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3.3.2 Variacions en el processament de color.
En els casos en què el suport requereixi que la impres-

sió es faci en colors directes, en comptes de quadri-
cromia, s’han d’utilitzar els colors directes següents:

Vermell: Pantone Red 032 C.
Groc: Pantone Yellow 012 C.
Verd: Pantone 356 C.
Valors de degradat: valor mínim, part superior, del

5% Pantone Process Cyan. Valor màxim, part inferior,
del 30% Pantone Process Cyan.

Textos: Pantone Process Black C.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
510 REIAL DECRET 1798/2003, de 26 de desem-

bre, pel qual es modifica el Reial decret
1472/1989, d’1 de desembre, pel qual es
regulen les gammes de quantitats nominals
i de capacitats nominals per a determinats
productes envasats. («BOE» 9, de 10-1-2004.)

El Reial decret 1472/1989, d’1 de desembre, pel
qual es regulen les gammes de quantitats nominals i
de capacitats nominals per a determinats productes
envasats, va incorporar a l’ordenament jurídic intern,
entre altres, la Directiva 75/106/CEE del Consell, de 19
de desembre de 1974, i la Directiva 80/232/CEE del
Consell, de 15 de gener de 1980, relatives a l’aproxi-
mació de les legislacions dels estats membres en aquesta
matèria.

Els reials decrets 1780/1991, de 29 de novembre,
151/1994, de 4 de febrer, 1202/1999, de 9 de juliol,
i 1194/2000, de 23 de juny, van modificar el Reial
decret 1472/1989, d’1 de desembre, a fi de realitzar
i completar la transposició de les directives 88/316/CEE
del Consell, de 7 de juny de 1988, i 89/676/CEE del
Consell, de 21 de desembre de 1989, i prorrogar o esta-
blir períodes transitoris per a determinats valors de quan-
titats nominals, així com, d’acord amb el que permeten
les directives comunitàries, afegir altres valors nominals
i excloure de la regulació presentacions específiques de
determinats productes que per necessitats del mercat
ho requerien.

El Reial decret 3423/2000, de 15 de desembre, pel
qual es regula la indicació dels preus dels productes
oferts als consumidors i usuaris, va incorporar a l’or-
denament espanyol la Directiva 98/6/CE del Parlament
Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 1998, relativa
a la protecció dels consumidors en matèria d’indicació
dels preus dels productes oferts als consumidors, que
recull l’obligació d’informar sobre el preu per unitat de
mesura en els productes oferts pels comerciants als con-
sumidors, per facilitar la comparació dels preus.

Aquesta última disposició repercuteix de manera
directa en una de les justificacions que emparava en
dècades passades l’existència de les gammes de quan-
titats nominals. En aquest sentit, s’expressava un dels
considerants de la Directiva 75/106/CEE, en fer a�usió
al fet que era necessari reduir, en la mesura que fos
possible, respecte a un producte determinat, les capa-
citats que diferissin entre si massa poc i que poguessin
induir a error el comprador. Aquesta necessitat que impe-
rava en aquells moments queda actualment salvaguar-
dada en existir una obligació d’informar sobre el preu
final, inclosos l’IVA i tots els altres impostos, per una
unitat de mesura del producte.

Així, sobre la premissa fonamental d’haver assegurat
els drets dels consumidors, és necessari atendre la peti-

ció de diversos sectors afectats, a fi de flexibilitzar el
mercat, tot això d’acord amb el que passa als països
del nostre entorn. Per assolir aquest objectiu, es fa neces-
sari procedir a la derogació de determinades gammes
de valors de productes alimentaris (begudes refrescants
i altres begudes no alcohòliques, aigües de beguda, llet
i begudes a base de llet, sucs, productes congelats, gelats
alimentaris, conserves vegetals, mantega i formatges),
de productes industrials (productes per enllustrar, polir
i fer el manteniment de la llar, i productes per rentar
i netejar) i de productes cosmètics.

D’acord amb això, es procedeix, així mateix, a la dero-
gació expressa de la referència que fa a les quantitats
nominals dels envasos l’article 10 de la reglamentació
tecnicosanitària per a l’elaboració i la venda de sucs
de fruites i altres productes similars, aprovada pel Reial
decret 1650/1991, de 8 de novembre, així com la dero-
gació de les gammes inferiors a 10 litres de les aigües
de beguda envasades, recollides a l’article 6 del Reial
decret 1074/2002, de 18 d’octubre, pel qual es regula
el procés d’elaboració, circulació i comerç de les aigües
de beguda envasades.

