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REAL DECRETO 226/2008, do 15 de febreiro,
polo que se regulan as condicións de aplicación da normativa comunitaria de comercialización de ovos. («BOE» 56, do 5-3-2008.)

A produción de ovos é unha das principais actividades gandeiras que se desenvolven no noso país, proporciona á renda agraria unha importante porcentaxe e
configúrase como un sector firmemente implantado e
consolidado na economía gandeira nacional, á vez que
subministra un produto básico para a dieta cunha excelente calidade nutricional.
As normas de comercialización dos ovos garanten a
preservación do mercado único na Unión Europea.
No ámbito europeo a experiencia adquirida coa aplicación do Regulamento (CEE) n.º 1907/1990, do Consello, relativo a determinadas normas de comercialización
dos ovos, e co Regulamento (CE) n.º 2295/2003, da
Comisión, polo que se establecen as disposicións de
aplicación do anterior, puxo de manifesto a necesidade
de realizar novas emendas así como unha simplificación
das ditas normas, polo que eses regulamentos son
derrogados, con efectos a partir do 1 de xullo de 2007,
por, respectivamente, o Regulamento (CE) n.º 1028/2006,
do Consello, do 19 de xuño de 2006, sobre normas de
comercialización de ovos, e polo Regulamento (CE) n.º
557/2007 da Comisión, do 23 de maio de 2007 –modificado polo Regulamento (CE) n.º 1137/2007, da Comisión,
do 15 de novembro de 2007-, polo que se establecen as
disposicións de aplicación do Regulamento (CE) n.º
1028/2006, do Consello, sobre as normas de comercialización dos ovos. Ambos os regulamentos teñen por
obxecto establecer as normas de comercialización na
Comunidade dos ovos producidos na Comunidade ou
importados de países terceiros.
Os devanditos regulamentos sobre comercialización
de ovos serán aplicables a todos os ovos de galiña da
especie Gallus gallus comercializados na Comunidade.
Malia a súa eficacia e aplicabilidade directa, é necesario
establecer disposicións específicas, co fin de clarificar a
autoridade competente en cada caso, incluír as definicións precisas para o efecto, prever o intercambio de
información entre as distintas administracións e, en particular, para facer uso das opcións adicionais que, en
relación con cada aspecto concreto da regulación comunitaria da comercialización de ovos, quedaron, por remisión específica de determinados artigos dos ditos regulamentos, á decisión da lexislación nacional dos Estados
membros. Estas opcións que, facendo uso do ámbito
deixado puntualmente por distintos artigos concretos
de ambos os regulamentos, se establecen neste real
decreto, realízanse tendo en conta as particularidades
do noso sistema produtivo e afectan a regulación complementaria da comunitaria en materias tales como os
códigos do produtor, a etiquetaxe de envases destinados á industria alimentaría e outros aspectos de marcación destes produtos. Tamén se fai uso, neste real
decreto, da posibilidade, habilitada expresamente en
diversos artigos dos ditos regulamentos comunitarios,
de establecer excepcións á regulación comunitaria, en
áreas tales como a marcación de ovos directamente
destinados a mercados públicos locais ou de venda en
domicilios e outros aspectos da marcación. Exclúese o
lavado de ovos nos centros de embalaxe, pois esta práctica nunca foi autorizada en España.
A marcación e etiquetaxe dos ovos destinados ao
consumo humano, ademais de cumpriren coas normas
de carácter xeral como produto alimenticio que son
establecidas no Real decreto 1334/1999, do 31 de xullo,
polo que se aproba a norma xeral de etiquetaxe, presen-
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tación e publicidade dos produtos alimenticios, deben
cumprir unhas normas específicas tanto de marcación
sobre o propio ovo como indicacións no envase e na
embalaxe.
Ademais, existen unha serie de indicacións voluntarias, que constitúen a etiquetaxe facultativa dos ovos,
cuxo control corresponde á autoridade competente ou
ben se poderá delegar en entidades independentes
debidamente acreditadas. Todo isto, independentemente da aplicación do Regulamento (CE) n.º 1924/2006,
do Parlamento Europeo e do Consello, do 20 de decembro de 2006, relativo ás declaracións nutricionais e de
propiedades saudables nos alimentos.
Por outro lado, procédese a modificar o Real decreto
372/2003, do 28 de marzo, polo que se establece e regula
o Rexistro xeral de establecementos de galiñas poñedoras, para os efectos de simplificar o código para a marcación do establecemento produtor.
Na elaboración desta disposición foron consultadas
as comunidades autónomas e as entidades representativas dos intereses dos sectores afectados.
Na súa virtude, por proposta da ministra de Agricultura, Pesca e Alimentación, de acordo co Consello de
Estado e logo da deliberación do Consello de Ministros
na súa reunión do día 15 de febreiro de 2008,
DISPOÑO:
Artigo 1.

