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Disposició addicional tercera. Crèdits pressupostaris.

La reparació dels danys en béns de titularitat estatal
es finança amb càrrec als pressupostos dels departa-
ments ministerials respectius, als efectes dels quals es
realitzen les transferències de crèdit que siguin neces-
sàries, sense que siguin aplicables les limitacions que
conté l’article 70 del text refós de la Llei general pres-
supostària, aprovat pel Reial decret legislatiu
1091/1988, de 23 de setembre.

Disposició addicional quarta. Avançaments d’ajuts vin-
culats a determinats préstecs per a la millora i moder-
nització d’estructures agràries.

En els termes municipals afectats pels incendis, amb
caràcter preferent, es pot efectuar el pagament anticipat
de l’import total dels ajuts de minoració d’anualitats d’a-
mortització del principal dels préstecs acollits al Reial
decret 613/2001, de 8 de juny, per a la millora i moder-
nització de les estructures de les explotacions agràries,
d’aquells expedients dels quals es tingui la corresponent
certificació final de compliment de compromisos i rea-
lització d’inversions.

Disposició final primera. Facultats de desplegament.

El Govern i els diferents titulars dels departaments
ministerials, en l’àmbit de les seves competències, han
de dictar les disposicions necessàries i establir els ter-
minis per a l’execució del que estableix aquest Reial
decret llei.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret llei entra en vigor el mateix dia
de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 21 de novembre de 2003.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
21343 REIAL DECRET 1429/2003, de 21 de novem-

bre, pel qual es regulen les condicions d’apli-
cació de la normativa comunitària en matèria
de subproductes d’origen animal no destinats
al consum humà. («BOE» 280, de 22-11-2003.)

El Reial decret 2224/1993, de 17 de desembre, sobre
normes sanitàries d’eliminació i transformació d’animals
morts i deixalles d’origen animal i protecció davant agents
patògens en pinsos d’origen animal, va incorporar al nos-
tre ordenament la Directiva 90/667/CEE del Consell,
de 27 de novembre de 1990, per la qual s’estableixen
les normes veterinàries relatives a l’eliminació i transfor-
mació de deixalles animals, a la seva posada al mercat
i a la protecció dels agents patògens en els pinsos d’origen
animal o a base de peix, i per la qual es modifica la
Directiva 90/425/CEE.

Posteriorment, el Reial decret 1911/2000, de 24 de
novembre, pel qual es regula la destrucció dels materials
especificats de risc en relació amb les encefalopaties
espongiformes transmissibles, va aplicar la normativa
comunitària vigent sobre això.

Després de l’aprovació del Reglament (CE) núm.
1774/2002 del Parlament Europeu i del Consell, de 3
d’octubre de 2002, pel qual s’estableixen les normes
sanitàries aplicables als subproductes animals no des-
tinats al consum humà, van quedar derogades l’esmen-
tada Directiva 90/667/CEE i les decisions 95/348/CE
del Consell, de 22 de juny de 1995, per la qual s’aproven
les normes veterinàries i de policia sanitària aplicable
al Regne Unit i a Irlanda per al tractament de determinats
tipus de deixalles destinades a comercialitzar-se a escala
local per a l’alimentació de certes categories d’animals,
i 1999/534/CE del Consell, de 19 de juliol de 1999,
per la qual s’estableixen mesures aplicables a la trans-
formació de determinades deixalles animals amb vista
a la protecció contra les encefalopaties espongiformes
transmissibles i per la qual es modifica la Decisió
97/735/CE de la Comissió, i va quedar modificat en
profunditat el règim normatiu aplicable al transport, el
tractament, la destrucció o la utilització d’aquests sub-
productes. Això obliga, sense perjudici de la seva ina-
plicabilitat, a la derogació expressa, íntegra en un cas,
i parcial en l’altre, dels reials decrets damunt esmentats.

No obstant l’eficàcia i l’aplicabilitat directa del Regla-
ment esmentat, és necessari establir disposicions espe-
cífiques, a fi d’aclarir l’autoritat competent en cada cas,
preveure l’intercanvi d’informació entre les diferents
administracions i especialment per fer ús de certes
excepcions que preveu el mateix Reglament, així com
del període transitori que ha estat autoritzat per a Espa-
nya per la Comissió Europea. Aquest Reial decret ha
estat sotmès a consulta de les comunitats autònomes
i dels sectors afectats.

Aquest Reial decret té caràcter bàsic i es dicta a l’em-
para de l’article 149.1.13a i 16a de la Constitució, pel
qual s’atribueix a l’Estat la competència exclusiva en
matèria de bases i coordinació de la planificació general
de l’activitat econòmica, i en matèria de sanitat exterior
i bases i coordinació general de la sanitat.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura,
Pesca i Alimentació i de la ministra de Sanitat i Consum,
amb l’aprovació prèvia de la ministra d’Administracions
Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deli-
beració prèvia del Consell de Ministres en la reunió del
dia 21 de novembre de 2003,

D I S P O S O :

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

1. Aquest Reial decret té per objecte establir dis-
posicions específiques d’aplicació a Espanya del Regla-
ment (CE) núm. 1774/2002 del Parlament Europeu i
del Consell, de 3 d’octubre de 2002, pel qual s’esta-
bleixen les normes sanitàries aplicables als subproductes
animals no destinats al consum humà.

2. Aquest Reial decret és aplicable a tot el territori
nacional.

Article 2. Definicions i competències.

1. Als efectes d’aquest Reial decret, són aplicables
les definicions que preveu el Reglament (CE) núm.
1774/2002. Així mateix, s’entén per:

a) Incineració in situ: la que no es duu a terme en
una planta d’incineració o coincineració autoritzades de
conformitat amb el Reglament (CE) núm. 1774/2002
o el Reial decret 653/2003, de 30 de maig, sobre inci-
neració de residus.

b) Enterrament in situ: el que no es duu a terme
en un abocador autoritzat de conformitat amb el Regla-
ment (CE) núm. 1774/2002 o el Reial decret
1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula
l’eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador.
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2. L’autoritat competent facultada per garantir el
compliment dels requisits d’aquest Reial decret i del
Reglament (CE) núm. 1774/2002, en especial respecte
al control dels pinsos, són els òrgans competents de
les comunitats autònomes i de les entitats locals, i els
òrgans competents de l’Administració General de l’Estat
pel que fa als intercanvis amb països tercers.

