEE e
90/642/CEE, do Consello. Desta directiva xa se incor-
porou anteriormente o seu artigo 3.o, respecto á data
de entrada en vigor do límite máximo de residuo para
o acefato en pexegos, e agora incorpórase o resto do
seu contido.

A Directiva 2001/57/CE, do 25 de xullo de 2001,
da Comisión, fixou novos límites máximos de residuos
de praguicidas en determinados productos de orixe vexe-
tal, incluídas as froitas e hortalizas, nos cereais e nos
productos alimenticios de orixe animal, por modificación
dos anexos das directivas 86/362/CEE, 86/363/CEE
e 90/642/CEE, do Consello.

Atendendo á necesidade de incorporar ó ordenamen-
to xurídico interno as directivas 2001/48/CE e
2001/57/CE, modifícase por un lado o anexo II do Real
decreto 280/1994, conforme o establecido na súa dis-
posición derradeira primeira, unha vez elevada pola
Comisión Conxunta de Residuos de Productos Fitosa-
nitarios ós ministros de Agricultura, Pesca e Alimentación
e de Sanidade e Consumo, a oportuna proposta de modi-
ficación. Así mesmo, modifícase a parte B do anexo II,
do Real decreto 569/1990, de conformidade coa súa
disposición derradeira primeira na redacción dada polo
Real decreto 2460/1996, do 2 de decembro.

No procedemento de elaboración das disposicións
afectadas foron consultados os sectores afectados e as
comunidades autónomas.

Na súa virtude, logo de informe favorable da Comisión
Interministerial para a Ordenación Alimentaria, por pro-
posta do ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación
e da ministra de Sanidade e Consumo, dispoño:

Artigo 1. Modificación do Real decreto 280/1994, do
18 de febreiro.

1. Modifícase o anexo II do Real decreto 280/1994
coa substitución dos límites máximos de residuos que
nel figuran para as substancias activas azoxistrobin, flu-
roxipir e kresoxim-metil.

2. Os límites máximos de residuos fixados para as
substancias activas mencionadas no número 1 deste
artigo son os que figuran no anexo I da presente orde.

Artigo 2. Modificación do Real decreto 569/1990, do
27 de abril.

Modifícase a parte B do anexo II do Real decreto
569/1990, do 27 de abril, relativo á fixación de contidos
máximos de residuos de praguicidas sobre e nos pro-
ductos de orixe animal, coa inclusión dos límites máxi-
mos de residuos de praguicidas para a substancia activa
fluroxipir, que figuran no anexo II da presente orde.

Disposición derradeira primeira. Títulos competenciais.

A presente orde díctase ó abeiro do artigo
149.1.13.a e 16.a da Constitución, que atribúe ó Estado
a competencia exclusiva sobre as bases e coordinación
da planificación xeral da actividade económica e sobre
as bases e coordinación xeral da sanidade, respectiva-
mente.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor.

Esta orde entra en vigor o 1 de marzo de 2002.

Madrid, 24 de xaneiro de 2002.

LUCAS GIMÉNEZ

Excmo. Sr. Ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación
e Excma. Sra. Ministra de Sanidade e Consumo.

ANEXO I

A información contida no presente anexo está agru-
pada por substancias activas, figurando para cada unha
delas unha ficha no encabezamento da cal aparece o
seu nome común ou denominación oficial e a definición
do residuo, tal como corresponde no índice do anexo II
do Real decreto 280/1994.

Os valores dos límites máximos de residuos (LMR)
fixados para cada producto vexetal ou para cada grupo
de productos vexetais aparecen ordenados en tres
columnas segundo a orde con que figuran no anexo I
do Real decreto 280/1994.

Ó pé da ficha correspondente a cada substancia acti-
va figuran as notas explicativas das indicacións ou mar-
cas con que aparecen sinalados os nomes ou valores
de LMR que contén.

De conformidade co establecido no anexo I do Real
decreto 280/1994 e no número 3 do seu artigo 4, modi-
ficado polo Real decreto 198/2000, no epígrafe «12.
Varios» das fichas que conteñen os LMR de cada subs-
tancia activa só aparecerán os valores dos LMR fixados
especificamente para os productos transformados, que-
dando en branco nos demais casos.