Obxecto e ámbito de aplicación.

1. Este real decreto ten por obxecto establecer disposicións específicas para a aplicación das normas de
comercialización dos ovos establecidas polo Regulamento (CE) n.º 1028/2006, do Consello, do 19 de xuño de
2006, sobre as normas de comercialización dos ovos, e
polo Regulamento (CE) n.º 557/2007, da Comisión, do 23
de maio de 2007, polo que se establecen as disposicións
de aplicación do Regulamento (CE) n.º 1028/2006, do
Consello, sobre as normas de comercialización dos
ovos.
2. Este real decreto non será de aplicación, con
excepción do relativo á marcación dos ovos segundo se
establece no artigo 4, número 3, do Regulamento (CE)
n.º 1028/2006, aos ovos vendidos directamente ao consumidor final polo produtor no lugar de produción ou
nun mercado público local ou na venda a domicilio na
rexión de produción. Nestes casos non se poderá utilizar unha clasificación por calidade e peso.
Artigo 2.

Definicións.

1. Para os efectos deste real decreto serán de aplicación as definicións recollidas no artigo 2 do Regulamento (CE) n.º 1028/2006, do Consello, do 19 de xuño de
2006, e no artigo 1 do Regulamento (CE) n.º 557/2007, da
Comisión, do 23 de maio de 2007.
2. Así mesmo, entenderase como:
a) Mercado público local: lugar ou instalación de
comercialización ou venda ao consumidor final de ovos
procedentes dun lugar de produción situado nun ámbito
territorial constituído por unha unidade sanitaria local,
zona de saúde ou territorio de iguais características e
finalidade que defina a autoridade competente.
b) Autoridade competente: os órganos competentes das comunidades autónomas e cidades de Ceuta e
Melilla.
c) Venda a domicilio: a venda, realizada polo propio
produtor ou persoa designada por este, no domicilio
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dos consumidores, directamente desde o lugar de produción; non se considera como venda a domicilio a
repartición da compra previamente feita. O ámbito de
venda será o da unidade sanitaria local, zona de saúde
ou territorio de iguais características e finalidade que
defina a autoridade competente.
d) Rexión de produción: zona xeográfica delimitada e definida pola autoridade competente onde se
encontre o lugar de produción e que corresponderá coa
unidade sanitaria local, zona de saúde ou territorio de
iguais características e finalidade que defina a autoridade competente.

mentaria a que van destinados os ovos. As partidas
entregadas quedarán baixo a total responsabilidade dos
operadores das industrias alimentarias de destino dos
ovos, que se deberán comprometer a utilizalos exclusivamente para transformación.

Artigo 3.
ovos.