D’altra banda, per als extractes de cafè, s’inclou en
el text d’aquest Reial decret una regulació de les gammes
que, al seu moment, estaven compreses, en part, a la
Directiva 77/436/CEE del Consell, de 27 de juny de
1977, relativa a l’aproximació de les legislacions dels
estats membres sobre els extractes de cafè i els extractes
de xicoira, i, com a conseqüència d’això, també en el
Reial decret 1231/1988, de 14 d’octubre, pel qual s’a-
prova la Reglamentació tecnicosanitària per a l’elabo-
ració, l’emmagatzematge, el transport i la comercialit-
zació del cafè. Així mateix, es té en compte la disposició
addicional quarta del Reial decret 1472/1989, d’1 de
desembre.

La Directiva 77/436/CEE ha quedat derogada per
la Directiva 1999/4/CE del Parlament Europeu i del Con-
sell, de 22 de febrer de 1999, que, entre altres efectes,
ha suprimit les gammes dels productes que hi estan
regulats.

D’acord amb això, el Reial decret 943/2001, de 3
d’agost, pel qual es modifiquen el Reial decret
2323/1985, de 4 de desembre, pel qual s’aprova la
reglamentació tecnicosanitària per a l’elaboració, l’em-
magatzematge, el transport i la comercialització de suc-
cedanis de cafè, i el Reial decret 1231/1988, de 14
d’octubre, pel qual s’aprova la Reglamentació tecnico-
sanitària per a l’elaboració, l’emmagatzematge, el trans-
port i la comercialització del cafè, va derogar l’obligació,
fins aquell moment existent en la normativa nacional,
que els extractes de cafè es comercialitzessin en unes
determinades gammes d’envasos.

D’altra banda, per bé que en un dels considerants
de la Directiva 1999/4/CE es recull el compromís de
proposar que s’inclogui a la Directiva 80/232/CEE una
gamma de pesos nominals per als extractes de cafè i
xicoira, aquest compromís, fins avui, no s’ha acabat de
consolidar, per la qual cosa, un cop de vist això i atenent
la so�icitud del sector afectat, es procedeix a la inclusió
en aquest Reial decret d’una regulació de les gammes
d’aquests productes.

A fi de contribuir, en la mesura que sigui possible,
a una major claredat de les gammes que afecten els
olis d’oliva i de pinyonada, després de la publicació del
Reglament (CE) núm. 1019/2002 de la Comissió, de 13
de juny de 2002, sobre les normes de comercialització
de l’oli d’oliva, es procedeix a introduir una crida al costat
del volum nominal de 10 litres que apareix a l’apartat
6 de l’annex I, corresponent als olis d’oliva i altres olis
comestibles, indicant que aquesta gamma no està adme-
sa per als olis d’oliva i de pinyonada.

Aquesta disposició ha estat sotmesa al procediment
d’informació en matèria de normes i reglamentacions
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tècniques i de reglaments relatius als serveis de la socie-
tat de la informació, que preveu la Directiva 98/34/CE
del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de juny de
1998, modificada per la Directiva 98/48/CE del Par-
lament Europeu i del Consell, de 20 de juliol de 1998,
així com en el Reial decret 1337/1999, de 31 de juliol,
que incorpora aquestes directives a l’ordenament jurídic
espanyol.

D’altra banda, en la seva tramitació, ha estat sotmesa
a consulta de les comunitats autònomes i s’ha donat
audiència al Consell de Consumidors i Usuaris i a les
associacions empresarials relacionades amb els sectors
afectats. Així mateix, ha emès el seu preceptiu informe
la Comissió Interministerial per a l’Ordenació Alimentària.

En virtut d’això, a proposta dels ministres de Sanitat
i Consum, d’Agricultura, Pesca i Alimentació, d’Economia
i de Ciència i Tecnologia, d’acord amb el Consell d’Estat
i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en
la reunió del dia 26 de desembre de 2003,

D I S P O S O :

Article únic. Modificació del Reial decret 1472/1989,
d’1 de desembre, pel qual es regulen les gammes
de quantitats nominals i de capacitats nominals per
a determinats productes envasats.

El Reial decret 1472/1989, d’1 de desembre, pel
qual es regulen les gammes de quantitats nominals i
de capacitats nominals per a determinats productes
envasats, es modifica en els termes següents:

U. En l’apartat 6 de l’annex I, en el valor «10» de
la columna I «Admesos definitivament», s’hi afegeix una
crida «(9)» a peu de quadre amb la redacció següent:

«(9) Excepte per a olis d’oliva i de pinyonada,
segons estableix el Reglament (CE) núm.
1019/2002 de la Comissió, de 13 de juny de 2002,
sobre les normes de comercialització de l’oli d’o-
liva».

