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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
3402 Reial decret 176/2013, de 8 de març, pel qual es deroguen totalment o 

parcialment determinades reglamentacions tecnicosanitàries i normes de 
qualitat referides a productes alimentaris.

Amb l’objectiu de proporcionar la base per assegurar un nivell elevat de protecció de 
la salut de les persones i dels interessos dels consumidors en relació amb els aliments, 
tenint en compte, en particular, la diversitat del subministrament d’aquests, inclosos els 
productes tradicionals, al mateix temps que es garanteix el funcionament eficaç del 
mercat interior, es va publicar el Reglament (CE) núm. 178/2002 del Parlament Europeu i 
del Consell, de 28 de gener de 2002, pel qual s’estableixen els principis i els requisits 
generals de la legislació alimentària, es crea l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària i 
es fixen procediments relatius a la seguretat alimentària.

L’1 de gener de 2006 van entrar en vigor una sèrie de disposicions comunitàries 
relatives a la higiene dels productes alimentaris agrupades en dos blocs. El primer, referit 
a les responsabilitats dels operadors econòmics sobre la base del Reglament (CE) núm. 
852/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, relatiu a la higiene 
dels productes alimentaris, i 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, i el segon, referit a les actuacions de les autoritats 
competents, i que té les seves bases en dues altres disposicions, el Reglament (CE) núm. 
882/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, sobre els controls 
oficials efectuats per garantir la verificació del compliment de la legislació en matèria de 
pinsos i aliments i la normativa sobre salut animal i benestar animal, i el Reglament (CE) 
núm. 854/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, pel qual 
s’estableixen normes específiques per a l’organització de controls oficials dels productes 
d’origen animal destinats al consum humà.

Immediatament, després de l’adopció d’aquests dos pilars per produir i comercialitzar 
tots els aliments segons normes higièniques, la Comissió va iniciar els treballs de 
desplegament d’aquests, amb l’aprovació de mesures d’aplicació sobre aspectes concrets 
dels reglaments esmentats anteriorment.

En l’àmbit nacional, el Reial decret 640/2006, de 26 de maig, pel qual es regulen 
determinades condicions d’aplicació de les disposicions comunitàries en matèria 
d’higiene, de la producció i comercialització dels productes alimentaris, va derogar totes 
les disposicions nacionals que havien incorporat al dret espanyol les directives derogades 
mitjançant aquest paquet de reglaments.

Tanmateix, es van mantenir vigents reglamentacions tecnicosanitàries per a 
l’elaboració, l’emmagatzematge, el transport i la comercialització o venda d’aliments, així 
com normes de qualitat, que s’havien desplegat a nivell nacional, principalment en la 
dècada dels anys setanta i vuitanta, malgrat que la normativa comunitària relativa a la 
higiene dels aliments ja havia regulat determinats requisits específics, que permeten que 
sigui l’operador de l’empresa alimentària qui decideixi de quina manera se n’ha de garantir 
el compliment. Per tant, convé derogar determinades disposicions que no tenen aplicació 
pràctica, així com els requisits d’higiene d’altres disposicions, en nom de la simplificació 
legislativa, ja que han perdut la seva vigència basant-se en el paquet de reglaments 
esmentat anteriorment.

Amb independència d’això, s’ha constatat que les disposicions que ara es deroguen, 
totalment o parcialment, contenen, en un nombre important de casos, preceptes la 
virtualitat dels quals es limita a efectuar una remissió a altres disposicions, generalment 
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de caràcter horitzontal, que no requereixen aquesta remissió per a la seva aplicació 
deguda, per la qual cosa és procedent derogar, així mateix, aquests preceptes.

En l’elaboració d’aquest Reial decret han estat consultades les comunitats autònomes, 
així com els sectors afectats, i ha emès el seu informe preceptiu la Comissió Interministerial 
per a l’Ordenació Alimentària.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, de la 
ministra de Foment, del ministre d’Indústria, Energia i Turisme i del ministre d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del 
Consell de Ministres, en la reunió del dia 8 de març de 2013,

DISPOSO:

Article 1. Derogació parcial del Decret 644/1973, de 29 de març, pel qual s’estableix la 
Reglamentació especial per a l’elaboració, la circulació i el comerç de whisky.

Queden derogats l’apartat cinc de l’article novè; l’apartat dos de l’article deu; els 
apartats u, punt quatre, i u, punt sis, de l’article onze; els articles tretze i catorze; l’apartat 
u de l’article vint-i-dos; i els articles vint-i-tres, vint-i-quatre, vint-i-set i vint-i-vuit del Decret 
644/1973, de 29 de març, pel qual s’estableix la Reglamentació especial per a l’elaboració, 
la circulació i el comerç de whisky.

Article 2. Derogació parcial de l’Ordre de 23 de gener de 1974, per la qual es reglamenta 
l’elaboració, la circulació i el comerç de la sangria i d’altres begudes derivades del vi.

Queden derogats els articles 8è i 9è, els punts 1 i 4 del segon paràgraf de l’article 11 i 
l’article 25 de l’Ordre de 23 de gener de 1974, per la qual es reglamenta l’elaboració, la 
circulació i el comerç de la sangria i d’altres begudes derivades del vi.

Article 3. Derogació parcial del Decret 2484/1974, de 9 d’agost, pel qual s’aprova la 
Reglamentació especial per a l’elaboració, la circulació i el comerç del brandi.