S’aplica la vigent distribució de competències entre
l’Estat i les comunitats autònomes respecte a l’aplicació
del Reglament (CE) núm. 259/1993 del Consell, d’1 de
febrer de 1993, relatiu a la vigilància i al control dels
trasllats de residus a l’interior, a l’entrada i a la sortida
de la Comunitat Europea.

3. Els ministeris d’Agricultura, Pesca i Alimentació
i de Sanitat i Consum han de coordinar l’aplicació per
les comunitats autònomes i les entitats locals del Regla-
ment (CE) núm. 1774/2002 pel que fa als subproductes
animals generats, respectivament, en explotacions rama-
deres i en establiments i indústries alimentàries, així com
pel que fa a l’expedició correcta d’aquests subproductes
a les destinacions permeses pel Reglament i per aquest
Reial decret.

Aquests ministeris també han de coordinar l’aplicació
del Reglament (CE) núm. 1774/2002 quant a l’auto-
rització de les insta�acions de destinació compreses en
els seus àmbits d’actuació respectius i al tractament en
aquestes insta�acions dels subproductes d’acord amb
el que preveuen el Reglament i aquest Reial decret. No
s’entenen incloses en l’àmbit propi de competència dels
ministeris esmentats en els casos següents:

a) Quan siguin destinats, sense transformació prè-
via, a plantes d’incineració o coincineració d’acord amb
el Reial decret 653/2003, de 30 de maig, o a plantes
d’incineració o coincineració d’alta capacitat a les quals
no s’apliqui l’esmentat Reial decret.

b) Quan siguin subproductes d’origen animal gene-
rats en establiments i indústries alimentàries destinats,
sense transformació prèvia, a plantes d’incineració o
coincineració de baixa capacitat.

c) Quan la destinació final sigui un abocador auto-
ritzat d’acord amb el Reial decret 1481/2001, de 27
de desembre, tant si es tracta de subproductes sense
transformar o transformats en plantes autoritzades.

d) Quan se sotmetin a un procés de valorització en
plantes de biogàs i compostatge.

Article 3. Deure d’informació.

Els òrgans competents de les comunitats autònomes
han d’enviar al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimen-
tació o al de Sanitat i Consum, en funció de les seves
competències respectives, per traslladar-la a la Comissió
Europea, la informació que preveu a aquest efecte el
Reglament (CE) núm. 1774/2002, i en particular:

a) En cas que es faci ús de les excepcions a la uti-
lització de subproductes animals, previstes a l’article 8
d’aquest Reial decret, la informació a què es refereix
l’article 23 del Reglament esmentat.

b) En cas que es faci ús de les excepcions relatives
a l’eliminació dels subproductes animals, previstes a l’ar-
ticle 9 d’aquest Reial decret, la informació a què es refe-
reix l’article 24 del Reglament esmentat.

Article 4. Fems.

Les disposicions de l’article 7 del Reglament (CE) núm.
1774/2002 no són aplicables a Espanya per als fems
transportats entre dos punts situats a la mateixa explo-
tació o entre explotacions i usuaris situats dins de la
mateixa comunitat autònoma, llevat que disposicions
específiques de les comunitats autònomes estableixin
el contrari.

Article 5. Disposicions zoosanitàries generals per a la
posada al mercat i la utilització de proteïnes animals
transformades i altres productes transformats que es
poden emprar com a pinsos, aliments per a animals
de companyia, accessoris masticables per a gossos
i productes tècnics.

1. Es prohibeix la tramesa dels subproductes ani-
mals i dels seus productes derivats, per als quals s’es-
tableixen requisits específics als annexos VII i VIII del
Reglament (CE) núm. 1774/2002, des d’una explotació
situada en una zona sotmesa a restriccions a causa de
l’existència d’una malaltia a la qual sigui sensible l’es-
pècie animal de la qual derivin els productes, o des d’una
planta o zona a partir de la qual els moviments o els
intercanvis comercials puguin comprometre la qualifi-
cació sanitària d’una província o la d’Espanya, excepte
quan els productes hagin estat tractats de conformitat
amb el Reglament esmentat.

Aquesta prohibició no és aplicable en cas que la
Comissió Europea aprovi excepcions, cas en què cal ate-
nir-se al que disposi aquesta.

2. Els productes s’han d’obtenir a partir d’animals que:
a) Procedeixin d’una explotació, un territori o una

part d’aquest o, en el cas dels productes de l’aqüicultura,
d’una piscifactoria, una zona o una part d’aquesta, no
sotmesos a restriccions zoosanitàries aplicables als ani-
mals i productes en qüestió, especialment si es tracta
de restriccions derivades de les mesures de control de
les malalties, imposades per la normativa vigent o per
la presència d’alguna de les malalties transmissibles
greus que figuren al Reial decret 650/1994, de 15 d’a-
bril, pel qual s’estableixen mesures generals de lluita
contra determinades malalties dels animals i mesures
específiques contra la malaltia vesicular porcina.

b) No hagin estat sacrificats en un establiment on,
en el moment del sacrifici, hi hagi animals infectats o
sospitosos d’estar infectats per alguna de les malalties
a les quals s’apliquin les disposicions que conté el parà-
graf a).

3. Sense perjudici del compliment de les mesures
de control de les malalties que estableix l’apartat 2.a),
la posada al mercat de subproductes animals i dels pro-
ductes que en deriven a què es refereixen els annexos VII
i VIII del Reglament (CE) núm. 1774/2002, procedents
d’un territori, o d’una part d’aquest, sotmès a restriccions
zoosanitàries, però que no estiguin infectats ni siguin
sospitosos d’estar-ho, es permet sempre que, segons
correspongui, aquests productes:

a) S’obtinguin, es manipulin, es transportin i s’em-
magatzemin separadament, físicament o cronològica-
ment, dels que compleixin totes les condicions zoosa-
nitàries.

b) Hagin estat sotmesos, en una planta autoritzada
a aquest efecte per la comunitat autònoma o per un
altre Estat membre on hagi sorgit el problema zoosa-
nitari, a un tractament suficient per eliminar el problema
zoosanitari corresponent de conformitat amb el que dis-
posa el Reglament (CE) núm. 1774/2002.

c) Estiguin degudament identificats.
d) S’ajustin a les disposicions especials que esta-

bleixen els annexos VII i VIII del Reglament (CE) núm.
1774/2002, o a les disposicions aplicables que esta-
bleixi la Comissió Europea.