Dos. En l’apartat 1.1 de l’annex II s’elimina el terme
«mantega».

Tres. S’afegeix un nou apartat 1.9 a l’annex II, amb
la redacció següent:

«1.9 Extractes de cafè.

50-100-200-250 (només per als extractes del cafè
destinats exclusivament als aparells de distribució
automàtica)-300-500-750-1.000-1.500-2.000-
2.500-3.000 i els múltiples de quilogram».

Disposició transitòria única. Pròrroga de comercia-
lització.

Els productes envasats anteriorment a l’entrada en
vigor d’aquest Reial decret i que no s’ajustin al que dis-
posa es poden seguir comercialitzant fins que se n’es-
gotin les existències.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades les disposicions del mateix rang
o de rang inferior que s’oposin al que s’estableix en
aquest Reial decret i, en particular:

a) En el Reial decret 1472/1989, d’1 de desembre,
els apartats 7, 8 i 9 de l’annex I, els apartats 1.2, 1.8,
2.1, 4, 5 i 6 de l’annex II, i els apartats 1 i 3 de l’annex III.

b) En el Reial decret 1074/2002, de 18 d’octubre,
pel qual es regula el procés d’elaboració, circulació i
comerç d’aigües de beguda envasades, l’incís «...i s’han

d’adoptar per a les capacitats intermèdies els volums esta-
blerts per a les aigües de beguda a l’apartat 8.a) de l’an-
nex I del Reial decret 1472/1989, d’1 de desembre,
pel qual es regulen les gammes de quantitats nominals
i capacitats nominals per a determinats productes enva-
sats, en la redacció que en fa d’aquest apartat el Reial
decret 151/1994, de 4 de febrer», de l’apartat 3r b)
de l’article 6.

c) En la Reglamentació tecnicosanitària per a l’e-
laboració i la venda de sucs de fruites i altres productes
similars, aprovada pel Reial decret 1650/1991, de 8
de novembre, l’apartat 10.2 de l’article 10.

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 26 de desembre de 2003.
JUAN CARLOS R.

El vicepresident segon del Govern
i ministre de la Presidència,

JAVIER ARENAS BOCANEGRA

511 REIAL DECRET 1801/2003, de 26 de desem-
bre, sobre seguretat general dels productes.
(«BOE» 9, de 10-1-2004.)

El deure general de no lesionar ni posar en perill la
salut i la integritat física de les persones és una peça
clau i tradicional de diversos sectors del nostre orde-
nament. Per concretar i fer efectiu aquest deure s’han
dotat des de sempre d’intenses i extenses potestats les
administracions públiques. Sobretot, això s’ha desenvo-
lupat en la legislació i actuació administrativa sanitària
que ara troba suport a l’article 43 de la Constitució espa-
nyola, l’apartat 2 de la qual atribueix als poders públics
la tutela de la salut pública. Un dels àmbits en els quals
és més important aquell deure general i, consegüent-
ment, les correlatives potestats de les administracions
públiques, és el de la producció i la comercialització de
béns i serveis al mercat. Atès que això afecta els con-
sumidors i usuaris, troba un nou fonament constitucional
a l’article 51 que, entre altres coses, ordena als poders
públics la protecció, mitjançant procediments eficaços,
de la seguretat i la salut d’aquells.

Totes aquestes qüestions han tingut i tenen un des-
plegament legislatiu suficient a la Llei 14/1986, de 25
d’abril, general de sanitat, i a la Llei 26/1984, de 19
de juliol, general per a la defensa dels consumidors i
usuaris, per referir-nos només a la legislació estatal. De
la primera, se n’han de destacar els articles 24, 25, 26,
31 i 40; de la segona, els articles 3, 4, 5 i 39. Tots
aquests, a més, subministren el fonament legal per dictar
aquesta disposició reglamentària.

Sobre aquestes bases legals, existeix una extensa
regulació reglamentària de tots els aspectes generals
o específics que concreten el contingut i la forma de
fer efectiu el deure de no perjudicar la salut i la segu-
retat dels consumidors i usuaris o, el que és el mateix,
el deure general de no produir ni comercialitzar pro-
ductes insegurs. Entre aquestes disposicions reglamen-
tàries s’ha de destacar, a aquests efectes, el Reial
decret 44/1996, de 19 de gener, de mesures per
garantir la seguretat general dels productes posats a
disposició del consumidor, que va incorporar al nostre
ordenament jurídic la Directiva 92/59/CEE del Consell,
de 29 de juny de 1992, de seguretat general dels pro-
ductes. Aquesta Directiva ha estat substituïda i dero-
gada per la Directiva 2001/95/CE del Parlament Euro-