Suplemento núm. 2 Venres 1 febreiro 2002 411

(*) Indica o límite de determinación analítico. 
(1) Substancia activa incluída no anexo II das directivas 90/642/CEE e 86/362/CEE. 
(2) Os valores que aparecen subliñados na lista corresponden ós LMR comunitarios, polo que se encontran en vigor en tódolos países da Unión Europea. 

Nome común: AZOXISTROBIN (1) (2)   Definición do residuo: Azoxistrobin

Productos vexetais 
LMR 

(mg/Kg) 
1. Froitas frescas, desecadas ou sen 

cocer; conxeladas e sen adición 
de azucre; froitos de casca, noces 

(I) CÍTRICOS 0,05 * 
Pomelos  
limóns  
limas  
mandarinas (incluídas as 
clementinas e híbridos similares) 
laranxas  
toranxas  
Outros  

(II) FROITOS CON OU SEN CASCA 0,10 * 
Améndoas  
Noces do Brasil  

Castañas  
Cocos  
Abelás  
Noces de macadamia  
Pecáns  
Piñóns  
Pistachos  
Noces comúns  
Outros  

(III) FROITOS DE PEBIDE 0,05 * 
Mazás  
Peras  
Marmelos  
Nésperas  
Outros  

(IV) FROITOS DE CARABUÑA 0,05 * 
Albaricoques  
Cereixas  
Pexegos (incluídas as nectarinas e 
híbridos similares) 
Ameixas  
Outros  

(V) BAGAS E FROITAS PEQUENAS  
a) Uvas de mesa e de vinificación 2,00
Uvas de mesa  
Uvas de vinificación  
b) Amorodos (distintos dos 
silvestres) 

0,05 * 

c) Froitas de espaller (distintas das 
silvestres) 

0,05 * 

Amoras  
Amoras árticas  
Amoras-framboesas  
Framboesas  
Outros  
d) Outras bagas e froitas pequenas 0,05 * 
(distintas das silvestres)  
Mirtilos  
Arandos  
Grosellas  
Grosellas de espiñas  
Outros  
e) Bagas e froitas silvestres 0,05 * 

(VI) OUTRAS FROITAS  
Aguacates  
Plátanos 2,00
Dátiles
Figos  
Kiwis  
Kumquats  
Lichis  
Mangas  
Olivas
Maracuxás  
Ananás  
Granadas  
Chirimoias  
Outros 0,05 * 

2. Hortalizas frescas ou sen cocer, 
conxeladas ou desecadas 

(I) RAÍCES E TUBÉRCULOS 0,05 * 
a) Raíces
Remolacha  
Cenoiras  
Apiorravos  

Productos vexetais 
LMR 

(mg/Kg)
Ravos rusticanos  
Charouvías  
Perexil  
Ravos  
Barbas cabreiras  
Nabicoles  
Nabos   
Outros  
b) Tubérculos
Tupinambos  
Batatas  
Ñames

(II) BULBOS 0,05 * 
Allos  
Cebolas  
Chalotas  
Ceboletas  
Outros  

(III) FROITOS E PEPÓNIDES  
a) Solanáceas
Tomates 2,00
Pementos 2,00
Berenxenas 2,00
Outros 0,05 * 
b) Cucurbitáceas de pel comestible 1,00
Cogombros  
Cogombriños  
Cabaciñas  
Outros  
c) Cucurbitáceas de pel non 
comestible

0,50

Melóns  
Cabazas  
Sandías  
Outros  
d) Millo doce 0,05 * 

(IV) HORTALIZAS DO XÉNERO BRASSICA 0,05 * 
a) Inflorescencias
Brócolis  
Coliflores  
Outros  
b) Repolos
Coles de Bruxelas  
Coles  
Outros  
c) Follas
Coles de China  
Verzas  
Outros  
d) Colirravos

(V) HORTALIZAS DE FOLLA E HERBAS 
AROMÁTICAS FRESCAS 

0,05 * 

a) Leitugas e similares
Agróns  
Valerianela  
Leitugas
Escarolas  
Outros  
b) Espinacas e similares
Acelgas  
c) Agróns de auga
d) Endibias
e) Herbas aromáticas
Cerefolio  
Ceboliño  
Perexil  
Follas de apio  
Outros  

