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MINISTERIO 
DE SANIDADE E CONSUMO

 22171 REAL DECRETO 1420/2006, do 1 de decem-
bro, sobre prevención da parasitose por ani-
sakis en produtos da pesca subministrados 
por establecementos que serven comida aos 
consumidores finais ou a colectividades. 
(«BOE 302, do 19-12-2006.)

A anisakiase humana é un problema de saúde pública 
cuxa incidencia está aumentando nos últimos anos, como 
demostran diversos estudos, entre eles os do Centro 
Nacional de Epidemioloxía e do Comité Científico da 
Axencia Española de Seguranza Alimentaria. Este 
aumento podería ser debido a unha maior infestación do 
peixe capturado en todos os mares e consumido en 
España, a melloras no diagnóstico da enfermidade grazas 
ao progreso do noso sistema sanitario e á multiplicación 
do costume de comer peixe cru ou pouco cociñado.

O problema é, pois, complexo e afecta toda a cadea 
alimentaria desde a pesca ata o consumo final, así como o 
sistema sanitario. A súa solución exixe unha formulación 
integral, desde a introdución de melloras nas fases de 
extracción e elaboración ata o perfeccionamento das inter-
vencións médicas. Neste contexto, as medidas preventi-
vas son esenciais e, entre elas, a conxelación do peixe que 
se vai consumir en cru e a axeitada cocción do peixe coci-
ñado reveláronse moi eficaces. Estas medidas non exclúen 
traballar noutros ámbitos da cadea alimentaria, particular-
mente no sector primario, nin informar os consumidores 
da necesidade de previr esta parasitose no fogar.

O obxectivo deste real decreto é, precisamente, con-
tribuír á solución do problema, facendo obrigatoria a 
garantía de aplicación destes procesos polos establece-
mentos que serven comidas, ordenar a posta en marcha 
dun plan xeral de control sanitario da parasitose por ani-
sakis con participación de todas as administracións públi-
cas implicadas e dos sectores privados concernidos e, 
finalmente, mellorar a información aos consumidores e a 
formación do persoal dos establecementos afectados.

Actuacións deste tipo para a prevención de parasitose 
están previstas desde hai tempo na normativa comunita-
ria. Primeiro na Directiva 91/493/CEE do Consello, do 22 
de xullo de 1991, pola que se fixan as normas sanitarias 
aplicables á produción e á posta no mercado dos produ-
tos pesqueiros, e despois na Decisión 93/140/CEE da 
Comisión, do 19 de xaneiro de 1993, pola que se estable-
cen as modalidades de control visual para detectar para-
sitos nos produtos da pesca, disposicións actualmente 
derrogadas.

A normativa vixente relevante é o Regulamento (CE) 
n.º 853/2004 do Parlamento Europeo e do Consello, do 29 
de abril de 2004, polo que se establecen normas específi-
cas de hixiene dos alimentos de orixe animal. Este regula-
mento prevé a obriga de conxelar os produtos da pesca 
para consumir crus ou practicamente crus, mesmo no 
comercio polo miúdo (que abrangue os establecementos 
que serven comida) matizada no caso de afumados, esca-
beches e salgaduras.

Pola súa parte, o Regulamento (CE) n.º 2074/2005 da 
Comisión, do 5 de decembro de 2005, establece normas 
detalladas que recaen sobre os operadores de empresas 
alimentarias relativas ás inspeccións visuais para detectar 
parasitos nos produtos da pesca.

Na elaboración deste real decreto foron oídos os sec-
tores afectados e consultadas as comunidades autóno-
mas, e emitiu o seu informe preceptivo a Comisión Inter-
ministerial para a Ordenación Alimentaria.

Este real decreto, que ten carácter de norma básica, 
dítase ao abeiro do disposto no artigo 149.1.16.ª da Cons-
titución, polo que se lle atribúe ao Estado a competencia 
exclusiva en materia de bases e coordinación xeral da 
sanidade, e de acordo co establecido no artigo 40.2 da Lei 
14/1986, do 25 de abril, xeral de sanidade.

Na súa virtude, por proposta da ministra de Sanidade 
e Consumo, de acordo co Consello de Estado e logo de 
deliberación de Consello de Ministros na súa reunión do 
día 1 de decembro de 2006,

D I S P O Ñ O :

Artigo 1. Obriga de garantir a conxelación.