Queden derogats l’apartat nou de l’article quart; l’apartat cinc i els punts u i tres de 
l’apartat onze de l’article cinquè; el punt quatre de l’apartat u de l’article sisè; els articles 
vuitè i novè; els punts dos i sis de l’apartat u i l’apartat dos de l’article setzè i els articles 
dissetè, divuitè, vint-i-unè, vint-i-dosè, vint-i-tresè i vint-i-quatrè del Decret 2484/1974, de 
9 d’agost, pel qual s’aprova la Reglamentació especial per a l’elaboració, la circulació i el 
comerç del brandi.

Article 4. Derogació parcial del Decret 1228/1975, de 5 de juny, pel qual s’estableix la 
Reglamentació especial per a l’elaboració, la circulació i el comerç del rom.

En el Decret 1228/1975, de 5 de juny, pel qual s’estableix la Reglamentació especial 
per a l’elaboració, la circulació i el comerç del rom, queden derogats els apartats dos, vuit 
i nou de l’article quinze; l’apartat cinc de l’article setze; els articles divuit i dinou; l’apartat 
u.dos de l’article vint-i-nou i els articles trenta i trenta-un, així com els articles trenta-quatre 
a trenta-set.

Article 5. Derogació parcial de la Reglamentació tecnicosanitària per a l’elaboració, la 
circulació i el comerç de pastes alimentàries, aprovada pel Decret 2181/1975, de 12 
de setembre.

Es deroga la Reglamentació tecnicosanitària per a l’elaboració, la circulació i el 
comerç de pastes alimentàries, aprovada pel Decret 2181/1975, de 12 de setembre, a 
excepció del que disposen els articles 1r, 2n, 3r, 9è i 10è, així com l’apartat 2 de l’article 
12, els apartats 1 i 2 de l’article 15 i l’article 18.
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Article 6. Derogació parcial de l’Ordre de 31 de gener de 1978 per la qual es reglamenten 
els vins aromatitzats i el bíter-soda.

A l’Ordre de 31 de gener de 1978 per la qual es reglamenten els vins aromatitzats i el 
bíter-soda, queden derogades la lletra g) de l’article 5è; els punts 8, 9, 10 i 12 de l’article 
10; els apartats 2n, 3r i 4t de l’article 12 i els articles 19, 20, 26 i 27.

Article 7. Derogació parcial de la Reglamentació tecnicosanitària per a l’elaboració i la 
venda de conserves vegetals aprovada pel Reial decret 2420/1978, de 2 de juny.

Queden derogades la lletra e) de l’apartat 2 de l’article 3r; els articles 5è a 10è; els 
articles 12 a 14; l’apartat 1r de l’article 15, els articles 16 i 17; l’article 18 a excepció del 
que preveu el punt 2; els articles 19 i 20 i els articles 22 a 24 de la Reglamentació 
tecnicosanitària per a l’elaboració i la venda de conserves vegetals aprovada pel Reial 
decret 2420/1978, de 2 de juny.

Article 8. Derogació parcial de l’Ordre d’1 d’agost de 1979 per la qual es reglamenten 
les sidres i altres begudes derivades de la poma.

A l’Ordre d’1 d’agost de 1979 per la qual es reglamenten les sidres i altres begudes 
derivades de la poma, queden derogats: els punts 3r i 5è de la lletra C) i els punts 3r i 4t 
de la lletra D) de l’article 6è; així com el punt 2n de la lletra A) i el punt 3r de la lletra B) de 
l’article 7è; l’article 8è, el punt 1r de l’article 9è i els articles 20 i 21.

Article 9. Derogació parcial de la Norma de qualitat per als productes carnis embotits 
crus-curats al mercat interior aprovada per l’Ordre de 7 de febrer de 1980.

Queden derogats els apartats 5 a 9, així com el punt 1, llevat del que preveuen les 
lletres f) i l), i els punts 2 i 3 de l’apartat 10 de l’annex 1 de la Norma de qualitat per als 
productes carnis embotits crus-curats al mercat interior aprovada per l’Ordre de 7 de 
febrer de 1980.

Article 10. Derogació parcial de la Reglamentació tecnicosanitària per a l’elaboració, la 
circulació i el comerç de greixos comestibles (animals, vegetals i anhidres), margarines, 
minarines i preparats greixosos, aprovada pel Reial decret 1011/1981, de 10 d’abril.

Queden derogats els articles 14, 30, 31 i 32, a excepció del que preveuen el segon 
guió i l’incís final de l’apartat 9 i l’apartat 10 d’aquest últim article; es deroguen així mateix 
els articles 34 a 36, així com els límits de metalls pesants que estableixen els articles 15, 
16, 17, 19, 20 i 21 de la Reglamentació tecnicosanitària per a l’elaboració, la circulació i el 
comerç de greixos comestibles (animals, vegetals i anhidres), margarines, minarines i 
preparats greixosos, aprovada pel Reial decret 1011/1981, de 10 d’abril.

Article 11. Derogació parcial de la Reglamentació especial per a l’elaboració, la circulació 
i el comerç de la ginebra aprovada pel Reial decret 2297/1981, de 20 d’agost.