(VI) LEGUMINOSAS VERDES (frescas)  
Feixóns (con casulo)  
Feixóns (sen casulo)  
Chícharos (con casulo) 0,50
Chícharos (sen casulo) 0,20
Outros 0,05 * 

(VII) TALOS TENROS 0,05 * 
Espárragos  
Cardos comestibles  
Apios  
Fiúnchos  
Alcachofas  
Allos porros  
Ruibarbo  
Borraxe  
Outros  

Productos vexetais 
LMR 

(mg/Kg)
(VIII) FUNGOS E COGOMELOS 0,05 * 

Cogomelos cultivados  
Cogomelos silvestres  

3. Legumes 

Feixóns
Lentellas
Chícharos 0,10
Garavanzos  
Outros 0,05 * 

4. Sementes oleaxinosas e outras 

(I) SEMENTES OLEAXINOSAS 0,05 * 
Sementes de liño  
Cacahuetes  
Sementes de dormideira  
Sementes de sésamo  
Sementes de xirasol  
Sementes de colza  
Grans de soia  
Mostaza  
Sementes de algodón  
Outros  

(II) OUTRAS SEMENTES DE CONSUMO 0,05 * 
Cacao en gran  
Café en gran  
Noz de cola  

5. Patacas 
0,05 * 

Patacas de cedo  
Patacas para almacenar  

6. Té e outras infusións 

(I) TÉ (follas e talos desecados, 
fermentados ou non, de Camelia 
sinensis) 

0,10 * 

(II) OUTRAS INFUSIÓNS 0,10 * 

7. Lúpulos (desecados), incluídos os 
granulados de lúpulo e o po non 
concentrado

20,00

8. Especias 
0,05 * 

9. Cereais 
Trigo 0,30
Centeo 0,30
Cebada 0,30
Avea 0,30
Triticale 0,30
Arroz 5,00
Millo  
Sorgo-gran  
Outros 0,05 * 

10. Outros productos de consumo 
0,05 * 

Tabaco  
Remolacha azucreira  
Cana de azucre  
Outros  

11. Forraxe e pallas 
0,05 * 

Alfalfa e outras leguminosas  
Millo e sorgo forraxeiros  
Forraxe de gramíneas  
Follas e coroas de remolacha  
Palla de cereais   
Palla de legumes  
Outros  

12. Varios 

(i) PRODUCTOS DESECADOS  
Uvas pasas  
Ameixas secas  
Figos secos  
Pexegos secos  
Albaricoques secos  
Dátiles secos  
Pementos  
Tomates 
Outros 

Castañas de Caxú 
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(*) Indica o límite de determinación analítico. 
(1) Substancia activa incluída no anexo II das directivas 90/642/CEE e 86/362/CEE. 
(2) Os valores que aparecen subliñados na lista corresponden ós LMR comunitarios, polo que se encontran en vigor en tódolos países da Unión Europea. 

Nome común: FLUROXIPIR (1) (2)        Definición do residuo: Fluroxipir, incluídos os seus ésteres expresados como fluroxipir

Productos vexetais 
LMR 

(mg/Kg) 

1. Froitas frescas, desecadas ou sen 
cocer; conxeladas e sen adición 
de azucre; froitos de casca, noces 

(I) CÍTRICOS 0,05 * 
Pomelos  
Limóns  
Limas
mandarinas (incluídas as 
clementinas e híbridos similares) 
Laranxas  
Toronxas  
Outros  

(II) FROITOS CON OU SEN CASCA  
Améndoas  
Noces do Brasil  
Castañas de Caxú  
Castañas  
Cocos  
Abelás  
Noces de macadamia  
Pecáns  
Piñóns  
Pistachos  
Noces comúns  
Outros  

(III) FROITOS DE PEBIDE  
Mazás  
Peras  
Marmelos  
Nésperas  
Outros  

(IV) FROITOS DE CARABUÑA  
Albaricoques  
Cereixas  
Pexegos (incluídas as nectarinas e 
híbridos similares) 
Ameixas  
Outros  