1. Nas embalaxes de ovos de categoría A vendidos
ao consumidor final, cando o número de unidades se
poida ver claramente e contar facilmente desde o exterior ou, no seu defecto, veña indicado na etiquetaxe,
non será obrigatorio indicar a cantidade neta mínima
contida no envase, en aplicación do artigo 10.5 do Real
decreto 1334/1999, do 31 de xullo, polo que se aproba a
norma xeral de etiquetaxe, presentación e publicidade
dos produtos alimenticios, e sempre que conste a categoría de peso conforme o exixido no artigo 4 do Regulamento 557/2007 da Comisión.
2. No caso dos ovos de categoría B deberase indicar o peso neto ou o número de unidades subministradas en cada un dos envíos.
3. A explicación para o consumidor final do código
do produtor establecida no artigo 12.2 do Regulamento
(CE) n.º 557/2007, da Comisión, realizarase mediante a
seguinte mención:

Excepcións á marcación obrigatoria dos

1. Os ovos da categoría B non estarán suxeitos aos
requisitos de marcación establecidos no artigo 4.1 do
Regulamento (CE) n.º 1028/2006, do Consello, do 19 de
xuño de 2006, cando se comercialicen exclusivamente
no territorio nacional.
2. Así mesmo, os ovos vendidos polo produtor ao
consumidor final nun mercado público local na rexión
de produción estarán exceptuados das obrigas de marcación recollidas no artigo 4.1 do Regulamento (CE) n.º
1028/2006, do Consello, do 19 de xuño de 2006, sempre
que:
a) O lugar de produción conte cun máximo de 50
galiñas poñedoras.
b) O nome e apelidos, no caso de persoas físicas,
ou a razón social, para persoas xurídicas, así como o
enderezo, en ambos os casos, estean indicados no
punto de venda de forma claramente visible e lexible.
3. Os ovos procedentes dun establecemento de
produción situado en España e destinados a centros de
embalaxe situados noutro Estado membro da Unión
Europea, que exixa unha marcación acorde co disposto
no Regulamento 557/2007, da Comisión, estarán exceptuados das obrigas de marcación do código de produtor
antes de saír do establecemento de produción, sempre
que:
a) A petición a fagan dous operadores interesados.
b) O centro de embalaxe en destino conte cunha
autorización expresa por escrito da autoridade competente do Estado membro en que radique.
c) O operador do lugar de produción comunique
previamente a súa intención de realizar o envío á autoridade competente da súa comunidade autónoma, presentando unha copia da autorización mencionada na
alínea b). O envío irá acompañado dunha copia do contrato de entrega cuxa duración será de, polo menos, un
mes.
4. Os ovos que se entreguen directamente desde
un establecemento de produción aos operadores da
industria alimentaría autorizados conforme o artigo 4 do
Regulamento (CE) n.º 853/2004, do Parlamento Europeo
e do Consello, do 29 de abril de 2004, polo que se establecen normas específicas de hixiene dos alimentos de
orixe animal, a partir do 1 de xullo de 2008 estarán
exceptuados das obrigas de marcación fixadas no artigo
4.1 do Regulamento (CE) n.º 1028/2006, do Consello, do
19 de xuño de 2006, para o cal o operador do establecemento de produción deberá realizar unha solicitude
expresa ante a autoridade competente, indicando a
identificación completa do operador da industria ali-

Artigo 4.

Etiquetaxe de embalaxes de ovos.

Ademais do establecido nos regulamentos comunitarios mencionados no artigo 1.1 aplicaranse as seguintes regras no referente á etiquetaxe de embalaxes de
ovos:

«Primeiro díxito: forma de cría das galiñas.
Dúas letras seguintes: Estado membro de produción.
Resto de díxitos: granxa de produción.»
4. A marca de identificación das embalaxes de
ovos realizarase segundo o establecido no anexo II, sección I do Regulamento 853/2004, do Consello, do 29 de
abril de 2004, polo que se establecen normas específicas de hixiene dos alimentos de orixe animal.
5. Os ovos destinados á industria alimentaria, conforme o artigo 3.4, transportaranse en dispositivos provistos dun precinto de cor amarela, de maneira que,
para abrilos, sexa imprescindible destruír o precinto.
Estes precintos ou etiquetas levarán as seguintes indicacións, con caracteres claramente visibles e facilmente
lexibles:
a) O código de explotación do establecemento que
expediu os ovos.
b) A frase «OVOS DESTINADOS Á INDUSTRIA ALIMENTARIA» en letras maiúsculas negras (de 2 centímetros de altura) e nun ou varios idiomas oficiais da Unión
Europea.
Non obstante, poderase exceptuar desta obriga nos
casos en que a produción de ovos teña un sistema tecnolóxico equivalente de rastrexabilidade desde a granxa
que proporcione en calquera momento, como mínimo,
os datos antes sinalados de cada envío.
Artigo 5.