Queden derogats l’apartat 2.3.4 de l’article 3r, els apartats 4 i 9 de l’article 4t, l’apartat 
2 de l’article 5è, els apartats 1 i 6 de l’article 10, els articles 11 i 12, els apartats 1 i 3 de 
l’article 13, els articles 16 a 18, l’apartat 2 de l’article 19, així com l’article 23 de la 
Reglamentació especial per a l’elaboració, la circulació i el comerç de ginebra, aprovada 
pel Reial decret 2297/1981, de 20 d’agost.

Article 12. Derogació parcial de la Norma genèrica de qualitat per a productes carnis 
crus adobats, aprovada per l’Ordre de 5 de novembre de 1981.

Queden derogats: el punt 3 de l’apartat 5, els apartats 6, 7 i 8, així com l’apartat 10 excepte 
el que disposen les lletres a) i h) de l’annex número 1, de la Norma genèrica de qualitat per a 
productes carnis crus adobats, aprovada per l’Ordre de 5 de novembre de 1981.
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Article 13. Derogació parcial de la Norma de qualitat per a llom adobat de porc, aprovada 
per l’Ordre de 5 de novembre de 1981.

Es deroga el punt 4 de l’apartat 5 de la Norma de qualitat per a llom adobat de porc, 
aprovada per l’Ordre de 5 de novembre de 1981.

Article 14. Derogació parcial de la Norma genèrica de qualitat per a productes carnis 
tractats per la calor, aprovada per l’Ordre de 5 de novembre de 1981.

Queden derogats el punt 3 de l’apartat 5, els apartats 6, 7, 9 i 10, així com l’apartat 11 
excepte el que disposen les lletres c) i h) de la Norma genèrica de qualitat per a productes 
carnis tractats per la calor, aprovada per l’Ordre de 5 de novembre de 1981.

Article 15. Derogació parcial de la Norma de qualitat per a les carns fredes de llom, 
aprovada per l’Ordre de 5 de novembre de 1981.

Es deroga el punt 4 de l’apartat 5 de la Norma de qualitat per a llom adobat de porc, 
aprovada per l’Ordre de 5 de novembre de 1981.

Article 16. Derogació parcial de la Reglamentació especial per a l’elaboració, la 
circulació i el comerç de l’anís, aprovada pel Reial decret 644/1982, de 5 de març.

Queden derogats l’apartat 2.3 de l’article 4t, l’apartat 4 de l’article 5è, els punts 3 i 5 de 
l’apartat 1 de l’article 6è, els apartats 1, 5 i 6 de l’article 11, els apartats 1, 3 i 4 de l’article 
12, l’article 13, els apartats 1 i 3 de l’article 14, l’apartat 1 de l’article 17, els articles 18 i 
19, els apartats 2, 3 i 4 de l’article 20 i l’article 24 de la Reglamentació especial per a 
l’elaboració, la circulació i el comerç de l’anís, aprovada pel Reial decret 644/1982, de 5 
de març.

Article 17. Derogació parcial de la Reglamentació tecnicosanitària per a l’elaboració, la 
fabricació, la circulació i el comerç de galetes, aprovada pel Reial decret 1124/1982, 
de 30 d’abril.

Queden derogats els apartats 3 i 4, els punts 1, 2.1, 2.2, 2.5 i 3 de l’apartat 5, l’apartat 
6, el punt 2 de l’apartat 7 i els apartats 8 i 9 de la Reglamentació tecnicosanitària per a 
l’elaboració, la fabricació, la circulació i el comerç de galetes, aprovada pel Reial decret 
1124/1982, de 30 d’abril.

Article 18. Derogació parcial de la Reglamentació tecnicosanitària per a l’elaboració i la 
venda de torrons i massapans, aprovada pel Reial decret 1787/1982, de 14 de maig.

Queden derogades les disposicions que s’enumeren a continuació de la 
Reglamentació tecnicosanitària per a l’elaboració i la venda de torrons i massapans, 
aprovada pel Reial decret 1787/1982, de 14 de maig: els apartats 3, 4 i 5, els punts 1, 2 
de l’apartat 7 així com el punt 3 d’aquest mateix apartat, a excepció dels seus 
subapartats 2, 3 i 6; també es deroga el punt 2 de l’apartat 8 i l’apartat 9.

Article 19. Derogació parcial de la Reglamentació tecnicosanitària per a l’elaboració, la 
circulació i el comerç d’aiguardents compostos, licors, aperitius sense vi base i altres 
begudes derivades d’alcohols naturals aprovada pel Reial decret 1416/1982, de 28 de 
maig.

Queden derogades les disposicions que s’enumeren a continuació de la 
Reglamentació tecnicosanitària per a l’elaboració, la circulació i el comerç d’aiguardents 
compostos, licors, aperitius sense vi base i altres begudes derivades d’alcohols naturals 
aprovada pel Reial decret 1416/1982, de 28 de maig: els punts 1.2, 1.4, 4.4, 4.5, 4.6 i 5.7 
de l’apartat 3, l’apartat 4, el primer paràgraf del punt 1 de l’apartat 6, els punts 4.1, 4.2, 
4.4, 5 i 6 de l’apartat 7, el punt 1 de l’apartat 8, el punt 2 de l’apartat 9 i l’apartat 10.
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Article 20. Derogació parcial de la Reglamentació tecnicosanitària d’olis vegetals 
comestibles aprovada pel Reial decret 308/1983, de 25 de gener.