(V) BAGAS E FROITAS PEQUENAS  
a) Uvas de mesa e de vinificación
Uvas de mesa  
Uvas de vinificación  
b) Amorodos (distintos dos 
silvestres) 
c) Froitas de espaller (distintas das 
silvestres) 
Amoras  
Amoras árticas  
Amoras-framboesas  
Framboesas  
Outros  
d) Outras bagas e froitas pequenas
(distintas das silvestres)  
Mirtilos  
Arandos  
Grosellas  
Grosellas de espiñas  
Outros  
e) Bagas e froitas silvestres

(VI) OUTRAS FROITAS  
Aguacates  
Plátanos  
Dátiles
Figos  
Kiwis  
Kumquats  
Lichis  
Mangas  
Olivas  
Maracuxás  
Ananás  
Granadas  
Chirimoias  
Outros  

2. Hortalizas frescas ou sen cocer, 
conxeladas ou desecadas 

0,05 * 

(I) RAÍCES E TUBÉRCULOS  
a) Raíces
Remolacha  
Cenoiras  
Apiorravos  

Productos vexetais 
LMR 

(mg/Kg)
Ravos rusticanos  
Charouvías  
Perexil  
Ravos  
Barbas cabreiras  
Nabicoles  
Nabos   
Outros  
b) Tubérculos
Tupinambos  
Batatas  
Ñames

(II) BULBOS  
Allos  
Cebolas  
Chalotas  
Ceboletas  
Outros  

(III) FROITOS E PEPÓNIDES  
a) Solanáceas
Tomates  
Pementos  
Berenxenas  
Outros  
b) Cucurbitáceas de pel comestible
Cogombros  
Cogombriños  
Cabaciñas  
Outros  
c) Cucurbitáceas de pel non 
comestible
Melóns  
Cabazas  
Sandías  
Outros  
d) Millo doce  

(IV) HORTALIZAS DO XÉNERO BRASSICA  
a) Inflorescencias
Brócolis  
Coliflores  
Outros  
b) Repolos
Coles de Bruxelas  
Coles  
Outros  
c) Follas
Coles de China  
Verzas  
Outros  
d) Colirravos

(V) HORTALIZAS DE FOLLA E HERBAS 
AROM TICAS FRESCAS 
a) Leitugas e similares
Agróns  
Valerianela  
Leitugas  
Escarolas  
Outros  
b) Espinacas e similares
Acelgas  
c) Agróns de auga
d) Endibias
e) Herbas aromáticas
Cerefolio  
Ceboliño  
Perexil  
Follas de apio  
Outros  

(VI) LEGUMINOSAS VERDES (frescas)  
Feixóns (con casulo)  
Feixóns (sen casulo)  
Chícharos (con casulo)  
Chícharos (sen casulo)  
Outros  

(VII) TALOS TENROS 

Espárragos  
Cardos comestibles  
Apios  
Fiúnchos  
Alcachofas  
Allos porros  
Ruibarbo  
Borraxe  
Outros  

Productos vexetais 
LMR 

(mg/Kg)
(VIII) FUNGOS E COGOMELOS  

Cogomelos cultivados  
Cogomelos silvestres  

3. Legumes 
0,05 * 

Feixóns  
Lentellas  
Chícharos  
Garavanzos  
Outros  

4. Sementes oleaxinosas e outras 

(I) SEMENTES OLEAXINOSAS 0,05 * 
Sementes de liño  
Cacahuetes  
Sementes de dormideira  
Sementes de sésamo  
Sementes de xirasol  
Sementes de colza  
Grans de soia  
Mostaza  
Sementes de algodón  
Outros  

(II) OUTRAS SEMENTES DE CONSUMO 0,05 * 
Cacao en gran  
Café en gran  
Noz de cola  

5. Patacas 
0,05 * 

Patacas de cedo  
Patacas para almacenar  

6. Té e outras infusións 

(I) TÉ (follas e talos desecados, 
fermentados ou non, de Camelia 
sinensis) 

0,10 * 

(II) OUTRAS INFUSIÓNS 0,10 * 

7. Lúpulos (desecados), incluídos os 
granulados de lúpulo e o po non 
concentrado 

0,10 * 

8. Especias 
0,05 * 

9. Cereais 

Trigo 0,10
Centeo 0,10
Cebada 0,10
Avea 0,10
Triticale 0,10
Arroz  
Millo  
Sorgo-gran  
Outros 0,05 * 