Etiquetaxe facultativa.

1. Entenderase por etiquetaxe facultativa aquelas
indicacións adicionais distintas ás mencións obrigatorias previstas na lexislación vixente, que se refiren a
determinadas características ou condicións de produción dos ovos ou das galiñas de que procedan. Esas
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indicacións deben ser, en todo caso, obxectivas e
demostrables.
2. Poderanse utilizar como indicacións adicionais
as seguintes:
a) Cando as galiñas poñedoras se críen en gaiolas
acondicionadas, que cumpran os requisitos contidos no
anexo III do Real decreto 3/2002, do 11 de xaneiro, polo
que se establecen as normas mínimas de protección das
galiñas poñedoras, a indicación do método de cría
poderase completar coa expresión «gaiolas acondicionadas» recollida na parte B do anexo I do Regulamento
(CE) n.º 557/2007, da Comisión.
b) Cando se indique a data de posta, que será o
primeiro día do período de posta, a data de duración
mínima determinarase a partir dese día e non deberá
superar un prazo de 28 días despois da posta, tal e como
establece o artigo 13 do Regulamento (CE) n.º 557/2007,
da Comisión.
c) As embalaxes que conteñan ovos da categoría A
poderán levar a indicación adicional de calidade «extra»
ou «extra frescos» ata o noveno día despois da posta, en
aplicación do artigo 14 do Regulamento (CE) n.º
557/2007, da Comisión.
d) As relativas ao sistema de alimentación das galiñas poñedoras, de acordo co artigo 15 do Regulamento
(CE) n.º 557/2007, da Comisión. As ditas indicacións, que
só se poderán utilizar se se respectan as porcentaxes a
que se refire o citado artigo 15, expresaranse como «alimentación baseada en cereais» ou «alimentación
baseada en …». En tal caso deberase indicar o cereal
concreto.
3. Os axentes económicos ou organizacións que
desexen incluír algunha das mencións a que se refire o
punto anterior deberán presentar un prego de condicións que inclúa, polo menos, os seguintes requisitos:
a) A información que vaia constar na etiqueta.
b) As medidas que estea previsto adoptar para
garantir a veracidade da dita información.
c) O sistema de control que estea previsto aplicar a
toda a fase de produción e venda, indicando, de ser o
caso, o organismo independente de control e a frecuencia dos controis previstos.
d) Cando se trate dunha organización, as medidas
aplicables a calquera dos seus membros que non cumpra o establecido no prego de condicións.
A solicitude de aprobación e rexistro do prego de
condicións será dirixida á autoridade competente da
comunidade autónoma onde radique o domicilio social
do axente económico ou organización.
4. Unha vez autorizado o prego de condicións pola
autoridade competente, terá validez e efectos en todo o
territorio nacional, e os axentes económicos ou organizacións poderán utilizar as mencións facultativas na
etiquetaxe unha vez obtido o oportuno certificado de
conformidade emitido polo organismo de control previsto no artigo 6.
5. Antes do 31 de xaneiro de cada ano, o axente
económico ou organización comunicará á autoridade
competente, na forma que esta determine e para efectos
estatísticos, a información sobre o volume de ovos
comercializado ao abeiro dun prego de condicións de
etiquetaxe facultativa durante o ano anterior, así como
os datos relativos ás explotacións acollidas ao prego
correspondente.

Artigo 6.
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Control da etiquetaxe facultativa.