Queden derogades les disposicions que s’enumeren a continuació de la 
Reglamentació tecnicosanitària d’olis vegetals comestibles aprovada pel Reial decret 
308/1983, de 25 de gener: els punts 1, 2, 3 i 4 de l’apartat III, l’apartat IV, els punts 1 i 4 de 
l’apartat V, els punts 1 i 2.1, excepte la lletra a), així com els punts 3 i 4 de l’apartat VI, 
l’apartat VII, a excepció del subapartat 4.2, i els apartats VIII i IX.

Article 21. Derogació parcial de la Reglamentació tecnicosanitària per a l’elaboració i la 
venda de sucs de fruites i d’altres vegetals i dels seus derivats aprovada pel Reial 
decret 667/1983, de 2 de març.

Queden derogats els articles 16, 17 i 18 de la Reglamentació tecnicosanitària per a 
l’elaboració i la venda de sucs de fruites i d’altres vegetals i dels seus derivats aprovada 
pel Reial decret 667/1983, de 2 de març.

Article 22. Derogació parcial de la Reglamentació tecnicosanitària per a l’elaboració, la 
circulació i el comerç de te i derivats aprovada pel Reial decret 1354/1983, de 27 d’abril.

Queden derogats els articles 4t, 6è, 7è, 8è i 9è, l’apartat 8 de l’article 11, els articles 
12 i 14, el primer paràgraf de l’article 16 i els articles 21 a 23 de la Reglamentació 
tecnicosanitària per a l’elaboració, la circulació i el comerç de te i derivats aprovada pel 
Reial decret 1354/1983, de 27 d’abril.

Article 23. Derogació parcial de la Reglamentació tecnicosanitària per a l’obtenció, la 
circulació i la venda de la sal i salmorres comestibles aprovada pel Reial decret 
1424/1983, de 27 d’abril.

Queden derogats els articles 4 a 11, l’article 12 excepte l’apartat 1.1, l’apartat 2.2 de 
l’article 13, els articles 14 i 15 excepte l’apartat 1.1 d’aquest últim, els articles 16 i 17, 
l’apartat 2 de l’article 18 i els articles 19, 20 i 21 de la Reglamentació tecnicosanitària per 
a l’obtenció, la circulació i la venda de la sal i salmorres comestibles aprovada pel Reial 
decret 1424/1983, de 27 d’abril.

Article 24. Derogació parcial dels annexos de l’Ordre de 29 de juny de 1983 per la qual 
s’aproven les normes de qualitat per a pernil cuit i carn freda de pernil, paleta cuita i 
carn freda de paleta i magre de porc cuit i carn freda de magre de porc.

Queden derogades les disposicions que s’esmenten a continuació dels annexos de 
l’Ordre de 29 de juny de 1983 per la qual s’aproven les normes de qualitat per a pernil cuit 
i carn freda de pernil, paleta cuita i carn freda de paleta i magre de porc cuit i carn freda 
de magre de porc.

1. Els apartats 7 a 9, l’apartat 12 excepte els subapartats 1.1 i 1.9 i l’apartat 13 de 
l’annex 1, Norma de qualitat específica per a pernil cuit i carn freda de pernil.

2. Els apartats 7 a 9, l’apartat 12 excepte els subapartats 1.1 i 1.9 i l’apartat 13 de 
l’annex 2, Norma de qualitat específica per a la paleta cuita i carn freda de paleta.

3. Els apartats 7 a 9, l’apartat 12 excepte els subapartats 1.1 i 1.9 i l’apartat 13 de l’annex 
3, Norma de qualitat específica per al magre de porc cuit i carn freda de magre de porc.

Article 25. Derogació parcial dels annexos de l’Ordre de 12 de juliol de 1983, per la qual 
s’aproven les normes generals de qualitat per a la nata i la nata en pols amb destí al 
mercat interior.

Queden derogades les disposicions que s’esmenten a continuació dels annexos de 
l’Ordre de 12 de juliol de 1983, per la qual s’aproven les normes generals de qualitat per a 
la nata i la nata en pols amb destí al mercat interior.
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1. El punt 3 de l’apartat 5, els apartats 7 i 8, els punts 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12 i 13 
de l’apartat 9, i els apartats 10, 11 i 12 excepte el subapartat 1.1 d’aquest últim, així com 
els apartats 13 i 14 de l’annex 1, Norma general de qualitat per a la nata.

2. L’apartat 8, els punts 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10 i 11 de l’apartat 9, els apartats 10, 11 i 12 
excepte el subapartat 1.1 d’aquest últim, així com els apartats 13 i 14 de l’annex 2, Norma 
general de qualitat de la nata en pols.

Article 26. Derogació parcial de la Reglamentació tecnicosanitària per a l’elaboració i la 
comercialització de masses fregides aprovada pel Reial decret 2507/1983, de 4 d’agost.

Es deroga la Reglamentació tecnicosanitària per a l’elaboració i la comercialització de 
masses fregides aprovada pel Reial decret 2507/1983, de 4 d’agost, a excepció dels 
articles 1r i 2n, els apartats 6 i 7 de l’article 9è, l’article 12 i l’apartat 2 de l’article 13.

Article 27. Derogació parcial de la Norma general de qualitat per a la llet concentrada 
destinada al mercat interior aprovada per l’Ordre de 20 d’octubre de 1983.