10. Outros productos de consumo 
0,05 * 

Tabaco  
Remolacha azucreira  
Cana de azucre  
Outros  

11. Forraxe e pallas 

Alfalfa e outras leguminosas  
Millo e sorgo forraxeiros  
Forraxe de gramíneas 3,00 
Follas e coroas de remolacha  
Palla de cereais  2,00 
Palla de legumes  
Outros 0,05 * 

12. Varios 

(i) PRODUCTOS DESECADOS  
Uvas pasas  
Ameixas secas  
Figos secos  
Pexegos secos  
Albaricoques secos  
Dátiles secos  
Pementos  
Tomates 
Outros 
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(*) Indica o límite de determinación analítico. 
(1) Substancia activa incluída no anexo II das directivas 90/642/CEE e 86/362/CEE. 
(2) Os valores que aparecen subliñados na lista corresponden ós LMR comunitarios, polo que se encontran en vigor en tódolos países da Unión Europea. 

Nome común: KRESOXIM-METIL (1) (2)  Definición do residuo: Kresoxim-metil 

Productos vexetais 
LMR 

(mg/Kg) 

1. Froitas frescas, desecadas ou sen 
cocer; conxeladas e sen adición 
de azucre; froitos de casca, noces 

(I) CÍTRICOS 0,05 * 
Pomelos  
Limóns  
Limas
mandarinas (incluídas as 
clementinas e híbridos similares) 
Laranxas  
Toronxas  
Outros  

(II) FROITOS CON OU SEN CASCA 0,10 * 
Améndoas  
Noces do Brasil  
Castañas de Caxú  
Castañas  
Cocos  
Abelás  
Noces de macadamia  
Pecáns  
Piñóns  
Pistachos  
Noces comúns  
Outros  

(III) FROITOS DE PEBIDE 0,20
Mazás  
Peras  
Marmelos  
Nésperas  
Outros  

(IV) FROITOS DE CARABUÑA 0,05 * 
Albaricoques  
Cereixas  
Pexegos (incluídas as nectarinas e 
híbridos similares) 
Ameixas  
Outros  

(V) BAGAS E FROITAS PEQUENAS  
a) Uvas de mesa e de vinificación 1,00
Uvas de mesa  
Uvas de vinificación  
b) Amorodos (distintos dos 
silvestres) 

0,05 * 

c) Froitas de espaller (distintas das 
silvestres) 

0,05 * 

Amoras  
Amoras árticas  
Amoras-framboesas  
Framboesas  
Outros  
d) Outras bagas e froitas pequenas
(distintas das silvestres)  
Mirtilos  
Arandos  
Grosellas 1,00
Grosellas de espiñas 1,00
Outros 0,05 *
e) Bagas e froitas silvestres 0,05 * 

(VI) OUTRAS FROITAS  
Aguacates  
Plátanos  
Dátiles
Figos  
Kiwis  
Kumquats  
Lichis  
Mangas  
Olivas 0,20
Maracuxás  
Ananás  
Granadas  
Chirimoias  
Outros 0,05 * 

2. Hortalizas frescas ou sen cocer, 
conxeladas ou desecadas 

(I) RAÍCES E TUBÉRCULOS 0,05 * 
a) Raíces
Remolacha  
Cenoiras  
Apiorravos  

Productos vexetais 
LMR 

(mg/Kg)
Ravos rusticanos  
Charouvías  
Perexil  
Ravos  
Barbas cabreiras  
Nabicoles  
Nabos   
Outros  
b) Tubérculos
Tupinambos  
Batatas  
Ñames

(II) BULBOS 0,05 * 
Allos  
Cebolas  
Chalotas  
Ceboletas  
Outros  

(III) FROITOS E PEPÓNIDES  
a) Solanáceas
Tomates 0,50
Pementos 1,00
Berenxenas 0,50
Outros 0,05 * 
b) Cucurbitáceas de pel comestible 0,05 * 
Cogombros  
Cogombriños  
Cabaciñas  
Outros  
c) Cucurbitáceas de pel non 
comestible

