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MINISTERI DE SANITAT I CONSUM
 22171 REIAL DECRET 1420/2006, d’1 de desembre, 

sobre prevenció de la parasitosi per anisakis 
en productes de la pesca subministrats per 
establiments que serveixen menjar als consu-
midors finals o a col·lectivitats. («BOE» 302, 
de 19-12-2006.)

L’anisakiasi humana és un problema de salut pública 
la incidència de la qual està augmentant els últims anys, 
com demostren diversos estudis, entre altres els del Cen-
tre Nacional d’Epidemiologia i del Comitè Científic de 
l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària. Aquest 
augment podria ser a causa de l’augment de la infestació 
del peix capturat a tots els mars i consumit a Espanya, a 
millores en el diagnòstic de la malaltia gràcies al progrés 
del nostre sistema sanitari i a la multiplicació del costum 
de menjar peix cru o poc cuinat.

El problema és, doncs, complex i afecta tota la cadena 
alimentària des de la pesca fins al consum final, així com 
el sistema sanitari. La seva solució exigeix un planteja-
ment integral, des de la introducció de millores en les 
fases d’extracció i elaboració fins al perfeccionament de 
les intervencions mèdiques. En aquest context, les mesu-
res preventives són essencials i entre altres la congelació 
del peix que s’ha de consumir cru i l’adequada cocció del 
peix cuinat s’han revelat molt eficaces. Aquestes mesures 
no exclouen treballar en altres àmbits de la cadena ali-
mentària, particularment en el sector primari, ni informar 
els consumidors de la necessitat de prevenir aquesta 
parasitosi a casa.

L’objectiu d’aquest Reial decret és, precisament, con-
tribuir a la solució del problema, fent obligatòria la garan-
tia d’aplicació d’aquests processos pels establiments que 
serveixen menjars, ordenar la posada en marxa d’un pla 
general de control sanitari de la parasitosi per anisakis 
amb participació de totes les administracions públiques 
implicades i els sectors privats afectats i, finalment, millo-
rar la informació als consumidors i la formació del perso-
nal dels establiments afectats.

Actuacions d’aquest tipus per a la prevenció de para-
sitosi estan previstes des de fa temps a la normativa 
comunitària. Primer a la Directiva 91/493/CEE del Consell, 
de 22 de juliol de 1991, per la qual es fixen les normes 
sanitàries aplicables a la producció i a la posada al mercat 
dels productes pesquers i després, a la Decisió
93/140/CEE de la Comissió, de 19 de gener de 1993, per la 
qual s’estableixen les modalitats de control visual per 
detectar paràsits en els productes de la pesca, disposi-
cions actualment derogades.

La normativa vigent rellevant és el Reglament CE) 
núm. 853/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 
d’abril de 2004, pel qual s’estableixen normes específiques 
d’higiene dels aliments d’origen animal. Aquest reglament 
preveu l’obligació de congelar els productes de la pesca 
per consumir crus o pràcticament crus, fins i tot en el 
comerç al detall (que inclou els establiments que serveixen 
menjar), matisada en el cas de fumats, escabetxos i 
salaons.

Per la seva part, el Reglament (CE) núm. 2074/2005 de 
la Comissió, de 5 de desembre de 2005, estableix normes 
detallades que recauen sobre els operadors d’empreses 
alimentàries relatives a les inspeccions visuals per detec-
tar paràsits en els productes de la pesca.

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

Aquest Reial decret, que té caràcter de norma bàsica, 
es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.16a de la 
Constitució, pel qual s’atribueix a l’Estat la competència 
exclusiva en matèria de bases i coordinació general de la 
sanitat, i d’acord amb el que estableix l’article 40.2 de la 
Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Sanitat i 
Consum, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la delibera-
ció prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 1 de 
desembre de 2006,

D I S P O S O :

Article 1. Obligació de garantir la congelació.

Els titulars dels establiments que serveixen menjar als 
consumidors finals o a col·lectivitats (bars, restaurants, 
cafeteries, hotels, hospitals, col·legis, residències, menja-
dors d’empreses, empreses de càtering i similars) estan 
obligats a garantir que els productes de la pesca per con-
sumir crus o pràcticament crus han estat prèviament con-
gelats a una temperatura igual o inferior a –20 ºC a la 
totalitat del producte, durant un període d’almenys 24 
hores; aquest tractament s’ha d’aplicar al producte en 
brut o al producte acabat.