Queden derogats el punt 1 de l’apartat 6, els apartats 8 a 11, el punt 3 de l’apartat 12 i 
l’apartat 13 de la Norma general de qualitat per a la llet concentrada destinada al mercat 
interior aprovada per l’Ordre de 20 d’octubre de 1983.

Article 28. Derogació parcial de la Reglamentació tecnicosanitària per a l’elaboració, la 
circulació i el comerç d’espècies vegetals per a infusions d’ús en alimentació aprovada 
pel Reial decret 3176/1983, de 16 de novembre.

Es deroga la Reglamentació tecnicosanitària per a l’elaboració, la circulació i el 
comerç d’espècies vegetals per a infusions d’ús en alimentació aprovada pel Reial decret 
3176/1983, de 16 de novembre, a excepció dels articles 1r, 2n i 3r, els apartats 2.1, 2.2 i 
2.3 de l’article 8è, l’article 10, els apartats 2.1 i 2.2 de l’article 11, l’apartat 1 de l’article 13 i 
l’apartat 1 de l’article 18.

Article 29. Derogació parcial de la Reglamentació tecnicosanitària per a l’elaboració i la 
venda de xarops aprovada pel Reial decret 380/1984, de 25 de gener.

Queden derogats els articles 4t a 7è, els apartats 1 i 4; 10 a 13 i 15 a 21 de l’article 8è, 
l’article 9è, l’apartat 1 de l’article 11, els apartats 2, 3, 4, 7 i 8 de l’article 12, els articles 13 
a 15 excepte l’apartat 1 d’aquest últim, els articles 16, 17 i 18, així com els articles 20 a 24 
de la Reglamentació tecnicosanitària per a l’elaboració i la venda de xarops aprovada pel 
Reial decret 380/1984, de 25 de gener.

Article 30. Derogació parcial de la Reglamentació tecnicosanitària per a l’elaboració, la 
circulació i el comerç de salses de taula aprovada pel Reial decret 858/1984, de 28 de 
març.

Queden derogats l’article 14, els articles 16 a 25, excepte l’apartat 1 d’aquest últim, 
així com els articles 26, 27, 29, 30, 31 i 32 de la Reglamentació tecnicosanitària per a 
l’elaboració, la circulació i el comerç de salses de taula aprovada pel Reial decret 
858/1984, de 28 de març.

Article 31. Derogació parcial de la Reglamentació tecnicosanitària per a la fabricació, la 
circulació i el comerç del pa i pans especials aprovada pel Reial decret 1137/1984, de 
28 de març.

Queden derogats els articles 8, 9, 9 bis, 10 i 11, l’apartat 1 i els apartats 3 a 8 de 
l’article 12, l’article 13, l’apartat 3 de l’article 17, els articles 18 a 21, així com els articles 
23 a 26 de la Reglamentació tecnicosanitària per a la fabricació, la circulació i el comerç 
del pa i pans especials aprovada pel Reial decret 1137/1984, de 28 de març.
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Article 32. Derogació parcial de la Reglamentació tecnicosanitària per a l’elaboració, la 
circulació i el comerç de les farines i sèmoles de blat i altres productes de la seva 
molinada, per a consum humà aprovada pel Reial decret 1286/1984, de 23 de maig.

Queden derogats l’apartat 9 de l’article 2n, els articles 3r a 6è, els apartats 1.1, 
1.2, 1.3, 2.2 i 2.3 de l’article 7è, els articles 8è a 10, els apartats 4.4 i 4.5 de l’article 
11, els articles 12 i 13 excepte els apartats 1.1, 3 i 4, l’article 14, l’apartat 2 de l’article 
15 i els articles 16 a 18 de la Reglamentació tecnicosanitària per a l’elaboració, la 
circulació i el comerç de les farines i sèmoles de blat i altres productes de la seva 
molinada, per a consum humà aprovada pel Reial decret 1286/1984, de 23 de maig.

Article 33. Derogació parcial de la Reglamentació tecnicosanitària dels establiments i 
productes de la pesca i l’aqüicultura amb destí al consum humà aprovada pel Reial 
decret 1521/1984, d’1 d’agost.

Queden derogats l’apartat 6 de l’article 23, així com els apartats 6 i 7 de l’article 
32 de la Reglamentació tecnicosanitària dels establiments i productes de la pesca i 
l’aqüicultura amb destí al consum humà aprovada pel Reial decret 1521/1984, d’1 
d’agost.

Article 34. Derogació parcial de la Reglamentació tecnicosanitària per a l’elaboració, la 
circulació i el comerç de condiments i espècies aprovada pel Reial decret 2242/1984, 
de 26 de setembre.

Queden derogats els articles 7 a 10, els apartats 1.4 i 2.10 de l’article 11, l’article 12 i 
el 14, l’apartat 1 de l’article 15, els articles 16 i 17, els apartats 2 a 6 de l’article 18, els 
articles 19 a 22, així com els articles 24 a 28 de la Reglamentació tecnicosanitària per a 
l’elaboració, la circulació i el comerç de condiments i espècies aprovada pel Reial decret 
2242/1984, de 26 de setembre.

Article 35. Derogació parcial de les normes de qualitat per a les conserves vegetals 
aprovades per l’Ordre de 21 de novembre de 1984.

