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O capítulo II do título IV da Lei de montes, do 8 de
xuño de 1957.

O Decreto 496/1960, do 17 de marzo, polo que
se validan taxas por xestión técnico-facultativa dos ser-
vicios agronómicos.

O Real decreto 699/1995, do 28 de abril, polo que
se actualizan as taxas relativas ó rexistro de productos
e material fitosanitario, expedición de certificacións e
concesión de autorizacións.

Disposición derradeira primeira. Carácter básico.

O disposto nesta lei ten o carácter de normativa bási-
ca, ó abeiro do establecido no artigo 149.1.13.a, 16.a
e 23.a da Constitución, que lle atribúe ó Estado a com-
petencia exclusiva sobre bases e coordinación da pla-
nificación xeral da actividade económica, bases e coor-
dinación xeral da sanidade e lexislación básica sobre
protección do ambiente, respectivamente. É unha excep-
ción ó dito carácter de normativa básica a regulación
contida nos artigos 10, 11 e 12 desta lei, que se dictan
ó abeiro do disposto no artigo 149.1.10.a e 16.a, primeiro
inciso, da Constitución, que lle atribúe ó Estado a com-
petencia exclusiva en materia de comercio exterior e
sanidade exterior, respectivamente.

Disposición derradeira segunda. Facultade de desen-
volvemento.

O Goberno aprobará, no ámbito das súas compe-
tencias, as normas de aplicación e desenvolvemento
desta lei.

Por tanto,

Mando a tódolos españois, particulares e autoridades,
que cumpran e fagan cumprir esta lei.

Madrid, 20 de novembro de 2002.

JUAN CARLOS R.

O presidente do Goberno,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

MINISTERIO DA PRESIDENCIA
22731 REAL DECRETO 1202/2002, do 20 de

novembro, polo que se modifica a regulamen-
tación técnico-sanitaria para a fabricación, cir-
culación e comercio do pan e pans especiais,
aprobada polo Real decreto 1137/1984, do
28 de marzo. («BOE» 280, do 22-11-2002.)

A Regulamentación técnico-sanitaria para a fabrica-
ción, circulación e comercialización do pan e pans espe-
ciais, aprobada polo Real decreto 1137/1984, do 28
de marzo, foi modificada polo Real decreto 2677/1985,
do 4 de decembro, e polo Real decreto 285/1999, do
22 de febreiro.

Igualmente, mediante os reais decretos 2001/1995,
do 7 de decembro, polo que se aproba a lista positiva
de aditivos colorantes autorizados para uso na elabo-
ración de productos alimenticios, e o 145/1997, do 31
de xaneiro, polo que se aproba a lista positiva de aditivos

distintos de colorantes e edulcorantes para uso na ela-
boración de productos alimenticios, substituíron os adi-
tivos permitidos na elaboración de pan e pans especiais
previstos na citada regulamentación técnico-sanitaria.

No mercado español encóntrase una ampla gama
de pans especiais procedentes doutros estados mem-
bros da Unión Europea que non se axustan ós requisitos
esixidos na nosa regulamentación técnico-sanitaria. Os
ditos productos poden circular libremente na Unión Euro-
pea, xa que están legalmente fabricados e comercia-
lizados nos seus países de orixe.

Neste sentido, é aconsellable a modificación da citada
regulamentación técnico-sanitaria para achega-los seus
requisitos ós criterios doutros estados membros, en par-
ticular con respecto a certas definicións e denominacións
de productos, así como os límites de acidez e humidade,
co fin de crear condicións de competencia leal entre
as industrias e permiti-la elaboración dunha maior varie-
dade de productos tendo en conta a evolución tecno-
lóxica e os gustos do consumidor.

As modificacións que se introducen non afectan a
correcta información dos consumidores, que queda ase-
gurada a través das obrigas impostas polo artigo 8 da
norma xeral de etiquetaxe, presentación e publicidade
dos productos alimenticios, aprobada polo Real decreto
1334/1999, do 31 de xullo, e modificada polo Real
decreto 238/2000, do 18 de febreiro.