Os titulares dos establecementos que serven comida 
aos consumidores finais ou a colectividades (bares, res-
taurantes, cafetarías, hoteis, hospitais, colexios, residen-
cias, comedores de empresas, empresas de catering e 
similares) están obrigados a garantir que os produtos da 
pesca para consumir en cru ou practicamente en cru 
foron previamente conxelados a unha temperatura igual 
ou inferior a –20 ºC na totalidade do produto, durante un 
período de polo menos 24 horas; este tratamento aplica-
rase ao produto en bruto ou ao produto rematado.

Tamén lles será aplicable a mesma obriga de garantía 
cando se trate de produtos da pesca que foron sometidos 
a un proceso de afumadura en frío no cal a temperatura 
central do produto non superou os 60 ºC e que pertenzan 
ás especies seguintes: arenque, xarda, espadín e salmón 
(salvaxe) do Atlántico ou do Pacífico.

Igualmente estarán obrigados a garantir a conxela-
ción nas mesmas condicións se se trata de produtos da 
pesca en escabeche ou salgados, cando este proceso non 
abonde para destruír as larvas dos nematodos. A Axencia 
Española de Seguranza Alimentaria establecerá e difun-
dirá os criterios técnicos necesarios para determinar nes-
tes casos se é necesaria ou non a conxelación.

Artigo 2. Formas de satisfacer a obriga de garantía de 
conxelación.

Os titulares dos establecementos que serven comida 
ao público ou a colectividades quedarán dispensados de 
realizar a conxelación por si mesmos cando dispoñan de 
calquera medio documental, expedido polos explotado-
res das empresas alimentarias subministradoras do pro-
duto pesqueiro, en que se especifique que estes ou un 
tedor anterior aplicaron a conxelación en calquera fase 
anterior da cadea alimentaria nos termos establecidos no 
artigo 1.

Artigo 3. Recomendacións verbo dos tratamentos 
      térmicos.

A Axencia Española de Seguranza Alimentaria formu-
lará e difundirá recomendacións verbo dos tratamentos 
térmicos máis seguros para a prevención desta parasi-
tose, aos cales se debe someter o peixe destinado a ser 
consumido cociñado.

Artigo 4. Obrigas informativas.

Os establecementos porán en coñecemento dos con-
sumidores que os produtos da pesca afectados por este 
real decreto foron sometidos a conxelación nos termos 
establecidos, a través dos procedementos que consideren 
apropiados, entre outros, mediante carteis ou nas cartas-
menú.

A Axencia Española de Seguranza Alimentaria e as 
comunidades autónomas apoiarán o sector implicado 
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mediante o deseño ou a subministración de materiais 
informativos para facilitar o cumprimento destas obrigas.

Artigo 5. Plan de control sanitario da anisakiase.

A Axencia Española de Seguranza Alimentaria, en cola-
boración coas administracións públicas e os sectores pri-
vados e organizacións e entidades concernidos, estable-
cerá un plan nacional de control da parasitose por anisakis 
en toda a cadea alimentaria. En particular, o dito plan 
incluirá actuacións de información aos consumidores e de 
formación do persoal dos establecementos afectados.

Artigo 6. Réxime sancionador.

En caso de incumprimento do establecido neste real 
decreto, será de aplicación o réxime de infraccións e san-
cións establecido na Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de 
sanidade, sen prexuízo das posibles responsabilidades 
civís, penais ou doutra orde que puidesen concorrer. En 
particular, o incumprimento do disposto no artigo 1 deste 
real decreto terá a consideración dunha infracción grave 
das previstas no artigo 35.B).2.ª da devandita lei, en canto 
que o incumprimento do disposto no artigo 4 terá a con-
sideración dunha infracción leve das previstas no artigo 
35.A).1.ª da referida Lei xeral de sanidade.

Artigo 7. Exercicio polas comunidades autónomas das 
súas facultades de control.

As comunidades autónomas exercerán as súas facul-
tades de control para asegurar que se observa o disposto 
neste real decreto.

Disposición derradeira primeira. Título competencial.

Este real decreto, que ten a consideración de norma 
básica, dítase ao abeiro do disposto no artigo 149.1.16.ª 
da Constitución, polo que se lle atribúe ao Estado a com-
petencia exclusiva en materia de bases e coordinación 
xeral da sanidade.

Disposición derradeira segunda. Cumprimento das obrigas 
informativas.

Os establecementos deberán cumprir coas obrigas 
informativas previstas no artigo 4, no prazo de tres meses 
desde a entrada en vigor deste real decreto.

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 1 de decembro de 2006.

JUAN CARLOS R.