Queden derogades les disposicions que s’esmenten a continuació de les normes de 
qualitat per a les conserves vegetals aprovades per l’Ordre de 21 de novembre de 1984.

1. Els punts 1, 2, 4 i 5 de l’apartat 1.6, a excepció del que disposen els subapartats 
1.6.2.1 i 1.6.2.2; així com el punt 5 de l’apartat 1.7 i l’apartat 1.8 de l’annex número 1, 
Norma tècnica general.

2. L’apartat 2.6 de l’annex número 2. Albercoc.
3. L’apartat 3.6 de l’annex número 3. Préssec.
4. L’apartat 4.6 de l’annex número 4. Peres.
5. L’apartat 5.6 de l’annex número 5. Cireres.
6. L’apartat 6.5 de l’annex número 6. Prunes.
7. L’apartat 7.6 de l’annex número 7. Grills de mandarines.
8. L’apartat 8.4 de l’annex número 8. Raïm.
9. L’apartat 9.5 de l’annex número 9. Maduixes, gerds, groselles, móres.
10. L’apartat 10.5 de l’annex número 10. Amanida de fruites.
11. L’apartat 11.5 de l’annex número 11. Còctel de fruites.
12. L’apartat 12.6 de l’annex número 12. Carxofes.
13. L’apartat 13.6 de l’annex número 13. Espàrrecs.
14. L’apartat 14.6 de l’annex número 14. Mongetes tendres.
15. Els apartats 15.6 i 15.7 de l’annex número 15. Pebrots.
16. L’apartat 16.6 de l’annex número 16. Tomàquets.
17. L’apartat 17.6 de l’annex número 17. Bolets.
18. L’apartat 18.6 de l’annex número 18. Rovellons.
19. L’apartat 19.6 de l’annex número 19. Xampinyó.
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20. L’apartat 20.6 de l’annex número 20. Faves.
21. L’apartat 21.6 de l’annex número 21. Pèsols frescos.
22. L’apartat 22.5 de l’annex número 22. Cigrons.
23. L’apartat 23.5 de l’annex número 23. Fesols.
24. L’apartat 24.5 de l’annex número 24. Llenties.
25. L’apartat 25.6, de l’annex número 25. Pèsols rehidratats.
26. L’apartat 26.6 de l’annex número 26. Bledes.
27. L’apartat 27.6, de l’annex número 27. Espinacs.
28. L’apartat 28.6 de l’annex número 28. Porros.
29. L’apartat 29.5 de l’annex número 29. Pastanagues.
30. L’apartat 30.5 de l’annex número 30. Remolatxa de taula.
31. L’apartat 31.5 de l’annex número 31. Coliflors.
32. L’apartat 32.6 de l’annex número 32. Cols de Brussel·les.
33. L’apartat 34.5 de l’annex número 34. Minestra.
34. L’apartat 35.5 de l’annex número 35. Macedònia.
35. L’apartat 36.5 de l’annex número 36. Patates.
36. L’apartat 37.6, de l’annex número 37. Cogombrets.
37. L’apartat 38.4 de l’annex número 38. Banderilles de vegetals.
38. L’apartat 42.5 de l’annex número 42. Envinagrats de vegetals.

Article 36. Derogació parcial de la Reglamentació tecnicosanitària per a l’elaboració, 
l’emmagatzematge, el transport i la comercialització de succedanis de cafè aprovada 
pel Reial decret 2323/1985, de 4 de desembre.

Es deroga la Reglamentació tecnicosanitària per a l’elaboració, l’emmagatzematge, 
el transport i la comercialització de succedanis de cafè aprovada pel Reial decret 
2323/1985, de 4 de desembre, a excepció del que disposen els articles 1r, 2n, 3r i 7è, 
així com l’article 8è, lletres a), b), c), d), e), g) i h), els apartats 1 i 3 de l’article 15 i 
l’apartat 1 de l’article 20.

Article 37. Derogació parcial de les normes generals de qualitat per a la cansalada 
salada i la cansalada viada curada destinades al mercat interior aprovades per l’Ordre 
de 29 d’octubre de 1986.

Queden derogades les disposicions que s’esmenten a continuació de les normes 
generals de qualitat per a la cansalada salada i la cansalada viada curada destinades al 
mercat interior aprovades per l’Ordre de 29 d’octubre de 1986.

1. Els apartats 8, 9, 11 i 12 de l’annex 1, Norma de qualitat per a la cansalada salada 
destinada al mercat interior.

2. Els apartats 7, 8, 10 i 11, excepte el subapartat 1 d’aquest últim, de l’annex 2, 
Norma de qualitat per a la cansalada viada curada destinada al mercat interior.

Article 38. Derogació parcial de la norma de qualitat per a tripes naturals amb destí al 
mercat interior aprovada per l’Ordre de 29 d’octubre de 1986.

Queden derogats els apartats 10, 11, 12, 13, 14, excepte els subapartats 1.1 i 1.5, 
de la norma de qualitat per a tripes naturals amb destí al mercat interior aprovada per 
l’Ordre de 29 d’octubre de 1986.

Article 39. Derogació parcial del Reial decret 2551/1986, de 21 de novembre, pel qual 
es regula l’elaboració i la comercialització d’«oli de pinyolada refinat i d’oliva».