Article 6. Posada al mercat i exportació d’aliments per
a animals de companyia, accessoris masticables per
a gossos i productes tècnics.

1. Les autoritats competents han de vetllar perquè
els aliments per a animals de companyia, els accessoris
masticables per a gossos, els productes tècnics no
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esmentats als apartats 2 i 3 d’aquest article i els sub-
productes animals als quals es refereix l’annex VIII del
Reglament (CE) núm. 1774/2002 només es posin al
mercat o s’exportin si:

a) Responen a una d’aquestes dues condicions:
1a Complir les condicions específiques que esta-

bleix l’annex VIII.
2a O bé complir les condicions específiques que

estableix el capítol corresponent de l’annex VII del Regla-
ment (CE) núm. 1774/2002 quan un producte es pugui
fer servir com a producte tècnic i com a pinso i l’annex VIII
no contingui precisions en aquest sentit.

b) Procedeixen de fàbriques d’aliments per a ani-
mals de companyia o de plantes tècniques autoritzades
i supervisades d’acord amb l’article 18 del Reglament
(CE) núm. 1774/2002 o, en el cas dels subproductes
animals esmentats a l’annex VIII, d’altres plantes auto-
ritzades de conformitat amb la legislació veterinària
comunitària.

2. Els adobs orgànics i les esmenes del sòl produïts
a partir de productes transformats de material de la cate-
goria 2 diferents dels procedents dels fems i de con-
tinguts del tub digestiu només poden posar-se al mercat
o exportar-se si compleixen els requisits que estableixi
a aquest efecte la Comissió Europea.

3. Els derivats de greixos elaborats amb material
de la categoria 2 només han de posar-se al mercat o
exportar-se si es compleixen les condicions següents:

a) S’hagin preparat en una planta oleoquímica de
la categoria 2, autoritzada d’acord amb l’article 14 del
Reglament (CE) núm. 1774/2002, amb greixos fosos
procedents de la transformació de material de la cate-
goria 2 en una planta de transformació autoritzada de
conformitat amb el que disposa l’article 13 del mateix
Reglament, mitjançant l’aplicació de qualsevol dels mèto-
des numerats de l’1 al 5 en el capítol III de l’annex V
del Reglament esmentat.

b) S’hagin manipulat, transformat, emmagatzemat
i transportat d’acord amb l’annex VI del Reglament (CE)
núm. 1774/2002.

c) S’ajustin a les condicions específiques que esta-
bleix l’annex VIII del Reglament esmentat.

Article 7. Llistes de plantes, magatzems i fàbriques
autoritzats.

1. Els òrgans competents de les comunitats autò-
nomes han d’elaborar una llista de les plantes, magat-
zems i fàbriques autoritzats dins del seu propi territori
d’acord amb els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17
i 18 del Reglament (CE) núm. 1774/2002, als quals
han d’adjudicar un número oficial que serveix per iden-
tificar la planta en relació amb la naturalesa de les seves
activitats.

2. Aquests òrgans han d’enviar còpies de les seves
llistes i de les corresponents versions actualitzades a
la comissió nacional que preveu l’article 15 d’aquest
Reial decret, per traslladar-les a les altres comunitats
autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla, als altres estats
membres i a la Comissió Europea.

Article 8. Excepcions relatives a la utilització de sub-
productes animals.

1. Les autoritats competents de les comunitats autò-
nomes poden autoritzar, i adoptar, en aquest cas, mesu-
res de control apropiades, els usos següents:

a) La utilització de subproductes animals amb fina-
litats de diagnòstic, educació i recerca, dins el marc que
prevegi a aquest efecte la normativa de desplegament
d’aquest Reial decret.

b) La utilització de subproductes animals per a acti-
vitats de taxidèrmia a les plantes tècniques autoritzades
amb aquesta finalitat.

2. Així mateix, s’autoritza la utilització dels subpro-
ductes animals que s’esmenten a l’apartat 3 per alimen-
tar els següents animals, el control dels quals ha de
ser exercit per les autoritats competents de conformitat
amb les normes que estableix l’annex IX del Reglament
(CE) núm. 1774/2002:

a) Animals de zoològic.
b) Animals de circ.
c) Rèptils i aus de presa que no siguin de zoològic

ni de circ.
d) Animals de pelleteria.
e) Animals salvatges la carn dels quals no estigui

destinada al consum humà.
f) Gossos procedents de caneres o gossades reco-

negudes.
g) Cucs per a esquers.

3. Els subproductes animals esmentats a l’apartat
anterior són els següents:

a) Material de la categoria 2, sempre que procedeixi
d’animals que no s’hagin sacrificat ni hagin mort com
a conseqüència de la presència real o sospitada d’una
malaltia transmissible a l’ésser humà o als animals.

b) El següent material de la categoria 3:

1r Parts d’animals sacrificats que es considerin
aptes per al consum humà de conformitat amb la nor-
mativa comunitària, però que no es destinin a aquesta
finalitat per motius comercials.

2n Parts d’animals sacrificats que hagin estat rebut-
jades perquè no són aptes per al consum humà, però
que no presentin cap signe de malaltia transmissible
als éssers humans o als animals i que procedeixin de
canals que són aptes per al consum humà de conformitat
amb la normativa comunitària.

3r Pells, peülles i banyes, cerres i plomes procedents
d’animals que siguin sacrificats en un escorxador després
d’haver estat sotmesos a una inspecció ante mortem
i que a l’efecte de la inspecció siguin declarats aptes
per al sacrifici amb vista al consum humà de conformitat
amb la normativa comunitària.

4t Sang procedent d’animals, que no siguin remu-
gants, sacrificats en un escorxador i després d’haver estat
sotmesos a una inspecció ante mortem i que a l’efecte
de la inspecció siguin declarats aptes per al sacrifici amb
vista al consum humà de conformitat amb la normativa
comunitària.

5è Subproductes animals derivats de l’elaboració de
productes destinats al consum humà, inclosos els ossos
desgreixats i els llardons.