0,20

Melóns  
Cabazas  
Sandías  
Outros  
d) Millo doce 0,05 * 

(IV) HORTALIZAS DO XÉNERO BRASSICA 0,05 * 
a) Inflorescencias
Brócolis  
Coliflores  
Outros  
b) Repolos
Coles de Bruxelas  
Coles  
Outros  
c) Follas
Coles de China  
Verzas  
Outros  
d) Colirravos

(V) HORTALIZAS DE FOLLA E HERBAS 
AROM TICAS FRESCAS 

0,05 * 

a) Leitugas e similares
Agróns  
Valerianela  
Leitugas  
Escarolas  
Outros  
b) Espinacas e similares
Acelgas  
c) Agróns de auga
d) Endivias
e) Herbas aromáticas
Cerefolio  
Ceboliño  
Perexil  
Follas de apio  
Outros  

(VI) LEGUMINOSAS VERDES (frescas) 0,05 * 

Feixóns (con casulo)  
Feixóns (sen casulo)  
Chícharos (con casulo)  
Chícharos (sen casulo)  
Outros  

(VII) TALOS TENROS 0,05 * 

Espárragos  
Cardos comestibles  
Apios  
Fiúnchos  
Alcachofas  
Allos porros  
Ruibarbo  
Borraxe  
Outros  

Productos vexetais 
LMR 

(mg/Kg)
(VIII) FUNGOS E COGOMELOS 0,05 * 

Cogomelos cultivados  
Cogomelos silvestres  

3. Legumes 
0,05 * 

Feixóns  
Lentellas  
Chícharos  
Garavanzos  
Outros  

4. Sementes oleaxinosas e outras 

(I) SEMENTES OLEAXINOSAS 0,10 * 
Sementes de liño  
Cacahuetes  
Sementes de dormideira  
Sementes de sésamo  
Sementes de xirasol  
Sementes de colza  
Grans de soia  
Mostaza  
Sementes de algodón  
Outros  

(II) OUTRAS SEMENTES DE CONSUMO 0,10 * 
Cacao en gran  
Café en gran  
Noz de cola  

5. Patacas 
0,05 * 

Patacas de cedo  
Patacas para almacenar  

6. Té e outras infusións 

(I)TÉ (follas e talos desecados, 
fermentados ou non, de Camelia 
sinensis) 

0,10 * 

(II) OUTRAS INFUSIÓNS 0,10 * 

7. Lúpulos (desecados), incluídos os 
granulados de lúpulo e o po non 
concentrado 

0,10 * 

8. Especias 
0,05 * 

9. Cereais 
0,05 * 

Trigo  
Centeo  
Cebada  
Avea  
Triticale  
Arroz  
Millo  
Sorgo-gran  
Outros  

10. Outros productos de consumo 
0,05 * 

Tabaco  
Remolacha azucreira  
Cana de azucre  
Outros  

11. Forraxe e pallas 
0,05 * 

Alfalfa e outras leguminosas  
Millo e sorgo forraxeiros  
Forraxe de gramíneas  
Follas e coroas de remolacha  
Palla de cereais   
Palla de legumes  
Outros  

12. Varios 

(i) PRODUCTOS DESECADOS 
Uvas pasas  
Ameixas secas  
Figos secos  
Pexegos secos  
Albaricoques secos  
Dátiles secos  
Pementos  
Tomates 
Outros 
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ANEXO II 

Parte B do anexo II do Real decreto 569/1990 

 Límites máximos en mg/kg 

Residuos de praguicidas 

Na carne incluída a materia graxa, 
preparados de carnes, miúdos e 
graxas animais que figuran no 
anexo I dentro dos códigos NC 
0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 00 
00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 
0201, 1601 00 e 1602 

No leite e os productos lácteos 
que figuran no anexo I dentro dos 
códigos NC 0401, 0402, 0405 00 
e 0406 

Nos ovos frescos sen casca, ovos 
de aves e xemas de ovo que 
figuran no anexo I nos códigos NC 
0407 00 e 0408. 

Fluroxipir 0,5 (p) ex 0206 riles 
0,05 (*) (p) outros productos 

0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p) 

(+) Indica o limiar de determinación analítica 
(p) Indica o limite máximo de residuos provisorio