1. O sistema de control da etiquetaxe facultativa
que os axentes económicos ou organizacións se propoñan aplicar en todas as fases de produción e venda
correrá por conta dun organismo independente de control, o cal levará a cabo os controis de conformidade
necesarios.
2. O organismo independente de control deberá
estar acreditado no ámbito agroalimentario conforme a
norma EN45011 por unha entidade de acreditación
segundo o Real decreto 2200/1995, do 28 de decembro,
polo que se aproba o Regulamento da infraestrutura
para a calidade e seguridade industrial.
3. Os organismos independentes de control deberán informar a autoridade competente que autorizou o
prego de condicións da emisión do certificado de conformidade, de acordo co recollido no artigo 5.3, así
como da obtención da acreditación e, de ser o caso, da
súa perda. Tamén informarán a autoridade competente,
polo menos unha vez ao ano, sobre as actuacións realizadas no ámbito de cada prego de condicións que certifiquen, sen prexuízo doutras exixencias implantadas
pola autoridade competente.
4. Non obstante, o control da etiquetaxe facultativa
poderá ser realizado pola autoridade competente no
ámbito das súas atribucións.
Artigo 7.

Plan anual de controis.

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación,
en colaboración coas autoridades competentes, instrumentará mecanismos de coordinación que aseguren
unha aplicación homoxénea do sistema de etiquetaxe
non facultativa dos ovos, e efectuará as comprobacións
do cumprimento das disposicións referentes á dita etiquetaxe.
Artigo 8.

Deber de información.

1. As comunidades autónomas notificarán ao
Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación que
autoridade ou autoridades son competentes na aplicación deste real decreto e no caso de varias autoridades
indicarán cal delas exerce o labor de coordinación e de
interlocución con el para os efectos de notificación e
interlocución coa Comisión Europea, segundo o establecido nos artigos 25, sobre decisións en caso de
incumprimento, e no artigo 32, sobre notificación das
infraccións do Regulamento (CE) n.º 557/2007, da Comisión, do 23 de maio de 2007.
2. As autoridades competentes remitirán ao Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, para o seu
traslado á Comisión Europea, a información prevista no
Regulamento (CE) n.º 1028/2006, do Consello, do 19 de
xuño de 2006, e demais disposicións de aplicación del,
e en especial:
a) Antes do 1 de marzo de cada ano, o resultado
dos controis e inspeccións efectuados o ano anterior.
b) Nun prazo máximo de tres días hábiles, a información a que se refire o artigo 32 do Regulamento (CE)
n.º 557/2007, da Comisión, do 23 de maio de 2007.
3. Malia o previsto no artigo anterior, non será preciso que as autoridades competentes comuniquen a
información prevista no artigo 31 do Regulamento (CE)
n.º 557/2007, da Comisión, do 23 de maio de 2007, que
será enviada polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Ali-
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mentación á Comisión Europea con base na existente
no Rexistro xeral de explotacións gandeiras previsto no
Real decreto 479/2004, do 26 de marzo, polo que se establece e regula o Rexistro xeral de explotacións gandeiras, o 1 de marzo de cada exercicio.
4. As autoridades competentes notificarán ao
Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación os datos
básicos sobre cada un dos pregos de condicións da etiquetaxe facultativa de ovos previstos no artigo 5.4, e
aquel difundirá esta información ao resto das autoridades competentes.
5. Cando se reciban comunicacións por parte
doutros Estados membros de irregularidades en envíos
procedentes de España, o Ministerio de Agricultura,
Pesca e Alimentación solicitará información das autoridades competentes, que deberán informar o dito ministerio nun prazo máximo de 48 horas para a debida remisión ao Estado membro interesado.
Artigo 9.

Sancións.

En caso de incumprimento das normas de comercialización de ovos, o réxime de sancións aplicable será o
previsto no Real decreto 1945/1983, do 22 de xuño, polo
que se regulan as infraccións e sancións en materia de
defensa do consumidor e da produción agroalimentaria,
e no Real decreto lexislativo 1/2007, do 16 de novembro,
polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral para a
defensa dos consumidores e usuarios e outras leis complementarias, e a lexislación autonómica aplicable.
Disposición transitoria primeira.
mínima.