6è Antics aliments d’origen animal o que continguin
productes d’origen animal, que no siguin residus de cui-
na, que ja no es destinin al consum humà per motius
comercials o per problemes de fabricació o defectes d’en-
vasament o d’una altra índole que no suposin cap risc
per a l’ésser humà ni els animals.

7è Llet crua d’animals que no presentin signes clí-
nics de cap malaltia transmissible a través d’aquell pro-
ducte als éssers humans o els animals.

8è Peixos o altres animals marins, a excepció dels
mamífers, capturats en alta mar per a la producció de
farina de peix.

9è Subproductes frescos de peix procedents d’ins-
ta�acions industrials que fabriquin productes a base de
peix destinats al consum humà.

10è Closques, subproductes de la incubació i sub-
productes d’ous amb fissures procedents d’animals que
no presentin signes clínics de cap malaltia transmissible
a través d’aquell producte als éssers humans o els animals.
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11è Residus de cuina que no procedeixin de mitjans
de transport que actuïn a nivell internacional. Això no
obstant, en aquest cas s’ha de tenir en compte la possible
normativa que la Comissió Europea pugui dictar a aquest
efecte.

4. Els òrgans competents de les comunitats autò-
nomes han d’enviar al Ministeri d’Agricultura, Pesca i
Alimentació o al de Sanitat i Consum, en funció de les
seves respectives atribucions, per traslladar-la a la Comis-
sió Europea, la informació relativa a:

a) L’aplicació del que disposa l’apartat 2.
b) Les mesures de comprovació que hagin adoptat

per garantir que els subproductes animals siguin utilitzats
únicament per a finalitats autoritzades.

Així mateix, els òrgans competents han d’enviar a
la comissió nacional que preveu l’article 15, per tal d’e-
laborar una llista nacional, la relació dels usuaris i dels
centres de recollida autoritzats i registrats en relació amb
els paràgrafs d), f) i g) de l’apartat 2, situats en el seu
àmbit territorial respectiu. S’ha d’assignar a cada un d’a-
quests usuaris i centres de recollida un número oficial
amb finalitats d’inspecció i per poder determinar l’origen
dels productes.

5. Els locals dels usuaris i dels centres de recollida
esmentats a l’apartat anterior han de ser supervisats per
l’autoritat competent, que sempre ha de tenir lliure accés
a totes les parts dels locals a fi de verificar el compliment
dels requisits esmentats a l’apartat 2. Si aquesta ins-
pecció revela que no es compleixen aquestes disposi-
cions, l’autoritat competent ha d’adoptar les mesures
oportunes.

Article 9. Excepcions relatives a l’eliminació dels sub-
productes animals.

1. Les autoritats competents, en cas necessari,
poden decidir que:

a) Els animals de companyia morts es puguin eliminar
directament com a residus mitjançant enterrament.

b) Els següents subproductes animals procedents
de zones remotes puguin ser eliminats com a residus
mitjançant incineració o enterrament, realitzats in situ
en ambdós casos:

1r Els cossos sencers d’animals morts que contin-
guin material especificat de risc, quan en el moment
de l’eliminació el material especificat de risc no s’hagi
retirat.

2n El material de la categoria 2.
3r El material de la categoria 3.
L’autoritat competent ha de controlar periòdicament

aquestes zones per comprovar el compliment de les con-
dicions que estableix l’annex II del Reglament (CE) núm.
811/2003 de la Comissió, de 12 de maig de 2003,
pel qual s’apliquen les disposicions del Reglament (CE)
núm. 1774/2002 relatives a la prohibició del reciclatge
dins de la mateixa espècie en el cas dels peixos, a l’en-
terrament i la incineració de subproductes animals i a
determinades mesures transitòries.

c) Els subproductes animals puguin ser eliminats
com a residus mitjançant incineració o enterrament, rea-
litzats in situ en ambdós casos, en el supòsit de brot
d’una de les malalties de la llista A de l’Oficina Inter-
nacional d’Epizoòties (OIE), quan l’autoritat competent
denegui el seu transport a la planta d’incineració o trans-
formació més pròxima davant del perill de propagar ris-
cos sanitaris o perquè la capacitat de les plantes hagi
quedat desbordada per l’extensió de l’epizoòtia. En
aquest cas, s’ha de tenir en compte, així mateix, el que
disposa l’article 6 del Reglament (CE) núm. 811/2003
de la Comissió, de 12 de maig de 2003.

2. En el cas del material de categoria 1 a què es
refereix el primer guió de la lletra b) de l’apartat anterior,
se’n pot fer la incineració o l’enterrament de conformitat
amb les lletres b) o c) de l’esmentat apartat únicament
si l’autoritat competent autoritza i supervisa el mètode
emprat i considera que impedeix tot risc de transmissió
de les encefalopaties espongiformes transmissibles.

3. L’autoritat competent ha d’adoptar les mesures
necessàries perquè la incineració o l’enterrament, rea-
litzat in situ en ambdós casos de subproductes animals,
no posi en perill la salut humana o animal, i per impedir
l’abandonament, l’abocament o l’eliminació incontrolada
de subproductes animals.

4. Els òrgans competents de les comunitats autò-
nomes han d’enviar al Ministeri d’Agricultura, Pesca i
Alimentació o al de Sanitat i Consum, en funció de les
seves respectives atribucions, per traslladar-ho a la
Comissió Europea:

a) L’ús que facin de les possibilitats esmentades a
l’apartat 1.b) respecte al material de les categories 1 i 2.

b) Les zones que entren a la categoria de «zones
remotes» als efectes d’aplicació de l’apartat 1.b) i els
motius d’aquesta classificació.

Article 10. Altres excepcions.

1. Es permet l’alimentació de peixos amb proteïnes
animals transformades procedents de cossos o parts de
cossos d’animals de la mateixa espècie. Tanmateix, això
no és aplicable a l’alimentació de peixos de piscifactoria
amb proteïnes animals transformades derivades de
peixos de piscifactoria de la mateixa espècie.

2. Els peixos silvestres i els subproductes de peixos
silvestres capturats en alta mar o en llacs es poden fer
servir:

a) Per produir pinsos per a peixos.
b) Com a aliment per a peixos.

3. El peix, els subproductes de peix i els productes
derivats d’aquests, destinats a l’alimentació de peixos
de piscifactoria, d’acord amb el que estableix l’apartat 1,
han de complir les condicions de l’annex I del Reglament
(CE) núm. 811/2003 de la Comissió, de 12 de maig
de 2003.

Article 11. Incineració i enterrament d’abelles i produc-
tes apícoles.

De conformitat amb el que preveu l’article 8 del Regla-
ment (CE) núm. 811/2003 de la Comissió, de 12 de
maig de 2003, en cas que sigui necessari, les autoritats
competents poden autoritzar l’eliminació, com a deixa-
lles, d’abelles i productes apícoles diferents del material
de les categories 1 o 3, mitjançant incineració o enterra-
ment in situ, a condició que s’adoptin les mesures neces-
sàries perquè això no suposi un risc per a la salut humana
o animal i el medi ambient, d’acord amb la legislació
i les orientacions comunitàries i nacionals.

Article 12. Plantes de transformació de les categories 1 i 2.

Per a l’autorització de les plantes de transformació
de les categories 1 i 2, que preveu l’article 13 del Regla-
ment (CE) núm. 774/2002, la distribució de les ins-
ta�acions de transformació de material de la categoria 1
i de material de la categoria 2 ha de garantir la separació
total dels dos materials, des de la seva recepció fins
al despatx del producte transformat. A aquests efectes,
quan les plantes de transformació de material de la cate-
goria 1 i de material de la categoria 2 comparteixin el
mateix edifici o local, hi ha d’haver una separació física
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entre ambdues insta�acions, i s’ha de disposar de zones
de recepció, equips, personal, zona d’emmagatzematge
i sortida independents.

Article 13. Autorització de plantes d’incineració o coin-
cineració i d’altres sistemes de destrucció i tractament.

Els òrgans competents de les comunitats autònomes
han d’autoritzar les plantes d’incineració o coincineració
d’alta o baixa capacitat, a les quals no s’apliqui el Reial
decret 653/2003, de 30 de maig, d’acord amb el que
preveuen els apartats 2 i 3, respectivament, de l’arti-
cle 12 del Reglament (CE) núm. 1774/2002.

Així mateix, han d’autoritzar l’ús de sistemes de des-
trucció i tractament als quals no s’apliqui l’esmentat Reial
decret, que s’autoritzin de conformitat amb el Reglament
(CE) núm. 1774/2002, així com, si s’escau, les ins-
ta�acions que siguin necessàries a aquest efecte.

Article 14. Controls comunitaris.

1. En la realització dels controls que els experts de
la Comissió Europea duguin a terme, han d’acompanyar
els representants dels òrgans competents de les comu-
nitats autònomes representants dels ministeris d’Agri-
cultura, Pesca i Alimentació, de Sanitat i Consum i de
qualsevol altre de competent, en funció de les seves
respectives atribucions.

2. Quan es duguin a terme els controls, els òrgans
competents de les comunitats autònomes i del ministeri
corresponent han de prestar als experts de la Comissió
Europea tota l’ajuda necessària per al compliment de
les seves funcions.

3. Les autoritats competents han d’adoptar les
mesures necessàries per aplicar correctament les reco-
manacions que continguin els informes finals d’inspecció
de la Comissió Europea.

Article 15. Comissió nacional de subproductes d’origen
animal no destinats a consum humà.

1. Es crea la Comissió nacional de subproductes
d’origen animal no destinats a consum humà, com a
òrgan co�egiat de caràcter interministerial i multidisci-
plinari, adscrit al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimen-
tació.

2. Són funcions de la Comissió nacional:
a) El seguiment i la coordinació amb les comunitats

autònomes i els ens locals de l’execució del Reglament
(CE) núm. 1774/2002 i d’aquest Reial decret.

b) La revisió periòdica de l’evolució de l’execució,
proposant les modificacions necessàries per a un com-
pliment eficaç dels objectius.

c) Elevar a les autoritats competents propostes que
permetin una més bona execució de la normativa esmen-
tada, i en particular sobre nous mètodes de destrucció
de subproductes d’origen animal a les explotacions rama-
deres.

d) Assessorar les autoritats competents en matèria
de subproductes d’origen animal no destinats a consum
humà.

e) Proposar la realització d’estudis i treballs científics
en relació amb aquests subproductes.

f) So�icitar la informació a què es refereix l’article 7,
per traslladar-la a les comunitats autònomes i ciutats
de Ceuta i Melilla, als altres estats membres i a la Comis-
sió Europea.

3. La Comissió nacional està composta pels mem-
bres següents:

a) President: el director general de Ramaderia del
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

b) Vicepresident: el director executiu de l’Agència
Espanyola de Seguretat Alimentària del Ministeri de Sani-
tat i Consum.

c) Vocals:

1r Dotze vocals en representació de l’Administració
General de l’Estat, que pertanyin als ministeris següents:

Quatre en representació del Ministeri d’Agricultura,
Pesca i Alimentació, amb rang de subdirector general.

Quatre en representació del Ministeri de Sanitat i Con-
sum, amb rang de subdirector general.

Tres representants del Ministeri de Medi Ambient,
amb rang de subdirector general.

Un representant del Ministeri de Ciència i Tecnologia,
amb rang de subdirector general.

Els vocals són designats pel subsecretari del depar-
tament corresponent, i en els casos d’absència o malaltia
i, en general, quan es doni alguna altra causa justificada,
poden ser substituïts per una altra persona al servei de
la unitat de la qual depenguin, que s’ha de designar
de la mateixa manera.

2n En representació de les comunitats autònomes
i ciutats de Ceuta i Melilla, un representant per cada
una d’aquestes que decideixi integrar-se a la Comissió.

3r Dos vocals designats per la Federació Espanyola
de Municipis i Províncies, en representació de les entitats
locals.

d) Actua com a secretari de la Comissió nacional
un funcionari del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimen-
tació, designat pel subsecretari d’aquest departament.

Així mateix, poden assistir a les reunions de la Comis-
sió nacional, en qualitat d’assessors, amb veu però sense
vot, les persones que, en consideració a la seva com-
petència professional, siguin expressament convocades
pel president.

4. La Comissió nacional ha d’aprovar les seves prò-
pies normes de funcionament i, en tot el que no prevegin
expressament les normes i aquest article, és aplicable
el que estableix el capítol II del títol II de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment administratiu comú,
en matèria d’òrgans co�egiats.