A ministra de Sanidade e Consumo,

ELENA SALGADO MÉNDEZ 

 22260 Orde SCO/3858/2006, do 5 de decembro, pola 
que se regulan determinados aspectos relacio-
nados coa prestación de produtos dietéticos 
do Sistema Nacional de Saúde. («BOE» 303, 
do 20-12-2006.)

O artigo 7 da Lei 16/2003, do 28 de maio, de cohesión 
e calidade do Sistema Nacional de Saúde, recolle, entre 
as prestacións do Sistema Nacional de Saúde, a de produ-
tos dietéticos. Pola súa banda, no artigo 8 prevé que as 

prestacións sanitarias do catálogo se farán efectivas 
mediante a carteira de servizos comúns do Sistema 
Nacional de Saúde.

O Real decreto 1030/2006, do 15 de setembro, polo 
que se establece a carteira de servizos comúns do Sis-
tema Nacional de Saúde e o procedemento para a súa 
actualización, recolle no seu anexo VII o contido da pres-
tación de produtos dietéticos e, no punto 2.3 deste anexo, 
establece que os produtos dietéticos financiables son 
aqueles inscritos no Rexistro Xeral Sanitario de Alimentos 
como alimentos dietéticos destinados a usos médicos 
especiais e incluídos na oferta (nomenclatura) de produ-
tos dietéticos, sinalando que o procedemento para a 
inclusión de produtos na oferta se establecerá por orde 
ministerial.

Por outra banda, existen certos aspectos relacionados 
cos produtos dietéticos susceptibles de financiamento, 
tales como os requisitos de identificación destes produtos 
ou as obrigas das súas empresas comercializadoras, que 
se fai necesario regular ou actualizar co fin de facilitar a 
xestión da prestación e proporcionárllela de forma máis 
axeitada aos pacientes. Algúns destes aspectos xa se 
recolleron na Orde do 15 de decembro de 2000, pola que 
se fixan condicións de identificación dos alimentos desti-
nados a usos médicos especiais susceptibles de financia-
mento polo Sistema Nacional de Saúde.

Finalmente, o Real decreto 1555/2004, do 25 de xuño, 
polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do 
Ministerio de Sanidade e Consumo, modifica a denomi-
nación e competencias de diferentes unidades e establece 
que a Dirección Xeral de Cohesión do Sistema Nacional 
de Saúde e Alta Inspección é o órgano directivo ao cal lle 
corresponde definir a política de ordenación das presta-
cións e coordinar as actividades relacionadas, así como 
definir as garantías das prestacións sanitarias, adscri-
bindo a esta dirección xeral o Comité asesor para presta-
cións con produtos dietéticos creado no punto sétimo da 
Orde do 2 de xuño de 1998 para a regulación da nutrición 
enteral domiciliaria no Sistema Nacional de Saúde.

Esta orde ten por obxecto, por un lado, facer efectivas 
as previsións do Real decreto 1030/2006, do 15 de setem-
bro, ao establecer o procedemento para a inclusión dos 
alimentos dietéticos para usos médicos especiais na 
oferta de produtos dietéticos susceptibles de financia-
mento e, por outro, actualizar os requisitos de identifica-
ción destes produtos así como determinar os criterios 
para a asignación do tipo, co fin de facilitar que a presta-
ción de produtos dietéticos se realice nos termos previs-
tos no citado real decreto. Así mesmo, adecua a composi-
ción e as funcións do comité asesor anteriormente citado 
á normativa vixente.

Esta disposición foi sometida ao procedemento de 
información en materia de normas e regulamentacións 
técnicas e de regulamentos relativos aos servizos da 
sociedade da información, previsto na Directiva 98/34/CE 
do Parlamento Europeo e do Consello, do 22 de xuño de 
1998, modificada pola Directiva 98/48/CE do Parlamento 
Europeo e do Consello, do 20 de xullo de 1998, así como 
no Real decreto 1337/1999, do 31 de xullo, que incorpora 
estas directivas ao ordenamento xurídico español.

Na súa tramitación foron oídos os sectores afectados 
e foi consultado o Consello Interterritorial do Sistema 
Nacional de Saúde.

Esta orde dítase ao abeiro do disposto na disposición 
derradeira segunda do Real decreto 1030/2006, do 15 de 
setembro.

Na súa virtude, coa aprobación previa do ministro de 
Administracións Públicas, dispoño:

Artigo 1. Produtos dietéticos financiables.

Serán financiables polo Sistema Nacional de Saúde os 
produtos dietéticos inscritos no Rexistro Xeral Sanitario 


