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Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 20 de novembre de 2002.

ARIAS CAÑETE

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
22731 REIAL DECRET 1202/2002, de 20 de novem-

bre, pel qual es modifica la reglamentació tec-
nicosanitària per a la fabricació, la circulació
i el comerç del pa i els pans especials, apro-
vada pel Reial decret 1137/1984, de 28 de
març. («BOE» 280, de 22-11-2002.)

La reglamentació tecnicosanitària per a la fabricació,
la circulació i la comercialització del pa i els pans espe-
cials, aprovada pel Reial decret 1137/1984, de 28 de
març, va ser modificada pel Reial decret 2677/1985,
de 4 de desembre, i pel Reial decret 285/1999, de 22
de febrer.

Igualment, mitjançant els reials decrets 2001/1995,
de 7 de desembre, pel qual s’aprova la llista positiva
d’additius colorants autoritzats per a ús en l’elaboració
de productes alimentaris, i el 145/1997, de 31 de gener,
pel qual s’aprova la llista positiva d’additius diferents
de colorants i edulcorants per a ús en l’elaboració de
productes alimentaris, es van substituir els additius per-
mesos en l’elaboració de pa i els pans especials que
preveu la reglamentació tecnicosanitària esmentada.

En el mercat espanyol hi ha una àmplia gamma de
pans especials procedents d’altres estats membres de
la Unió Europea que no s’ajusten als requisits que exigeix
la nostra reglamentació tecnicosanitària. Aquests pro-
ductes poden circular lliurement a la Unió Europea, per-
què estan legalment fabricats i comercialitzats en els
seus països d’origen.

En aquest sentit, és aconsellable la modificació de
la reglamentació tecnicosanitària per apropar els requi-
sits d’aquesta als criteris d’altres estats membres, en
particular respecte a determinades definicions i deno-
minacions de productes, així com els límits d’acidesa
i humitat, a fi de crear condicions de competència lleial
entre les indústries i de permetre l’elaboració de més
varietat de productes tenint en compte l’evolució tec-
nològica i els gustos del consumidor.

Les modificacions que s’introdueixen no afecten la
correcta informació dels consumidors, que queda asse-
gurada per mitjà de les obligacions imposades per l’ar-
ticle 8 de la norma general d’etiquetatge, presentació
i publicitat dels productes alimentaris, aprovada pel Reial
decret 1334/1999, de 31 de juliol, i modificada pel
Reial decret 238/2000, de 18 de febrer.

Així mateix, es modifiquen determinats aspectes rela-
tius a la durada del pa especial perquè estan regulats
per la norma general esmentada.

Aquesta disposició ha estat sotmesa al procediment
d’informació establert a la Directiva 98/34/CE del Par-
lament Europeu i del Consell, de 22 de juny de 1998,
incorporada a l’ordenament jurídic intern pel Reial decret
1337/1999, de 31 de juliol, pel qual es regula la tramesa
d’informació en matèria de normes i reglamentacions
tècniques i reglaments relatius als serveis de la societat
d’informació.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que dis-
posen els articles 149.1.13a i 16a de la Constitució,
i de conformitat amb l’article 40.2 de la Llei 14/1986,
de 25 d’abril, general de sanitat.

En la tramitació d’aquest Reial decret han estat con-
sultats les comunitats autònomes i els sectors afectats,
i ha emès informe la Comissió Interministerial per a l’Or-
denament Alimentari.

En virtut d’això, a proposta dels ministres d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació i de Sanitat i Consum, i amb
la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió
del dia 15 de novembre de 2002,

D I S P O S O :

Article únic. Modificació de la reglamentació tecnico-
sanitària per a la fabricació, la circulació i el comerç
del pa i els pans especials.

Es modifica la reglamentació tecnicosanitària per a
la fabricació, la circulació i el comerç del pa i els pans
especials aprovada pel Reial decret 1137/1984, de 28
de març, en els termes següents:

U. Se suprimeix l’article 5.
Dos. L’article 7 queda redactat de la manera

següent:

«Article 7. Denominacions del pa especial.

El pa especial pot rebre les denominacions
següents, que s’inclouen a títol enunciatiu i no limi-
tador, i es prohibeix qualsevol denominació que
indueixi a error el consumidor:

7.1 Pa integral: és l’elaborat amb farina inte-
gral.

7.2 Pa amb granyons: és l’elaborat amb farina
integral al qual se li han afegit granyons conve-
nientment tractats.

7.3 Pa de Viena i pa francès: és el pa de flama
elaborat a base de massa tova, entre els ingredients
de la qual hi ha d’haver, a més dels bàsics, sucres,
llet o ambdós alhora en la quantitat suficient per
a una bona pràctica de fabricació.

7.4 Pa torrat: és el que, després de la cocció,
és tallat a llesques, torrat i envasat.

7.5 Biscota: és el que, després de la cocció
en motlles amb tapa, és tallat a llesques, torrat
i envasat.

7.6 Bastons: són els fabricats amb una massa
de pa que conté la quantitat suficient de greix per
a una bona pràctica de fabricació, laminada, tallada
en cilindres, fermentada i enfornada.

7.7 Pa d’un altre cereal: és aquell en el qual
s’utilitza farina de blat barrejada amb farina d’un
altre cereal en una proporció mínima del 51
per 100 i rep el nom de pa d’aquest últim cereal.

7.8 Pa enriquit: és aquell en l’elaboració del
qual s’han incorporat farines enriquides o en el qual
s’han utilitzat substàncies enriquidores, segons el
que disposa la legislació vigent.

7.9 Pa de motlle o americà: és aquell que té
una crosta tova lleugera i que ha estat introduït
en un motlle per coure’l.

7.10 Pa ratllat: és el producte resultant de la
trituració industrial del pa. Es prohibeix fabricar-lo
amb restes de pa procedents d’establiments de
consum.
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7.11 Per raons dels ingredients addicionals, a
més de la seva forma externa o el procediment
de la seva elaboració també són pans especials
els següents: ‘‘pa de pessic’’, ‘‘pa de sucre’’, ‘‘pa
de fruites’’, ‘‘bastonets’’, ‘‘bastons’’, ‘‘pa àzim’’ i
altres.»

Tres. A l’article 12 es modifica l’apartat 12.3, i se
substitueix l’últim paràgraf pel següent:

«Queda prohibida la congelació de pa i pans
especials pels distribuïdors o expenedors.»

Quatre. L’article 15 queda redactat de la manera
següent:

«Article 15. Altres ingredients.
Totes les matèries primeres que s’utilitzin com

a ingredients del pa i dels pans especials han de
complir les disposicions que els siguin aplicables.

En l’elaboració dels pans especials es permet
la incorporació a la massa de pa dels ingredients
següents que s’enuncien a efectes indicatius en
aquesta llista no limitadora:

15.1 Gluten de blat sec o humit, segó o gra-
nyons.

15.2 Llet sencera, concentrada, condensada,
en pols, totalment o parcialment desnatada, o
sèrum en pols.

15.3 Ous frescos, refrigerats, conservats i ovo-
productes.

15.4 Farines de lleguminoses (soia, faves,
pèsols, llenties i mongetes) en una quantitat inferior
al 3 per 100 en massa de farina utilitzada, sola
o barrejada.

15.5 Farines de malt o extracte de malt, sucres
comestibles i mel.

15.6 Greixos comestibles.
15.7 Cacau, espècies i condiments.
15.8 Panses, fruites o altres vegetals naturals,

preparats o condimentats.»

Cinc. L’article 17 es modifica de la manera següent:
1. Se suprimeix l’apartat 2.
2. L’apartat 4 queda redactat de la manera següent:

«4. El pa bregat, de molla dura, espanyol o can-
dial, en qualsevol de les seves modalitats o carac-
terístiques, ha de tenir una humitat màxima del 30
per 100.

Per al pa de flama, la humitat màxima està en
relació amb el pes de les peces:

a) Peces superiors a 501 grams, 39 per 100.
b) Peces de 401 a 500 grams, 37 per 100.
c) Peces de pesos inferiors a 400 grams, 35

per 100.»

3. L’apartat 5 queda redactat de la manera següent:
«5. El pa especial pot tenir una humitat màxima

del 40 per 100.
Tot i això, el pa especial integral pot tenir una

humitat màxima del 42 per 100 i el pa especial
que per les seves característiques de procés, dis-
seny o d’ingredients justifiqui una absorció superior
d’aigua o modifiqui la relació crosta/estructura pot
tenir una humitat màxima del 45 per 100.»

Sis. L’article 19 queda redactat de la manera
següent:

«Article 19. Etiquetatge.
L’etiquetatge dels productes a què es refereix

aquesta reglamentació tecnicosanitària ha de com-

plir el que disposa el Reial decret 1334/1999,
de 31 de juliol, pel qual s’aprova la norma general
d’etiquetatge, presentació i publicitat dels produc-
tes alimentaris, sense perjudici que la denominació
de venda dels productes que s’inclouen en l’àmbit
d’aplicació d’aquesta reglamentació tecnicosanità-
ria sigui la que preveuen els articles 6 i 7 de la
mateixa reglamentació.»

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que dis-
posa l’article 149.1.13a i 16a de la Constitució, pel qual
s’atribueix a l’Estat, respectivament, la competència
exclusiva en matèria de bases i coordinació de la pla-
nificació general de l’activitat econòmica, i les bases i
la coordinació general de la sanitat, així com en virtut
del que disposa l’article 40.2 de la Llei 14/1986, de 25
d’abril, general de sanitat.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 20 de novembre de 2002.
JUAN CARLOS R.

El vicepresident primer del Govern
i ministre de la Presidència,

MARIANO RAJOY BREY

CAP DE L’ESTAT
22807 LLEI 44/2002, de 22 de novembre, de mesu-

res de reforma del sistema financer.
(«BOE» 281, de 23-11-2002.)

JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei

següent i jo la sanciono.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

El sistema financer a Espanya s’ha configurat com
un dels sectors amb més pes i projecció internacional
en l’actual economia espanyola. D’altra banda, és una
peça essencial en el desenvolupament econòmic del
país, i la seva modernització i permanent actualització
són una condició necessària per al desenvolupament de
l’economia real, vertadera impulsora del creixement i la
creació d’ocupació.

Des de l’entrada d’Espanya a la Comunitat Europea
el 1986, no és possible analitzar el desenvolupament
de la indústria financera espanyola al marge del procés
d’integració comunitària. La Unió Econòmica i Monetària,
de la qual és part fundadora el nostre país, i els grans
avenços en la integració dels mercats financers comu-
nitaris estan provocant un augment significatiu de la
competència a què s’han d’enfrontar els nostres inter-
mediaris financers.