5. En tot cas, la Comissió nacional s’ha de reunir
almenys una vegada cada semestre, i tantes vegades
com la situació ho requereixi, mitjançant la convocatòria
del president, a so�icitud de qualsevol dels membres.

Article 16. Informació sobre els subproductes de la
categoria 1 generats en establiments i indústries ali-
mentàries.

Després de transportar el material de la categoria 1,
generat als establiments i indústries alimentàries, a plan-
tes intermèdies, plantes d’incineració i coincineració o
plantes de transformació, aquestes han de retornar a
l’establiment o indústria d’origen una còpia, segellada
i signada, del document comercial o, si s’escau, del cer-
tificat sanitari, que preveu l’article 7 del Reglament (CE)
núm. 1774/2002.

Article 17. Règim sancionador.

En cas d’incompliment del que disposen aquest Reial
decret o el Reglament (CE) núm. 1774/2002, és apli-
cable el règim d’infraccions i sancions que estableixen
la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, la
Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus, la Llei 8/2003,
de 24 d’abril, de sanitat animal, i el Reial decret
1945/1983, de 22 de juny, pel qual es regulen les infrac-
cions i sancions en matèria de defensa del consumidor
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i de la producció agroalimentària, i, si s’escau, altres
normes específiques aplicables, sense perjudici de les
possibles responsabilitats civils, penals o d’un altre ordre
que puguin concórrer.

Disposició addicional primera. Referències al Reial
decret 2224/1993, de 17 de desembre, i al Reial
decret 1911/2000, de 24 de desembre.

Les referències que contingui la normativa aplicable
al Reial decret 2224/1993, de 17 de desembre, sobre
normes sanitàries d’eliminació i transformació d’animals
morts i deixalles d’origen animal i protecció davant d’a-
gents patògens en pinsos d’origen animal, com també
als articles derogats del Reial decret 1911/2000, de 24
de novembre, pel qual es regula la destrucció dels mate-
rials especificats de risc en relació amb les encefalopaties
espongiformes transmissibles, s’han d’entendre fetes a
aquest Reial decret i al Reglament (CE) núm. 1774/2002
del Parlament Europeu i del Consell, de 3 d’octubre
de 2002, pel qual s’estableixen les normes sanitàries
aplicables als subproductes animals no destinats al con-
sum humà.

Disposició addicional segona. Repercussió econòmica.

La creació i el funcionament de la Comissió nacional
de subproductes d’origen animal no destinats a consum
humà no suposa cap increment de despesa pública, i
el seu funcionament s’ha d’atendre amb els recursos
humans i materials existents als ministeris d’Agricultura,
Pesca i Alimentació i de Sanitat i Consum.

Disposició transitòria primera. Mesures transitòries
relatives als residus de cuina diferents dels proce-
dents de mitjans de transport que actuïn al nivell
internacional.

Mentre la Comissió Europea no adopti les normes
corresponents, la transformació en una planta de biogàs
o el compostatge dels residus de cuina inclosos en l’àm-
bit d’aplicació d’aquest Reial decret i diferents dels pro-
cedents de mitjans de transport que actuïn al nivell inter-
nacional es regeixen per la normativa espanyola apli-
cable.

Disposició transitòria segona. Mesures transitòries rela-
tives al material recollit en depurar les aigües residuals.

Fins al 31 de desembre de 2003, i en les condicions
que preveu la Decisió 2003/334/CE de la Comissió,
de 13 de maig de 2003, sobre mesures transitòries,
d’acord amb el Reglament (CE) núm. 1774/2002, rela-
tives al material recollit en depurar les aigües residuals,
les autoritats competents poden seguir concedint auto-
ritzacions individuals, d’acord amb les normes nacionals,
als operadors, plantes de transformació, locals i escorxa-
dors que preveuen l’article 4.1.b) i l’article 5.1.b) del
Reglament (CE) núm. 1774/2002 perquè continuïn apli-
cant aquestes normes a la recollida d’aigües residuals,
sempre que:

a) Tots els materials animals retinguts en els sis-
temes actuals de les plantes de transformació, els locals
i els escorxadors en qüestió siguin recollits, transpor-
tats i eliminats com a materials de les categories 1
i 2 segons escaigui, d’acord amb el Reglament (CE)
núm. 1774/2002.

b) Les normes nacionals s’apliquin només als locals
i a les insta�acions que aplicaven aquestes normes en
data d’1 de novembre de 2002.

Disposició transitòria tercera. Mesures transitòries rela-
tives a la importació i el trànsit de determinats pro-
ductes.

Fins al 31 de desembre de 2003, i en les condicions
que preveu el Reglament (CE) núm. 812/2003 de la
Comissió, de 12 de maig de 2003, sobre mesures tran-
sitòries, d’acord amb el Reglament (CE) número
1774/2002, relatives a la importació i el trànsit d’alguns
productes de països tercers, Espanya ha de continuar
autoritzant la importació i el trànsit dels productes a
què fan referència els annexos VII i VIII del Reglament
esmentat.

Disposició transitòria quarta. Mesures transitòries rela-
tives a la separació de les plantes oleoquímiques de
les categories 2 i 3.

1. Fins al 31 d’octubre de 2005, i en les condicions
que preveu la Decisió 2003/326/CE de la Comissió,
de 12 de maig de 2003, sobre mesures transitòries,
d’acord amb el Reglament (CE) núm. 1774/2002, rela-
tives a la separació de les plantes oleoquímiques de les
categories 2 i 3, les autoritats competents poden seguir
concedint autoritzacions individuals, d’acord amb les nor-
mes nacionals, als operadors de locals i insta�acions
que no compleixin el que disposa l’article 14.2.b) del
Reglament (CE) núm. 1774/2002, ni els criteris de sepa-
ració de les plantes oleoquímiques de les categories 2
i 3, a condició que les normes nacionals:

a) Siguin conformes a tota l’altra legislació comu-
nitària aplicable.

b) S’apliquin només als locals i a les insta�acions
que aplicaven aquestes normes en data d’1 de novembre
de 2002.

c) Siguin conformes als requisits dels paràgrafs c)
i d) de l’article 14.2 del Reglament (CE) número
1774/2002.

2. Així mateix, només es poden fer servir greixos
extrets derivats de materials de les categories 2 i 3.
Els greixos extrets derivats de material de la categoria 2
s’han de transformar d’acord amb les normes que esta-
bleix el capítol III de l’annex VI del Reglament (CE) núm.
1774/2002. S’han d’emprar procediments addicionals
com ara la desti�ació, el filtratge i la transformació amb
absorbents per augmentar la seguretat dels derivats
de sèu.

Disposició transitòria cinquena. Mesures transitòries
relatives a la recollida, el transport i l’eliminació d’an-
tics aliments.

1. Fins al 31 de desembre de 2005, i en les con-
dicions que preveu el Reglament (CE) núm. 813/2003
de la Comissió, de 12 de maig de 2003, sobre mesures
transitòries, d’acord amb el Reglament (CE) número
1774/2002, relatives a la recollida, el transport i l’e-
liminació d’antics aliments, les autoritats competents
poden concedir autoritzacions individuals als operadors
de locals i insta�acions perquè continuïn aplicant les
normes nacionals a la recollida, el transport i la trans-
formació dels antics aliments que preveu l’article 6.1.f)
del Reglament (CE) 1774/2002, a condició que aquestes
normes nacionals:

a) Sense perjudici del que disposa l’apartat 2, garan-
teixin que els antics aliments no es barregin amb mate-
rials de les categories 1 i 2.

b) Siguin conformes als altres requisits del Regla-
ment (CE) núm. 1774/2002.

2. Això no obstant, es pot autoritzar la barreja dels
antics aliments amb materials de les categories 1 o 2
si es destinen a ser incinerats o transformats en plantes
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de les categories 1 o 2 abans de ser eliminats com
a residus mitjançant incineració o coincineració, o en
un abocador, d’acord amb la legislació comunitària.

3. Quan els antics aliments s’eliminin com a residus
en un abocador autoritzat, s’han d’adoptar les mesures
necessàries per garantir que no es barregin amb material
d’origen animal sense transformar al qual fan referència
els articles 4 i 5 i els paràgrafs a) a e) i g) a k) de
l’article 6.1 del Reglament (CE) núm. 1774/2002.

Disposició transitòria sisena. Mesures transitòries rela-
tives a les normes de transformació de material de
la categoria 3 i fems a les plantes de compostatge.

1. Fins al 31 de desembre de 2004, i en les con-
dicions que preveu el Reglament (CE) núm. 809/2003
de la Comissió, de 12 de maig de 2003, sobre mesures
transitòries, d’acord amb el Reglament (CE) número
1774/2002, relatives a les normes de transformació de
material de la categoria 3 i fems a les plantes de com-
postatge, les autoritats competents poden continuar con-
cedint autoritzacions individuals, d’acord amb les normes
nacionals, als operadors de locals i insta�acions perquè
continuïn aplicant aquestes normes a la transformació
de material de la categoria 3 o material de la categoria 3
i fems a les plantes de compostatge, sempre que aques-
tes normes nacionals:

a) Garanteixin una reducció general dels agents
patògens.

b) S’apliquin només als locals i a les insta�acions
que aplicaven aquestes normes en data d’1 de novembre
de 2002.

c) Siguin conformes als requisits del capítol II.B de
l’annex VI del Reglament (CE) núm. 1774/2002.

2. Les plantes de compostatge han d’estar equipa-
des amb:

a) Insta�acions per comprovar l’evolució de la tem-
peratura al llarg del temps.

b) Aparells que registrin els resultats d’aquests
mesuraments.

c) Un sistema de seguretat adequat per evitar un
escalfament insuficient.

d) Insta�acions adequades per netejar i desinfectar
els vehicles i contenidors a la sortida de la planta de
compostatge.

3. Cada planta de compostatge ha de disposar del
seu propi laboratori o recórrer a un laboratori extern.
El laboratori ha d’estar equipat per efectuar les anàlisis
necessàries i ha d’haver estat autoritzat per les autoritats
competents.

Disposició transitòria setena. Mesures transitòries rela-
tives a les normes de transformació de material de
la categoria 3 i fems a les plantes de biogàs.

1. Fins al 31 de desembre de 2004, i en les con-
dicions que preveu el Reglament (CE) núm. 810/2003
de la Comissió, de 12 de maig de 2003, sobre mesures
transitòries, d’acord amb el Reglament (CE) número
1774/2002, relatives a les normes de transformació de
material de la categoria 3 i fems a les plantes de biogàs,
les autoritats competents poden continuar concedint
autoritzacions individuals, d’acord amb les normes nacio-
nals, als operadors de locals i insta�acions perquè con-
tinuïn aplicant aquestes normes pel que fa a la trans-
formació de material de la categoria 3 o material de
la categoria 3 i fems a les plantes de biogàs, sempre
que aquestes normes nacionals:

a) Garanteixin una reducció general dels agents
patògens.

b) S’apliquin només als locals i a les insta�acions
que aplicaven aquestes normes en data d’1 de novembre
de 2002.

c) Siguin conformes als requisits que estableix el
capítol II.B de l’annex VI del Reglament (CE) número
1774/2002.

2. Així mateix, les plantes de biogàs han d’estar equi-
pades amb:

a) Insta�acions per comprovar l’evolució de la tem-
peratura al llarg del temps.

b) Aparells que registrin els resultats d’aquests
mesuraments de forma contínua.

c) Un sistema de seguretat adequat per evitar un
escalfament insuficient.

d) Insta�acions adequades per netejar i desinfectar
els vehicles i contenidors a la sortida de la planta de
compostatge.

3. Cada planta de biogàs ha de disposar del seu
propi laboratori o recórrer a un laboratori extern. El labo-
ratori ha d’estar equipat per efectuar les anàlisis neces-
sàries i ha d’haver estat autoritzat per les autoritats
competents.

Disposició transitòria vuitena. Mesures transitòries rela-
tives a l’alimentació de peixos.

Fins al 31 de desembre de 2003, es poden continuar
aplicant les normes i regles vigents en matèria d’alimen-
tació dels peixos, sense aplicar la prohibició que preveu
l’article 22.1.a) del Reglament (CE) 1774/2002.

Disposició transitòria novena. Mesures transitòries rela-
tives a les normes de transformació de la sang de
mamífers.