Queden derogades les lletres b), c) i d) de l’apartat quart del Reial decret 2551/1986, de 
21 de novembre, pel qual es regula l’elaboració i la comercialització d’oli de pinyolada refinat 
i d’oliva.
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Article 40. Derogació parcial de la Reglamentació tecnicosanitària per a l’elaboració, la 
fabricació, la circulació i el comerç de cereals en flocs o expandits aprovada pel Reial 
decret 1094/1987, de 26 de juny.

Queden derogats els articles 3r a 6è, els apartats 2.1 i 2.3 de l’article 7è, l’article 8è, 
els apartats 1.1, 1.2, 1.5 i 2 de l’article 11, els articles 12 i 13, excepte l’apartat 3.1 d’aquest 
últim, els apartats 1 i 2.1 de l’article 14, així com els articles 15 a 17 de la Reglamentació 
tecnicosanitària per a l’elaboració, la fabricació, la circulació i el comerç de cereals en 
flocs o expandits aprovada pel Reial decret 1094/1987, de 26 de juny.

Article 41. Derogació parcial del Reial decret 1044/1987, de 31 de juliol, pel qual es 
regula l’elaboració de sucs de raïm en harmonització amb la normativa comunitària.

Queden derogats les lletres a), c), d) i e) de l’article 2n, l’article 3r, els apartats 3, 4, 
5, 6, i 8 de l’article 5è, els límits establerts per a arsènic, plom, coure i zinc a l’article 6è 
i l’article 7è del Reial decret 1044/1987, de 31 de juliol, pel qual es regula l’elaboració 
de sucs de raïm en harmonització amb la normativa comunitària.

Article 42. Derogació de la Reglamentació tecnicosanitària per a l’elaboració, 
l’emmagatzematge, el transport i la comercialització dels sucres destinats al consum 
humà aprovada pel Reial decret 1261/1987, d’11 de setembre.

Es deroga tot el que es refereix als límits d’arsènic, coure i plom en els articles 2 i 3 
de la Reglamentació tecnicosanitària per a l’elaboració, l’emmagatzematge, el transport 
i la comercialització dels sucres destinats al consum humà aprovada pel Reial decret 
1261/1987, d’11 de setembre.

Article 43. Derogació parcial de la Norma general d’identitat i puresa per al quall i altres 
enzims coagulants de llet destinats al mercat interior aprovada per l’Ordre de 14 de 
gener de 1988.

Queden derogats l’apartat 8, els punts 3 i 4 de l’apartat 9 i els apartats 10, 11, 12 i 14 
de la Norma general d’identitat i puresa per al quall i altres enzims coagulants de llet 
destinats al mercat interior aprovada per l’Ordre de 14 de gener de 1988.

Article 44. Derogació parcial de les Normes generals de qualitat per a les caseïnes i 
caseïnats alimentaris aprovades per l’Ordre de 28 de març de 1988.

Queden derogades les disposicions que s’esmenten a continuació de les normes 
generals de qualitat per a les caseïnes i caseïnats alimentaris aprovades per l’Ordre de 
28 de març de 1988.

1. A l’annex 1, Norma general de qualitat per a les caseïnes alimentàries amb destí 
al mercat interior, l’apartat 7, els punts 1 i 4 de l’apartat 8, els punts 2 i 3 de l’apartat 9 i els 
apartats 10, 11 excepte el subapartat 1 d’aquest, 12, 13 i 14.

2. A l’annex 2, Norma general de qualitat per als caseïnats alimentaris amb destí 
al mercat interior, l’apartat 7, els punts 1 i 4 de l’apartat 8 i els apartats 9, 10, 11 
excepte el subapartat 1 d’aquest, 12, 13 i 14.

Article 45. Derogació parcial de la Reglamentació tecnicosanitària per a l’elaboració i la 
venda d’orxata de xufla aprovada pel Reial decret 1338/1988, de 28 d’octubre.

Queden derogats els apartats 1, 5 i 6 de l’article 8è, els apartats 1, 2, 3, 6 i 8 de 
l’article 10, els articles 12 a 18 excepte els apartats 2 i 6 d’aquest últim, així com els 
articles 19 a 23 de la Reglamentació tecnicosanitària per a l’elaboració i la venda d’orxata 
de xufla aprovada pel Reial decret 1338/1988, de 28 d’octubre.
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Article 46. Derogació parcial de la Norma de qualitat per als olis i greixos escalfats 
aprovada per l’Ordre de 26 de gener de 1989.

Queden derogats els articles 7, 8, 10, 11 i 12 de la Norma de qualitat per als olis i 
greixos escalfats aprovada per l’Ordre de 26 de gener de 1989.

Article 47. Derogació parcial de la Reglamentació tecnicosanitària per a l’elaboració i la 
comercialització de patates fregides i productes d’aperitiu aprovada pel Reial decret 
126/1989, de 3 de febrer.

Es deroga la Reglamentació tecnicosanitària per a l’elaboració i la comercialització de 
patates fregides i productes d’aperitiu aprovada pel Reial decret 126/1989, de 3 de febrer, 
a excepció del que disposen els articles 1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 14è, així com els apartats 2, 5 i 
6 de l’article 15 i els apartats 2 i 3 de l’article 17.

Article 48. Derogació parcial de la Reglamentació tecnicosanitària per a l’elaboració, la 
circulació i el comerç de productes derivats de cacau, derivats de xocolata i succedanis 
de xocolata aprovada pel Reial decret 823/1990, de 22 de juny.