També els és aplicable la mateixa obligació de garan-
tia quan es tracti de productes de la pesca que han estat 
sotmesos a un procés de fumat en fred en què la tempe-
ratura central del producte no ha sobrepassat els 60 ºC i 
pertanyin a les espècies següents: areng, verat, espasí i 
salmó (salvatge) de l’Atlàntic o del Pacífic.

Igualment estan obligats a garantir la congelació en 
les mateixes condicions si es tracta de productes de la 
pesca en escabetx o salats, quan aquest procés no sigui 
suficient per destruir les larves dels nematodes. L’Agència 
Espanyola de Seguretat Alimentària ha d’establir i difon-
dre els criteris tècnics necessaris per determinar en 
aquests casos si és necessària o no la congelació.

Article 2. Formes de satisfer l’obligació de garantia de 
congelació.

Els titulars dels establiments que serveixen menjar al 
públic o a col·lectivitats queden dispensats de realitzar la 
congelació per si mateixos, quan disposin de qualsevol 
mitjà documental, expedit pels explotadors de les empre-
ses alimentàries subministradores del producte pesquer, 
en el qual s’especifiqui que aquests o un tenidor anterior 
han aplicat la congelació en qualsevol fase anterior de la 
cadena alimentària en els termes que estableix l’article 1.

Article 3. Recomanacions sobre els tractaments
tèrmics.

L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària ha de 
formular i difondre recomanacions sobre els tractaments 
tèrmics més segurs per a la prevenció d’aquesta parasi-
tosi, als quals s’ha de sotmetre el peix destinat a ser con-
sumit cuinat.

Article 4. Obligacions informatives.

Els establiments han de posar en coneixement dels 
consumidors que els productes de la pesca afectats per 
aquest Reial decret han estat sotmesos a congelació en 
els termes establerts, a través dels procediments que con-
siderin apropiats, entre altres, mitjançant cartells o en les 
cartes menú.

L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i les 
comunitats autònomes han de donar suport al sector 
implicat mitjançant el disseny o el subministrament de 



3604 Divendres 29 desembre 2006 Suplement núm. 29

materials informatius per facilitar el compliment 
d’aquestes obligacions.

Article 5. Pla de control sanitari de l’anisakiasi.

L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària, en 
col·laboració amb les administracions públiques i els sec-
tors privats i organitzacions i entitats concernits, ha 
d’establir un pla nacional de control de la parasitosi per 
anisakis en tota la cadena alimentària. En particular, 
aquest pla ha d’incloure actuacions d’informació als con-
sumidors i de formació del personal dels establiments 
afectats.

Article 6. Règim sancionador.

En cas d’incompliment del que estableix aquest Reial 
decret, és aplicable el règim d’infraccions i sancions que 
estableix la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, 
sense perjudici de les possibles responsabilitats civils, 
penals o d’un altre ordre que hi puguin concórrer. En par-
ticular, l’incompliment del que disposa l’article 1 d’aquest 
Reial decret té la consideració d’una infracció greu de les 
previstes a l’article 35.B).2a de l’esmentada Llei, mentre 
que l’incompliment del que disposa l’article 4 té la consi-
deració d’una infracció lleu de les previstes a l’article 
35.A).1a de l’esmentada Llei general de sanitat.

Article 7. Exercici per les comunitats autònomes de les 
seves facultats de control.

Les comunitats autònomes han d’exercir les seves 
facultats de control per assegurar que s’observa el que 
disposa aquest Reial decret.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret, que té la consideració de norma 
bàsica, es dicta a l’empara del que disposa l’article 
149.1.16a de la Constitució, pel qual s’atribueix a l’Estat la 
competència exclusiva en matèria de bases i coordinació 
general de la sanitat.

Disposició final segona. Compliment de les obligacions 
informatives.

Els establiments han de complir les obligacions infor-
matives que preveu l’article 4, en el termini de tres mesos 
des de l’entrada en vigor d’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».

Madrid, 1 de desembre de 2006.

JUAN CARLOS R.

La ministra de Sanitat i Consum,

ELENA SALGADO MÉNDEZ 

 22260 ORDRE SCO/3858/2006, de 5 de desembre, 
per la qual es regulen determinats aspectes 
relacionats amb la prestació de productes 
dietètics del Sistema Nacional de Salut. 
(«BOE» 303, de 20-12-2006.)

L’article 7 de la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió 
i qualitat del Sistema Nacional de Salut, recull, entre les 

prestacions del Sistema Nacional de Salut, la de produc-
tes dietètics. Per la seva banda, l’article 8 preveu que les 
prestacions sanitàries del catàleg s’han de fer efectives 
mitjançant la cartera de serveis comuns del Sistema 
Nacional de Salut.

El Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual 
s’estableix la cartera de serveis comuns del Sistema 
Nacional de Salut i el procediment per a la seva actualitza-
ció, recull a l’annex VII el contingut de la prestació de 
productes dietètics i, el punt 2.3 d’aquest annex, estableix 
que els productes dietètics finançables són aquells ins-
crits en el Registre General Sanitari d’Aliments com a ali-
ments dietètics destinats a usos mèdics especials i inclo-
sos a l’Oferta (Nomenclàtor) de productes dietètics, i 
assenyala que el procediment per a la inclusió de produc-
tes a l’Oferta s’ha d’establir per ordre ministerial.

D’altra banda, hi ha determinats aspectes relacionats 
amb els productes dietètics susceptibles de finançament, 
com ara els requisits d’identificació d’aquests productes o 
les obligacions de les empreses comercialitzadores, que 
es fa necessari regular o actualitzar amb la finalitat de 
facilitar la gestió de la prestació i proporcionar-la de 
manera més adequada als pacients. Alguns d’aquests 
aspectes ja es van recollir a l’Ordre de 15 de desembre de 
2000, per la qual es fixen condicions d’identificació dels 
aliments destinats a usos mèdics especials susceptibles 
de finançament pel Sistema Nacional de Salut.

Finalment, el Reial decret 1555/2004, de 25 de juny, pel 
qual es desenvolupa l’estructura orgànica bàsica del 
Ministeri de Sanitat i Consum, modifica la denominació i 
les competències de diferents unitats i estableix que la 
Direcció General de Cohesió del Sistema Nacional de 
Salut i Alta Inspecció és l’òrgan directiu al qual correspon 
definir la política d’ordenació de les prestacions i coordi-
nar les activitats relacionades, així com definir les garan-
ties de les prestacions sanitàries, i adscriu a aquesta 
Direcció General el Comitè assessor per a prestacions 
amb productes dietètics creat a l’apartat setè de l’Ordre 
de 2 de juny de 1998 per a la regulació de la nutrició ente-
ral domiciliària en el Sistema Nacional de Salut.

Aquesta Ordre té per objecte, d’una banda, fer efecti-
ves les previsions del Reial decret 1030/2006, de 15 de 
setembre, en establir el procediment per a la inclusió dels 
aliments dietètics per a usos mèdics especials en l’Oferta 
de productes dietètics susceptibles de finançament i, de 
l’altra, actualitzar els requisits d’identificació d’aquests 
productes, així com determinar els criteris per a 
l’assignació del tipus, amb la finalitat de facilitar que la 
prestació de productes dietètics es realitzi en els termes 
previstos en el Reial decret esmentat. Així mateix, adequa 
la composició i les funcions del Comitè assessor anterior-
ment esmentat a la normativa vigent.

Aquesta disposició ha estat sotmesa al procediment 
d’informació en matèria de normes i reglamentacions 
tècniques i de reglaments relatius als serveis de la socie-
tat de la informació, que preveuen la Directiva 98/34/CE 
del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de juny de 
1998, modificada per la Directiva 98/48/CE del Parlament 
Europeu i del Consell, de 20 de juliol de 1998, així com el 
Reial decret 1337/1999, de 31 de juliol, que incorpora 
aquestes directives a l’ordenament jurídic espanyol.

En la seva tramitació han estat escoltats els sectors 
afectats i s’ha consultat el Consell Interterritorial del Sis-
tema Nacional de Salut.

Aquesta Ordre es dicta a l’empara del que disposa la 
disposició final segona del Reial decret 1030/2006, de 15 
de setembre.

En virtut d’això, amb l’aprovació prèvia del ministre 
d’Administracions Públiques, disposo:


