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16085 REIAL DECRET 1256/1999, de 16 de juliol,
pel qual es modifica la Reglamentació tecni-
cosanitària per a l’elaboració, la circulació i
el comerç del te i derivats, aprovada pel Reial
d e c r e t 1 3 5 4 / 1 9 8 3 , d e 2 7 d ’ a b r i l .
(«BOE» 176, de 24-7-1999.)

Pel Reial decret 1354/1983, de 27 d’abril, es va apro-
var la Reglamentació tecnicosanitària per a l’elaboració,
la circulació i el comerç del te i derivats.

La plena integració d’Espanya a la Comunitat Europea
no solament suposa la necessitat d’harmonitzar la legis-
lació espanyola amb la Comunitària, sinó que també fa
convenient recollir noves pràctiques de venda en esta-
bliments especialitzats d’aquests productes, així com una
nova normativa que en reguli l’etiquetatge. D’altra banda,
l’enfocament preventiu per a la seguretat dels productes
alimentaris que preveu el Reial decret 2207/1995, de
28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes d’hi-
giene relatives als productes alimentaris, així com l’opinió
del Comitè Científic de l’Alimentació Humana sobre els
riscos microbiològics potencials del te que apareixen
com a conseqüència de la presència d’humitat, expres-
sada el 19 de setembre de 1997, posa de manifest que
no cal fer certs controls basats en proves microbiolò-
giques per garantir l’aptitud per al consum del te i que,
no obstant això, el control del contingut màxim d’humitat
és més eficaç per determinar-la, cosa que fa aconsellable
procedir a la modificació de la Reglamentació tecnico-
sanitària esmentada adequant-la a la nova situació i a
les pràctiques habituals dels països del nostre entorn.

Al mateix temps, s’actualitza tant l’etiquetatge per
adaptar-lo al Reial decret 212/1992, de 6 de març, pel
qual s’aprova la Norma general d’etiquetatge, presen-
tació i publicitat dels productes alimentaris, com la iden-
tificació de les indústries dedicades a les activitats regu-
lades per aquesta Reglamentació, ja que els requisits
exigits estan coberts pel Reial decret 1712/1991, de
29 de novembre, sobre Registre general sanitari d’ali-
ments.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que dis-
posa l’article 149.1.16a de la Constitució i de conformitat
amb els articles 38 i 40.2 de la Llei 14/1986, de 25
d’abril, general de sanitat.

Per elaborar-lo s’han escoltat els sectors afectats, i
la Comissió Interministerial per a l’Ordenació Alimentària
(CIOA) ha emès l’informe preceptiu.

En virtut d’això, a proposta dels ministres de Sanitat
i Consum, d’Economia i Hisenda, d’Indústria i Energia
i d’Agricultura, Pesca i Alimentació, d’acord amb el Con-
sell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de
Ministres en la reunió del dia 16 de juliol de 1999,

D I S P O S O :

Article únic. Modificació del Reial decret 1354/1983,
de 27 d’abril, pel qual s’aprova la Reglamentació tec-
nicosanitària per a l’elaboració, la circulació i el
comerç del te i derivats.

Es modifica el Reial decret 1354/1983, de 27 d’abril,
pel qual s’aprova la Reglamentació tecnicosanitària per
a l’elaboració, la circulació i el comerç dels te i derivats,
en els termes següents:

1. L’apartat 3 de l’article 4 se substitueix pel
següent:

«3. No han de contenir microorganismes patò-
gens ni les seves toxines, quan suposin un risc per
a la salut humana.»

2. Se suprimeix l’apartat 4 de l’article 4.

3. Se suprimeix l’apartat 6, en l’article 11.

4. Se suprimeix el Títol III.

5. L’article 14 queda redactat de la manera següent:

«Article 14.

El transport i l’emmagatzematge de te i els seus
derivats s’ha de fer independentment de substàn-
cies tòxiques, parasiticides, rodenticides i altres
agents de prevenció i extermini. Així mateix, s’ha
d’impedir el contacte del te i els seus derivats amb
aliments alterats, contaminats, adulterats o falsi-
ficats.

El te i els seus derivats s’han de transportar degu-
dament envasats, embalats i etiquetats.

Els llocs on s’emmagatzemen el te i els seus
derivats, encara que siguin provisionals, així com
els mitjans de transport, han d’estar nets i en con-
dicions adequades de manteniment per tal de pro-
tegir-los de la contaminació i han d’estar dissenyats
i construïts de manera que permetin una neteja
i, quan sigui necessari, una desinfecció adequades.

Els embolcalls, els envasos i els embalatges de
te i els seus derivats han de complir les disposicions
vigents relatives als diversos tipus de materials en
contacte amb els aliments.

S’autoritza la venda fraccionada dels productes
recollits en aquesta Reglamentació tecnicosanità-
ria, la qual s’ha de fer en règim de venda assistida
a requeriment del consumidor, i en la seva pre-
sència, excloent en tot cas la modalitat de venda
mitjançant autoservei.»

6. Es modifica la redacció de l’article 16 de la mane-
ra següent:

«Article 16.

L’etiquetatge dels productes objecte d’aquesta
reglamentació ha de complir el que estableix el
Reial decret 212/1992, de 6 de març, pel qual
s’aprova la Norma general d’etiquetatge, presen-
tació i publicitat dels productes alimentaris, amb
la particularitat següent:

La denominació del producte ha de ser la que
estableix l’article 3 d’aquesta Reglamentació.»

7. Se suprimeixen els articles 17, 18, 19 i 20.

Disposició addicional única. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de la com-
petència atribuïda a l’Estat per l’article 149.1.16a de
la Constitució i de conformitat amb els articles 38 i 40.2
de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la
seva publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 16 de juliol de 1999.

JUAN CARLOS R.

El vicepresident primer del Govern

i ministre de la Presidència,

FRANCISCO ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ


