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I. DISPOSICIONS gENErALS

MinistEri d’AgriCulturA, PEsCA i AliMEntACió
4208 REIAL DECRET 226/2008, de 15 de febrer, pel qual es regulen les condicions 

d’aplicació de la normativa comunitària de comercialització d’ous.

la producció d’ous és una de les principals activitats ramaderes que es desenvolupen 
al nostre país, ja que aporta a la renda agrària un important percentatge i es configura com 
un sector fermament implantat i consolidat en l’economia ramadera nacional, alhora que 
subministra un producte bàsic per a la dieta d’una qualitat nutricional excel·lent.

les normes de comercialització dels ous garanteixen la preservació del Mercat Únic a la unió 
Europea.

En l’àmbit europeu l’experiència adquirida amb l’aplicació del reglament (CEE) 
núm. 1907/1990, del Consell, relatiu a determinades normes de comercialització dels ous, 
i amb el reglament (CE) núm. 2295/2003, de la Comissió, pel qual s’estableixen les 
disposicions d’aplicació de l’anterior, ha posat de manifest la necessitat de fer noves 
esmenes, així com una simplificació de les normes esmentades, per la qual cosa els 
reglaments són derogats, amb efectes a partir de l’1 de juliol de 2007, per, respectivament, 
el reglament (CE) núm. 1028/2006, del Consell, de 19 de juny de 2006, sobre normes de 
comercialització d’ous, i pel reglament (CE) núm. 557/2007 de la Comissió, de 23 de maig 
de 2007 –modificat pel reglament (CE) núm. 1137/2007, de la Comissió, de 15 de 
novembre de 2007–, pel qual s’estableixen les disposicions d’aplicació del reglament (CE) 
núm. 1028/2006, del Consell, sobre les normes de comercialització dels ous. Els dos 
reglaments tenen com a objecte establir les normes de comercialització a la Comunitat 
dels ous produïts a la Comunitat o importats de països tercers.

Els reglaments sobre comercialització d’ous són aplicables a tots els ous de gallina de 
l’espècie Gallus gallus comercialitzats a la Comunitat. no obstant l’eficàcia i l’aplicabilitat 
directa d’aquests, és necessari establir disposicions específiques, a fi de clarificar l’autoritat 
competent en cada cas, incloure les definicions necessàries a aquest efecte, preveure 
l’intercanvi d’informació entre les diferents administracions i, en particular, per fer ús de les 
opcions addicionals que, en relació amb cada aspecte concret de la regulació comunitària 
de la comercialització d’ous, han quedat, per remissió específica de determinats articles 
dels esmentats reglaments, a la decisió de la legislació nacional dels estats membres. 
Aquestes opcions que, fent ús de l’àmbit deixat puntualment per diferents articles concrets 
dels dos reglaments, s’estableixen en el present reial decret es realitzen tenint en compte 
les particularitats del nostre sistema productiu i afecten la regulació complementària de la 
comunitària en matèries com ara els codis del productor, l’etiquetatge d’envasos destinats 
a la indústria alimentaria i altres aspectes de marcatge d’aquests productes. també es fa 
ús, en aquest reial decret, de la possibilitat, habilitada expressament en diversos articles 
dels esmentats reglaments comunitaris, d’establir excepcions a la regulació comunitària, 
en àrees com ara el marcatge d’ous directament destinats a mercats públics locals o de 
venda a domicilis i altres aspectes del marcatge. se n’exclou el rentatge d’ous en els 
centres d’embalatge, perquè aquesta pràctica mai ha estat autoritzada a Espanya.

El marcatge i l’etiquetatge dels ous destinats al consum humà, a més de complir les 
normes de caràcter general com a producte alimentari que estableix el reial decret 1334/1999, 
de 31 de juliol, pel qual s’aprova la norma general d’etiquetatge, presentació i publicitat dels 
productes alimentaris, han de complir unes normes específiques tant de marcatge sobre el 
mateix ou, com indicacions en l’envàs i en l’embalatge.

A més, hi ha una sèrie d’indicacions voluntàries que constitueixen l’etiquetatge facultatiu 
dels ous, en què el control correspon a l’autoritat competent, o bé es pot delegar a entitats 
independents degudament acreditades. tot això independentment de l’aplicació del 
reglament (CE) núm. 1924/2006, del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de 
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desembre de 2006, relatiu a les declaracions nutricionals i de propietats saludables en 
els aliments.

d’altra banda, es procedeix a modificar el reial decret 372/2003, de 28 de març, pel 
qual s’estableix i es regula el registre general d’establiments de gallines ponedores, als 
efectes de simplificar el codi per al marcatge de l’establiment productor.

En l’elaboració d’aquesta disposició han estat consultades les comunitats autònomes 
i les entitats representatives dels interessos dels sectors afectats.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricultura, Pesca i Alimentació, d’acord 
amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del 
dia 15 de febrer de 2008,

d i s P O s O :

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

1. Aquest reial decret té per objecte establir disposicions específiques per a 
l’aplicació de les normes de comercialització dels ous establertes pel reglament (CE) 
núm. 1028/2006, del Consell, de 19 de juny de 2006, sobre les normes de comercialització 
dels ous, i pel reglament (CE) núm. 557/2007, de la Comissió, de 23 de maig de 2007, 
pel qual s’estableixen les disposicions d’aplicació del reglament (CE) núm. 1028/2006, 
del Consell, sobre les normes de comercialització dels ous.

2. Aquest reial decret no és aplicable, excepte pel que fa al marcatge dels ous 
segons estableix l’article 4, apartat 3, del reglament (CE) núm. 1028/2006, als ous venuts 
directament al consumidor final pel productor en el lloc de producció o en un mercat públic 
local o en la venda a domicili a la regió de producció. En aquests casos no es pot utilitzar 
una classificació per qualitat i pes.

Article 2. Definicions.

1. Als efectes d’aquest reial decret són aplicables les definicions recollides a l’article 2 
del reglament (CE) núm. 1028/2006, del Consell, de 19 de juny de 2006, i a l’article 1 del 
reglament (CE) núm. 557/2007, de la Comissió, de 23 de maig de 2007.

2. Així mateix, s’entén com a:

a) Mercat públic local: lloc o instal·lació de comercialització o venda al consumidor 
final d’ous procedents d’un lloc de producció situat en un àmbit territorial constituït per una 
unitat sanitària local, zona de salut o territori d’iguals característiques i finalitat que defineixi 
l’autoritat competent.

b) Autoritat competent: els òrgans competents de les comunitats autònomes i ciutats 
de Ceuta i Melilla.

c) Venda a domicili: la venda, realitzada pel mateix productor o persona designada 
per aquest, al domicili dels consumidors, directament des del lloc de producció. no es 
considera venda a domicili el repartiment de la compra prèviament efectuada. l’àmbit de 
venda és el de la unitat sanitària local, zona de salut o territori de les mateixes característiques 
i finalitat que defineixi l’autoritat competent.

d) regió de producció: zona geogràfica delimitada i definida per l’autoritat competent 
on es trobi el lloc de producció i que es correspon amb la unitat sanitària local, zona de 
salut o territori de les mateixes característiques i finalitat que defineixi l’autoritat 
competent.

Article 3. Excepcions al marcatge obligatori dels ous.

1. Els ous de la categoria B no estan subjectes als requisits de marcatge establerts a 
l’article 4.1 del reglament (CE) núm. 1028/2006, del Consell, de 19 de juny de 2006, quan 
es comercialitzin exclusivament en el territori nacional.

2. Així mateix, els ous venuts pel productor al consumidor final en un mercat públic 
local a la regió de producció estan exceptuats de les obligacions de marcatge recollides a 
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l’article 4.1 del reglament (CE) núm. 1028/2006, del Consell, de 19 de juny 
de 2006, sempre que:

a) El lloc de producció tingui un màxim de 50 gallines ponedores.
b) El nom i els cognoms en el cas de persones físiques o la raó social per a persones 

jurídiques, així com l’adreça, en els dos casos, estiguin indicats en el punt de venda de 
forma clarament visible i llegible.

3. Els ous procedents d’un establiment de producció situat a Espanya i destinats a 
centres d’embalatge situats en un altre Estat membre de la unió Europea, que exigeixi un 
marcatge d’acord amb el que disposa el reglament 557/2007, de la Comissió, estan 
exceptuats de les obligacions de marcatge del codi de productor abans de sortir de 
l’establiment de producció, sempre que:

a) la petició es produeixi per part dels dos operadors interessats.
b) El centre d’embalatge en destinació tingui una autorització expressa per escrit de 

l’autoritat competent de l’Estat membre on s’ubiqui.
c) l’operador del lloc de producció comuniqui prèviament la intenció de fer l’enviament 

a l’autoritat competent de la seva comunitat autònoma, presentant una còpia de l’autorització 
esmentada al paràgraf b). l’enviament ha d’estar acompanyat d’una còpia del contracte de 
lliurament la durada del qual ha de ser com a mínim d’un mes.

4. Els ous que es lliurin directament des d’un establiment de producció als operadors de 
la indústria alimentaria autoritzats d’acord amb l’article 4 del 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, a partir de l’1 de juliol de 2008 estan 
exceptuats de les obligacions de marcatge fixades a l’article 4.1 del reglament (CE) 
núm. 1028/2006, del Consell, de 19 de juny de 2006, i a aquest efecte l’operador de 
l’establiment de producció ha de fer una sol·licitud expressa davant l’autoritat competent, 
indicant la identificació completa de l’operador de la indústria alimentària a la qual van destinats 
els ous. les partides lliurades queden sota la total responsabilitat dels operadors de les 
indústries alimentàries de destinació dels ous, que s’han de comprometre a utilitzar-los 
exclusivament per a transformació.

Article 4. Etiquetatge d’estoigs i embalatges d’ous.

A més del que estableixen els reglaments comunitaris esmentats a l’article 1.1, 
s’apliquen les regles següents pel que fa a l’etiquetatge d’estoigs i embalatges d’ous:

1. En els estoigs d’ous de categoria A venuts al consumidor final, quan el nombre 
d’unitats es pugui veure clarament i comptar-se fàcilment des de l’exterior o, si no, estigui 
indicat a l’etiquetatge, no és obligatori indicar la quantitat neta mínima continguda a l’envàs 
en aplicació de l’article 10.5 del reial decret 1334/1999, de 31 de juliol, pel qual s’aprova 
la norma general d’etiquetatge, presentació i publicitat dels productes alimentaris, i sempre 
que consti la categoria de pes de conformitat amb el que exigeix l’article 4 del reglament 
557/2007 de la Comissió.

2. En el cas dels ous de categoria B s’ha d’indicar el pes net o nombre d’unitats 
subministrades a cadascun dels enviaments.

3. l’explicació per al consumidor final del codi del productor establerta a l’article 12.2 
del reglament (CE) núm. 557/2007, de la Comissió, s’ha de fer mitjançant la menció 
següent:

«Primer dígit: forma de cria de les gallines.
dues lletres següents: Estat membre de producció.
resta de dígits: granja de producció.»

4.  la marca d’identificació dels estoigs d’ous s’ha de fer segons el que estableix 
l’annex ii, secció i del reglament 853/2004, del Consell, de 29 d’abril de 2004, pel qual 
s’estableixen normes específiques d’higiene dels aliments d’origen animal
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5. Els ous destinats a la indústria alimentària conforme a l’article 3.4, s’han de 
transportar en dispositius proveïts d’un precinte de color groc, de manera que, per obrir-
los, sigui imprescindible la destrucció del precinte. Els precintes o etiquetes han de portar 
les indicacions següents, amb caràcters clarament visibles i fàcilment llegibles:

a) El codi d’explotació de l’establiment que hagi expedit els ous.
b) la frase «Ous dEstinAts A lA indÚstriA AliMEntÀriA» en lletres majúscules 

negres (de 2 centímetres d’altura) i en un o diversos idiomes oficials de la unió Europea.

no obstant això, es pot exceptuar d’aquesta obligació en els casos en què la producció 
d’ous tingui un sistema tecnològic equivalent de traçabilitat des de la granja que aporti en 
qualsevol moment com a mínim les dades abans assenyalades de cada enviament.

Article 5. Etiquetatge facultatiu.

1. s’entén per etiquetatge facultatiu les indicacions addicionals diferents a les 
mencions obligatòries que preveu la legislació vigent, que es refereixen a determinades 
característiques o condicions de producció dels ous o de les gallines de les quals 
procedeixin. les indicacions han de ser, en tot cas, objectives i demostrables.

2. Es poden utilitzar com a indicacions addicionals les següents:

a) Quan les gallines ponedores es criïn en gàbies condicionades, que compleixin els 
requisits continguts a l’annex iii del reial decret 3/2002, d’11 de gener, pel qual s’estableixen 
les normes mínimes de protecció de les gallines ponedores, la indicació del mètode de cria 
es pot completar amb l’expressió «gàbies condicionades» recollida a la part B de l’annex i 
del reglament (CE) núm. 557/2007, de la Comissió.

b) Quan s’indiqui la data de posta, que és el primer dia del període de posta, la data 
de durada mínima es determina a partir d’aquest dia i no ha d’excedir un termini superior 
a 28 dies després de la posta, tal com estableix l’article 13 del reglament (CE) 
núm. 557/2007, de la Comissió.

c) Els estoigs que continguin ous de la categoria A poden portar la indicació addicional 
de qualitat «extra» o «extra frescos» fins al novè dia després de la posta, en aplicació de 
l’article 14 del reglament (CE) núm. 557/2007, de la Comissió.

d) les relatives al sistema d’alimentació de les gallines ponedores d’acord amb 
l’article 15 del reglament (CE) núm. 557/2007, de la Comissió. Aquestes indicacions, que 
només es poden utilitzar si es respecten els percentatges a què es refereix l’article 15, 
s’han d’expressar com a «alimentació basada en cereals» o «alimentació basada en …». 
En aquest cas s’ha d’emplenar amb la indicació del cereal concret.

3. Els agents econòmics o organitzacions que vulguin incloure alguna de les mencions 
a què es refereix l’apartat anterior han de presentar un plec de condicions que inclogui 
almenys els requisits següents:

a) la informació que ha de constar a l’etiqueta.
b) les mesures que està previst adoptar per garantir la veracitat d’aquesta 

informació.
c) El sistema de control que està previst aplicar en tota la fase de producció i venda, 

indicant, si s’escau, l’organisme independent de control i la freqüència dels controls 
previstos.

d) Quan es tracti d’una organització, les mesures aplicables a qualsevol dels seus 
membres que no compleixi el que estableix el plec de condicions.

la sol·licitud d’aprovació i registre del plec de condicions s’ha d’adreçar a l’autoritat 
competent de la comunitat autònoma on radiqui el domicili social de l’agent econòmic o 
organització.

4. una vegada autoritzat el plec de condicions per l’autoritat competent, té validesa i 
efectes en tot el territori nacional, i els agents econòmics o organitzacions poden utilitzar 
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les mencions facultatives en l’etiquetatge quan hagin obtingut el certificat oportú de 
conformitat emès per l’organisme de control previst a l’article 6.

5. Abans del 31 de gener de cada any, l’agent econòmic o organització ha de 
comunicar a l’autoritat competent, en la forma que aquesta determini i, a efectes estadístics, 
la informació sobre el volum d’ous comercialitzat a l’empara d’un plec de condicions 
d’etiquetatge facultatiu durant l’any anterior, així com les dades relatives a les explotacions 
acollides al plec corresponent.

Article 6. Control de l’etiquetatge facultatiu.

1. El sistema de control de l’etiquetatge facultatiu que els agents econòmics o les 
organitzacions es proposin aplicar en totes les fases de producció i venda ha de ser a 
càrrec d’un organisme independent de control el qual ha de portar a terme els controls de 
conformitat necessaris.

2. l’organisme independent de control ha d’estar acreditat en l’àmbit agroalimentari 
de conformitat amb la norma En 45011 per una entitat d’acreditació segons el reial decret 
2200/1995, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el reglament de la infraestructura per a 
la qualitat i seguretat industrial.

3. Els organismes independents de control han d’informar l’autoritat competent que 
va autoritzar el plec de condicions de l’emissió del certificat de conformitat d’acord amb el 
que recull l’article 5.3, així com de l’obtenció de l’acreditació i, si s’escau, de la seva pèrdua. 
també han d’informar l’autoritat competent, almenys un cop l’any, sobre les actuacions 
realitzades en l’àmbit de cada plec de condicions que certifiquin, sense perjudici d’altres 
exigències implantades per l’autoritat competent.

4. no obstant això, el control de l’etiquetatge facultatiu el pot fer l’autoritat competent 
en l’àmbit de les seves atribucions.

Article 7. Pla anual de controls.

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació en col·laboració amb les autoritats 
competents ha d’instrumentar mecanismes de coordinació que assegurin una aplicació 
homogènia del sistema d’etiquetatge no facultatiu dels ous, i fer les comprovacions del 
compliment de les disposicions referents al dit etiquetatge.

Article 8. Deure d’informació.

1. les comunitats autònomes han de notificar al Ministeri d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació quina autoritat o autoritats són competents en l’aplicació d’aquest reial decret 
i en el cas de diverses autoritats han d’indicar quina d’aquestes exerceix la tasca de 
coordinació i d’interlocució amb aquest als efectes de notificació i interlocució amb la 
Comissió Europea segons el que estableixen els articles 25 sobre decisions en cas 
d’incompliment i l’article 32 sobre notificació de les infraccions del reglament (CE) núm. 
557/2007, de la Comissió, de 23 de maig de 2007.

2. les autoritats competents han de remetre al Ministeri d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació, per al seu trasllat a la Comissió Europea, la informació prevista al reglament 
(CE) núm. 1028/2006, del Consell, de 19 de juny de 2006, i altres disposicions d’aplicació 
d’aquest, i en especial:

a) Abans de l’1 de març de cada any, el resultat dels controls i les inspeccions 
efectuats l’any anterior.

b) En el termini màxim de tres dies hàbils la informació a què es refereix l’article 32 
del reglament (CE) núm. 557/2007, de la Comissió, de 23 de maig de 2007.

3. no obstant el que preveu l’article anterior, no és necessària la comunicació per les 
autoritats competents de la informació que preveu l’article 31 del reglament (CE) 
núm. 557/2007, de la Comissió, de 23 de maig de 2007, que ha de ser enviada pel Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació a la Comissió Europea sobre la base de l’existent al 
registre general d’explotacions ramaderes que preveu el reial decret 479/2004, de 26 
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de març, pel qual s’estableix i es regula el registre general d’explotacions ramaderes, a 
data 1 de març de cada exercici.

4. les autoritats competents han de notificar al Ministeri d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació les dades bàsiques sobre cadascun dels plecs de condicions de l’etiquetatge 
facultatiu d’ous previstos a l’article 5.4, que ha de difondre aquesta informació a la resta de 
les autoritats competents.

5. Quan es rebin comunicacions per part d’altres estats membres d’irregularitats en 
enviaments procedents d’Espanya, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha de 
recollir informació de les autoritats competents, que han d’informar l’esmentat Ministeri en 
un termini màxim de 48 hores per a la deguda remissió a l’Estat membre interessat.

Article 9. Sancions.

En cas d’incompliment de les normes de comercialització d’ous, el règim sancionador 
aplicable és el que preveuen el reial decret 1945/1983, de 22 de juny, pel qual es regulen 
les infraccions i sancions en matèria de defensa del consumidor i de la producció 
agroalimentària, i el reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el 
text refós de la llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris, i altres lleis 
complementàries, i la legislació autonòmica aplicable.

disposició transitòria primera. Data de durada mínima.

Fins a 30 dies naturals després de l’entrada en vigor d’aquest reial decret, es pot seguir 
mantenint la menció «s’ha de consumir preferentment abans del» en comptes de la menció 
«consumir preferentment abans del» establerta a l’article 11 del reial decret 1334/1999, 
de 31 de juliol, pel qual s’aprova la norma general d’etiquetatge, presentació i publicitat 
dels productes alimentaris.

disposició transitòria segona. Marcatge d’ous per al lliurament directe a la indústria i 
importats de països tercers.

Fins al 30 de juny de 2008, les obligacions de marcatge establertes a l’article 4.1, del 
reglament (CE) núm. 1028/2006 del Consell, de 19 de juny de 2006, no són aplicables als 
ous lliurats directament a la indústria alimentària, sempre que es compleixin les condicions 
establertes a l’article 11.1.a) i 11.1.b) del reglament (CE) núm. 557/2007, de la Comissió, 
de 23 de maig de 2007.

disposició transitòria tercera. Marcatge facultatiu dels ous.

Es poden seguir utilitzant en els termes actuals les mencions relatives al marcatge 
facultatiu per als productors o les marques que ho estiguin utilitzant, i s’han d’adaptar a les 
condicions exigides als apartats 3, 4 i 5 de l’article 5, així com el que estableix l’article 6 en 
un termini màxim de sis mesos després de l’entrada en vigor d’aquest reial decret.

disposició derogatòria única. Derogació normativa.

A partir de la data d’entrada en vigor d’aquest reial decret queda derogat el decret 
núm. 2602/1968, de 17 d’octubre de 1968, d’ordenació sanitària i zootècnica d’explotacions 
avícoles i sales d’incubació.

disposició final primera. Modificació del Reial decret 372/2003, de 28 de març, pel qual 
s’estableix i es regula el Registre general d’establiments de gallines ponedores.

Els apartats 4 i 5 de l’article 5 del reial decret 372/2003, de 28 de març, pel qual 
s’estableix i es regula el registre general d’establiments de gallines ponedores, queden 
redactats de la manera següent:

«4. les autoritats competents de les comunitats autònomes han d’atribuir 
a cada establiment un número únic que garanteixi la seva identificació. Aquest 
número ha d’estar format per dos dígits corresponents al codi de la província, 
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seguit de tres dígits per al codi de municipi on radiqui l’establiment, seguit d’un 
codi de set dígits que els identifiqui de forma única dins del municipi.

Als efectes del marcatge dels ous que preveu l’article 4 del reglament (CE) 
núm. 1028/2006, del Consell, de 19 de juny de 2006, sobre les normes de 
comercialització dels ous, quan els set dígits que identifiquen l’establiment dins 
del municipi continguin un o diversos zeros situats a l’esquerra l’autoritat 
competent pot autoritzar la seva supressió de manera que el número distintiu 
s’escurci i es posicioni en una única línia en l’ou. En la resta dels casos, l’ou 
s’ha de marcar amb el número distintiu complet, sense perjudici que l’autoritat 
competent pugui autoritzar que la informació es posicioni en dues línies diferents, 
sempre que la divisió del número distintiu es realitzi de manera que a la segona 
línia figuri el codi de set dígits que identifica l’establiment seguit, si s’escau, de 
la identificació de la manada segons estableix l’apartat 5.

5.  Es pot afegir una lletra addicional al número distintiu corresponent, que 
ha d’anar col·locada després del codi d’explotació establert a l’apartat 4 anterior, 
que permeti identificar les manades mantingudes en naus o edificis separats 
dins una mateixa explotació.»

disposició final segona. Títol competencial.

Aquest reial decret té caràcter bàsic i es dicta a l’empara 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 de bases i coordinació 
general de la sanitat.

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, 15 de febrer de 2008.

JuAn CArlOs r.

la ministra d’Agricultura, Pesca i Alimentació,

ElEnA EsPinOsA MAngAnA