Así mesmo, modifícanse determinados aspectos rela-
tivos á duración do pan especial por estaren regulados
pola citada norma xeral.

Esta disposición foi sometida ó procedemento de
información establecido na Directiva 98/34/CE do Par-
lamento Europeo e do Consello, do 22 de xuño de 1998,
incorporada ó ordenamento xurídico interno polo Real
decreto 1337/1999, do 31 de xullo, polo que se regula
a remisión de información en materia de normas e regu-
lamentacións técnicas e regulamentos relativos ós ser-
vicios da sociedade de información.

Este real decreto díctase ó abeiro do disposto nos
artigos 149.1.13.a e 16.a da Constitución, e de confor-
midade co artigo 40.2 da Lei 14/1986, do 25 de abril,
xeral de sanidade.

Na tramitación deste real decreto foron consultadas
as comunidades autónomas e os sectores afectados, e
emitiu a Comisión Interministerial para a Ordenación
Alimentaria.

Na súa virtude, por proposta dos ministros de Agri-
cultura, Pesca e Alimentación, e de Sanidade e Consumo,
e logo de deliberación do Consello de Ministros na súa
reunión do día 15 de novembro de 2002,

D I S P O Ñ O :

Artigo único. Modificación da regulamentación técni-
co-sanitaria para a fabricación, circulación e comercio
do pan e pans especiais.

Modifícase a regulamentación técnico-sanitaria para
a fabricación, circulación e comercio do pan e pans espe-
ciais, aprobada polo Real decreto 1137/1984, do 28
de marzo, nos seguintes termos:

Un. Suprímese o artigo 5.
Dous. O artigo 7 queda redactado da seguinte

maneira:
«Artigo 7. Denominacións do pan especial.

O pan especial pode recibi-las seguintes deno-
minacións, que se inclúen a título enunciativo e
non limitativo, prohibíndose calquera denomina-
ción que induza o consumidor a erro:

7.1 Pan integral: é o elaborado con fariña inte-
gral.
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7.2 Pan con grans partidos: é o elaborado con
fariña integral á que se lle engadiron grans partidos
convenientemente tratados.

7.3 Pan de Viena e pan francés: é o pan de
flama elaborado a base de masa branda; entre os
seus ingredientes deben entrar, ademais dos bási-
cos, azucres, leite ou ambos á vez, na cantidade
suficiente para unha boa práctica de fabricación.

7.4 Pan torrado: é o que, despois da súa coc-
ción, é cortado en rebandas e sometido a torrado
e envasado.

7.5 Biscote: é o que, despois da súa cocción
en moldes con tapa, é cortado en rebandas e some-
tido a torrado e envasado.

7.6 Colíns: son os fabricados cunha masa de
pan que contén a cantidade suficiente de graxa
para unha boa práctica de fabricación, laminada,
cortada en cilindros, fermentada e enfornada.

7.7 Pan doutro cereal: é aquel no que se empre-
ga fariña de trigo mesturada con fariña doutro
cereal nunha proporción mínima do 51 por 100
e recibe o nome de pan deste último cereal.

7.8 Pan enriquecido: é aquel na elaboración
do cal se incorporaron fariñas enriquecidas ou no
que se empregaron substancias enriquecedoras,
segundo o disposto na lexislación vixente.

7.9 Pan de molde ou americano: é aquel que
ten unha lixeira cortiza branda e que para a súa
cocción foi introducido en molde.

7.10 Pan relado: é o producto resultante da
trituración industrial do pan. Prohíbese fabricalo
con restos de pan procedentes de establecementos
de consumo.

7.11 Por razóns dos seus ingredientes adicio-
nais, ademais da súa forma externa ou o proce-
demento da súa elaboración son tamén pans espe-
ciais os seguintes: ‘‘pan biscoitado’’, ‘‘pan doce’’,
‘‘pan de froitas’’, ‘‘pauciños’’, ‘‘bastóns’’, ‘‘grisinos’’,
‘‘pan ácimo’’ e outros.»

Tres. No artigo 12 modifícase o punto 12.3, subs-
tituíndo o último parágrafo polo seguinte:

«Queda prohibida a conxelación de pan e pans
especiais polos distribuidores ou expendedores.»

Catro. O artigo 15 queda redactado do seguinte
modo:

«Artigo 15. Outros ingredientes.

Tódalas materias primas que se utilicen como
ingredientes do pan e dos pans especiais deberán
cumpri-las disposicións que lles sexan de aplica-
ción.

Na elaboración dos pans especiais permitirase
a incorporación á masa panaria dos seguintes ingre-
dientes que se enuncian para efectos indicativos
nesta lista non limitativa:

15.1 Glute de trigo seco ou húmido, salvado
ou grans partidos.

15.2 Leite enteiro, concentrado, condensado,
en po, total ou parcialmente desnatado, ou soro
en po.

15.3 Ovos frescos, refrixerados, conservados
e ovoproductos.

15.4 Fariñas de leguminosas (soia, fabas, chí-
charos, lentellas e feixóns) en cantidade inferior
ó 3 por 100 en masa de fariña empregada, soa
ou mesturada.

15.5 Fariñas de malte ou extracto de malte,
azucres comestibles e mel.

15.6 Graxas comestibles.
15.7 Cacao, especias e condimentos.
15.8 Pasas, froitas ou outros vexetais naturais,

preparados ou condimentados.»

Cinco. O artigo 17 modifícase da seguinte maneira:

1. Suprímese o punto 2.
2. O punto 4 queda redactado do seguinte

modo:

«4. O pan bregado, de miolo duro, español ou
candeal, en calquera das súas modalidades ou
características, terá unha humidade máxima do 30
por 100.

Para o pan de flama, a súa humidade máxima
está en relación co peso das pezas:

a) Pezas superiores a 501 gramos, 39 por 100.
b) Pezas de 401 a 500 gramos, 37 por 100.
c) Pezas de pesos inferiores a 400 gramos, 35

por 100.»

3. O punto 5 queda redactado do seguinte
modo:

«5. O pan especial poderá ter unha humidade
máxima do 40 por 100.

Non obstante, o pan especial integral poderá ter
unha humidade máxima do 42 por 100 e o pan
especial, que polas súas características de proceso,
deseño ou de ingredientes xustifique unha absor-
ción maior de auga ou modifique a relación cor-
tiza/estructura, poderá ter unha humidade máxima
do 45 por 100.»

Seis. O artigo 19 queda redactado da seguinte
maneira:

«Artigo 19. Etiquetaxe.

A etiquetaxe dos productos a que se refire esta
regulamentación técnico-sanitaria deberá cumpri-lo
disposto no Real decreto 1334/1999, do 31 de
xullo, polo que se aproba a norma xeral de eti-
quetaxe, presentación e publicidade dos productos
alimenticios, sen prexuízo de que a denominación
de venda dos productos que se inclúen no ámbito
de aplicación desta regulamentación técnico-sani-
taria sexa a recollida nos seus artigos 6 e 7.»

Disposición derradeira primeira. Título competencial.

Este real decreto díctase ó abeiro do disposto no
artigo 149.1.13.a e 16.a da Constitución, polo que se
lle atribúe ó Estado, respectivamente, a competencia
exclusiva en materia de bases e coordinación da pla-
nificación xeral da actividade económica, e bases e coor-
dinación xeral da sanidade, así como en virtude do dis-
posto no artigo 40.2 da Lei 14/1986, do 25 de abril,
xeral de sanidade.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ó
da súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid o 20 de novembro de 2002.

JUAN CARLOS R.

O vicepresidente primeiro do Goberno
e ministro da Presidencia,
MARIANO RAJOY BREY