Fins al 31 de desembre de 2004, i en les condicions
que preveu la Decisió 2003/321/CE de la Comissió,
de 12 de maig de 2003, sobre mesures transitòries, d’a-
cord amb el Reglament (CE) núm. 1774/2002, relatives
a les normes de transformació de la sang de mamífers,
les autoritats competents poden continuar concedint
autoritzacions individuals als operadors de locals i ins-
ta�acions perquè continuïn aplicant els mètodes de trans-
formació 2 a 5 o 7 de l’annex V del mateix Reglament
a la transformació de sang de mamífers, a condició que:

a) Els locals, les matèries primeres, les normes de
transformació, els productes transformats i l’emmagat-
zemament compleixin els requisits que estableixen el
capítol I i les altres disposicions del capítol II de l’annex VII
del Reglament (CE) núm. 1774/2002.

b) Els mètodes de transformació s’apliquin en locals
i insta�acions que aplicaven els mètodes esmentats en
data d’1 de novembre de 2002.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix
rang o inferior que s’oposin al que estableix aquest Reial
decret, i específicament:

a) El Reial decret 2224/1993, de 17 de desembre,
sobre normes sanitàries d’eliminació i transformació d’a-
nimals morts i deixalles d’origen animal i protecció
davant d’agents patògens en pinsos d’origen animal.

b) L’article 3, els apartats 2, 3 i 4 de l’article 5,
els articles 6, 7, 8, 9 i 10 i els annexos I, II i III del
Reial decret 1911/2000, de 24 de novembre, pel qual
es regula la destrucció dels materials especificats de
risc en relació amb les encefalopaties espongiformes
transmissibles.
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c) La disposició final tercera del Reial decret
3454/2000, de 22 de desembre, pel qual s’estableix
i es regula el Programa integral coordinat de vigilància
i control de les encefalopaties espongiformes transmis-
sibles dels animals.

d) L’Ordre del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació, de 22 de febrer de 2001, per la qual es deter-
minen els casos excepcionals d’incineració que preveu
la disposició final tercera del Reial decret 3454/2000,
de 22 de desembre, pel qual s’estableix i es regula el
Programa integral coordinat de vigilància i control de
les encefalopaties espongiformes transmissibles dels
animals.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret té caràcter bàsic i es dicta a l’em-
para de l’article 149.1.13a i 16a de la Constitució, pel
qual s’atribueix a l’Estat la competència exclusiva en
matèria de bases i coordinació de la planificació general
de l’activitat econòmica, i en matèria de bases i coor-
dinació general de la sanitat. S’exceptua de tot això la
regulació relativa als intercanvis amb països tercers, que
es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.16a,
primer incís, de la Constitució, pel qual s’atribueix a l’Estat
la competència exclusiva en matèria de sanitat exterior.

Disposició final segona. Facultat de desplegament.

Es faculten els ministres d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació i de Sanitat i Consum per dictar, en l’àmbit
de les seves competències, les disposicions que siguin
necessàries per al desplegament i l’aplicació del que dis-
posa aquest Reial decret.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat», llevat del
que disposa l’article 10, que entra en vigor l’1 de gener
de 2004.

Madrid, 21 de novembre de 2003.
JUAN CARLOS R.

El vicepresident segon del Govern
i ministre de la Presidència,

JAVIER ARENAS BOCANEGRA

21344 ORDRE PRE/3235/2003, de 19 de novem-
bre, per la qual es modifica 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. («BOE» 280,
de 22-11-2003.)

Els límits màxims de residus de plaguicides els regu-
la, per als productes d’origen vegetal, el 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, modificat
per última vegada pel Reial decret 198/2000, d’11 de
febrer. Així mateix, de conformitat amb la seva dispo-
sició final primera, l’annex II ha estat successivament
actualitzat.

La Directiva 2003/69/CE, de la Comissió, d’11 de juliol
de 2003, ha modificat l’annex de la Directiva 90/642/CEE
respecte dels límits màxims de residus de clormequat,
lambdacihalotrín, kresoxim-metil, azoxistrobín i determi-
nats ditiocarbamats.

Atenent la necessitat d’incorporar la Directiva
2003/69/CE a l’ordenament jurídic intern, es modifica
l’annex II del Reial decret 280/1994, de conformitat
amb el que estableix la disposició final primera, una vega-
da elevada, per la Comissió Conjunta de Residus de Pro-
ductes Fitosanitaris als ministres d’Agricultura, Pesca i
Alimentació i de Sanitat i Consum, la proposta de modi-
ficació oportuna.

En el procediment d’elaboració de les disposicions
afectades han estat consultats els sectors afectats i les
comunitats autònomes.

En virtut d’això, amb l’informe favorable previ de la
Comissió Interministerial per a l’Ordenació Alimentària,
a proposta del ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació
i de la ministra de Sanitat i Consum, disposo:

Article únic. Modificació del Reial decret 280/1994,
de 18 de febrer.

1. Es modifica l’annex II del Reial decret 280/1994,
amb la substitució dels límits màxims de residus que
hi figuren per a les substàncies actives azoxistrobín,
lambdacihalotrín, clormequat, ditiocarbamats i kre-
soxim-metil.

2. Els límits màxims de residus que fixa per a les
substàncies actives esmentades l’apartat 1 d’aquest arti-
cle són els que figuren a l’annex d’aquesta Ordre.

Disposició final primera. Títols competencials.

Aquesta Ordre es dicta a l’empara de l’article
149.1.13a i 16a de la Constitució, que atribueix a l’Estat
la competència exclusiva sobre les bases i la coordinació
de la planificació general de l’activitat econòmica i sobre
les bases i la coordinació general de la sanitat, respec-
tivament.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 19 de novembre de 2003

ARENAS BOCANEGRA

Excm. Sr. Ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació i
Excma. Sra. Ministra de Sanitat i Consum.

ANNEX

La informació que conté aquest annex està agrupada
per substàncies actives, i per a cada una d’aquestes figu-
ra una fitxa a l’encapçalament de la qual apareixen el
nom comú o la denominació oficial i la definició del resi-
du, 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 pro-
ductes vegetals apareixen ordenats en tres columnes
segons l’ordre 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 i l’apartat 3 de l’article 4, modi-
ficat pel Reial decret 198/2000, en els epígrafs «8. Espè-
cies» i «12. Diversos» de les fitxes que contenen els
LMR de cada substància activa només apareixen els
valors dels LMR fixats específicament per als productes
transformats, i queden en blanc en els altres casos.