Data de duración

Ata 30 días naturais tras a entrada en vigor deste
real decreto, poderase seguir mantendo a mención
«consúmase preferentemente antes do» no canto da
mención «consumir preferentemente antes do» establecida no artigo 11 do Real decreto 1334/1999, do 31 de
xullo, polo que se aproba a norma xeral de etiquetaxe,
presentación e publicidade dos produtos alimenticios.
Disposición transitoria segunda. Marcación de ovos
para entrega directa á industria e importados de países terceiros.
Ata o 30 de xuño de 2008, as obrigas de marcación
establecidas no artigo 4.1, do Regulamento (CE) n.º
1028/2006 do Consello, do 19 de xuño de 2006, non
serán de aplicación aos ovos entregados directamente á
industria alimentaria, sempre e cando se cumpran as
condicións establecidas no artigo 11.1.a) e 11.1.b) do
Regulamento (CE) n.º 557/2007, da Comisión, do 23 de
maio de 2007.
Disposición transitoria terceira.
dos ovos.

Marcación facultativa

Poderanse seguir utilizando nos termos actuais as
mencións relativas á marcación facultativa para aqueles
produtores ou marcas que a viñesen utilizando, e deberanse adaptar ás condicións exixidas nos números 3, 4 e
5 do artigo 5 así como ao establecido no artigo 6 nun
prazo máximo de seis meses tras a entrada en vigor
deste real decreto.

Disposición derrogatoria única.
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Derrogación normativa.

A partir da data de entrada en vigor deste real decreto
queda derrogado o Decreto número 2602/1968, do 17 de
outubro de 1968, de ordenación sanitaria e zootécnica de
explotacións avícolas e salas de incubación.
Disposición derradeira primeira. Modificación do Real
decreto 372/2003, do 28 de marzo, polo que se establece e regula o Rexistro xeral de establecementos
de galiñas poñedoras.
Os números 4 e 5 do artigo 5 do Real decreto
372/2003, do 28 de marzo, polo que se establece e regula
o Rexistro xeral de establecementos de galiñas poñedoras, quedan redactados como segue:
«4. As autoridades competentes das comunidades autónomas atribuirán a cada establecemento un número único que garanta a súa identificación. Este número estará composto por dous
díxitos correspondentes ao código da provincia,
seguido de tres díxitos para o código de municipio
onde radique o establecemento, seguido dun
código de sete díxitos que os identifique de forma
única dentro do municipio.
Para os efectos da marcación dos ovos prevista
no artigo 4 do Regulamento (CE) n.º 1028/2006, do
Consello, do 19 de xuño de 2006, sobre as normas
de comercialización dos ovos cando os sete díxitos
que identifican o establecemento dentro do municipio conteñan un ou varios ceros situados á
esquerda, a autoridade competente poderá autorizar a súa supresión de modo que o número distintivo se acurte e se poña nunha única liña no ovo.
No resto dos casos, o ovo deberase marcar co
número distintivo completo, sen prexuízo do cal a
autoridade competente poderá autorizar que a
información se poña en dúas liñas diferentes, sempre e cando a división do número distintivo se
realice de tal maneira que na segunda liña figure o
código de sete díxitos que identifica o establecemento seguido, de ser o caso, da identificación do
bando segundo se establece no número 5.
5. Poderase engadir unha letra adicional ao
número distintivo correspondente, que irá colocada despois do código de explotación establecido
no número 4 anterior, que permita identificar os
bandos mantidos en naves ou edificios separados
dentro dunha mesma explotación.»
Disposición derradeira segunda.

Título competencial.

Este real decreto ten carácter básico e dítase ao
abeiro do artigo 149.1.13.ª e 16.ª da Constitución, polo
que se atribúe ao Estado a competencia exclusiva en
materia de bases e coordinación da planificación xeral
da actividade económica e de bases e coordinación
xeral da sanidade.
Disposición derradeira terceira.

Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ao
da súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid o 15 de febreiro de 2008.
JUAN CARLOS R.
A ministra de Agricultura, Pesca
e Alimentación,
ELENA ESPINOSA MANGANA