Es deroga la Reglamentació tecnicosanitària per a l’elaboració, la circulació i el 
comerç de productes derivats de cacau, derivats de xocolata i succedanis de xocolata 
aprovada pel Reial decret 823/1990, de 22 de juny, a excepció del que disposen els 
articles 1r i 2n, així com els apartats 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 de l’article 3r, l’apartat 1 de l’article 
10 i l’apartat 1 de l’article 11.

Article 49. Derogació parcial de la Reglamentació tecnicosanitària per a l’elaboració, la 
circulació i el comerç de la cervesa i de la malta líquida aprovada pel Reial decret 
53/1995, de 20 de gener.

Queden derogats els articles 3 i 4, l’apartat 7 de l’article 8, els articles 11 i 12 
excepte l’apartat 1 d’aquest últim, els apartats 1, 2 i 3 de l’article 13 i l’article 16 de la 
Reglamentació tecnicosanitària per a l’elaboració, la circulació i el comerç de la 
cervesa i de la malta líquida aprovada pel Reial decret 53/1995, de 20 de gener.

Article 50. Derogació parcial de la Reglamentació tecnicosanitària per a l’elaboració, la 
circulació i el comerç de gelats i barreges envasades per congelar aprovada pel Reial 
decret 618/1998, de 17 d’abril.

Es deroga la Reglamentació tecnicosanitària per a l’elaboració, la circulació i el 
comerç de gelats i barreges envasades per congelar aprovada pel Reial decret 
618/1998, de 17 d’abril, a excepció del que disposa l’article 1, els apartats 1, 2, 3, 6, 
8, 9, 10 i 11 de l’article 2, l’article 3, les lletres a), b) i c) de l’apartat 1 i les lletres a) a 
i) de l’apartat 2 de l’article 6, l’apartat 1 de l’article 11 i l’apartat 1 de l’article 17.

Article 51. Derogació parcial de la Reglamentació tecnicosanitària per a l’elaboració, la 
distribució i el comerç de caldos, consomés, sopes i cremes aprovada pel Reial decret 
2452/1998, de 17 de novembre.

Es deroga la Reglamentació tecnicosanitària per a l’elaboració, la distribució i el 
comerç de caldos, consomés, sopes i cremes aprovada pel Reial decret 2452/1998, de 17 
de novembre, a excepció del que disposen els articles 1, 2 i 3, així com els apartats 1, 2 i 
5 de l’article 4 i l’apartat 1 de l’article 10.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 76  Divendres 29 de març de 2013  Secc. I. Pàg. 11

Article 52. Derogació parcial de la Reglamentació tecnicosanitària per a l’elaboració, la 
circulació i la venda de les olives de taula aprovada pel Reial decret 1230/2001, de 8 
de novembre.

Queden derogats els articles 5 i 6, els apartats 2 i 3 de l’article 7, els articles 8 i 9, 
l’apartat 1 de l’article 10, el primer paràgraf de l’article 11 i l’article 12 de la Reglamentació 
tecnicosanitària per a l’elaboració, la circulació i la venda de les olives de taula aprovada 
pel Reial decret 1230/2001, de 8 de novembre.

Article 53. Derogació parcial de la Norma de qualitat per al iogurt aprovada pel Reial 
decret 179/2003, de 14 de febrer.

Queden derogats el subapartat 7.3.7, així com els apartats 8 a 11 excepte el 
subapartat 1 d’aquest últim, i l’apartat 13 de la Norma de qualitat per al iogurt aprovada 
pel Reial decret 179/2003, de 14 de febrer.

Article 54. Derogació total de disposicions.

Queden derogades les disposicions següents:

a) Ordre de 16 d’agost de 1964 per la qual s’aprova la Reglamentació tecnicosanitària 
del gel.

b) Decret 408/1975, de 7 de març, pel qual s’aprova la Reglamentació 
tecnicosanitària per a la manipulació d’ous frescos i conservats, i l’elaboració, conservació 
i venda d’ovoproductes.

c) Resolució de 26 de desembre de 1983, de la Subsecretaria, per la qual s’aprova 
la llista positiva d’additius per a l’elaboració de pernil cuit i carn freda de pernil, paleta 
cuita i carn freda de paleta i magre de porc i carn freda de magre de porc.

d) Reial decret 381/1984, de 25 de gener, pel qual s’aprova la Reglamentació 
tecnicosanitària del comerç detallista d’alimentació.

e) Reial decret 168/1985, de 6 de febrer, pel qual s’aprova la Reglamentació 
tecnicosanitària sobre condicions generals d’emmagatzematge frigorífic d’aliments i 
productes alimentaris.

f) Reial decret 706/1986, de 7 de març, pel qual s’aprova la Reglamentació 
tecnicosanitària sobre condicions generals d’emmagatzematge (no frigorífic) d’aliments i 
productes alimentaris.

g) Reial decret 2483/1986, de 14 de novembre, pel qual s’aprova la Reglamentació 
tecnicosanitària sobre condicions generals de transport terrestre d’aliments i productes 
alimentaris a temperatura regulada.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que estableix l’article 149.1.16a de la 
Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de bases i 
coordinació general de la sanitat.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 8 de març de 2013.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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