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Extragràs: el que en contingui un mínim de 60 per 
cent.

Gras: el que en contingui un mínim de 45 i menys de 
60 per cent.

Semigras: el que en contingui un mínim de 25 i menys 
de 45 per cent.

Semidesnatat: el que en contingui un mínim de 10 i 
menys de 25 per cent.

Desnatat: el que en contingui menys de 10 per cent.

2.2 El nom d’una varietat de formatge, sempre que 
aquesta constitueixi almenys el 50 per cent de les primeres 
matèries. El formatge de l’esmentada varietat ha de repre-
sentar com a mínim el 75 per cent de la mescla de format-
ges utilitzats en l’elaboració del producte, i el 25 per cent 
restant ha de pertànyer a una varietat o varietats similars.

Els noms de més d’una varietat sempre que única-
ment s’hagin utilitzat les esmentades varietats i que 
almenys constitueixin el 50 per cent de les primeres matè-
ries. Cap d’aquestes pot representar un percentatge infe-
rior al 10 per cent de les primeres matèries.

Tot això sense perjudici de la protecció atorgada pel 
Reglament (CE) núm. 510/2006 del Consell, de 20 de març, 
sobre protecció de les indicacions geogràfiques i de les 
denominacions d’origen dels productes agrícoles i ali-
mentaris.

2.3 L’expressió «per untar» o «per estendre» també 
pot formar part de la denominació, quan el formatge fos 
es destini a aquest fi, si l’extracte sec total és com a mínim 
del 30 per cent massa/massa.

3. Factors essencials de composició i qualitat.
3.1 Ingredients essencials: formatge.
3.2 Ingredients facultatius
3.2.1 Productes lactis en quantitat limitada pel per-

centatge de lactosa, que no ha d’excedir el 6 per cent, 
expressat en massa/massa sobre el producte acabat, des-
comptant els ingredients de 3.2.3 i 3.2.4.

3.2.2 Clorur sòdic en dosis limitades per la bona 
pràctica de fabricació.

3.2.3 Substàncies aromàtiques autoritzades.
3.2.4 Espècies, condiments i aliments, amb incidèn-

cia organolèptica apreciable, sempre que no excedeixin el 
30 per cent en massa sobre el producte acabat.

3.3 Característiques fisicoquímiques.
Per a formatges fosos sense les addicions que preveu 

l’apartat 3.2.3 i 3.2.4, el límit mínim de colesterol, dins dels 
esterols, és d’un 98 per cent sobre la fracció esteròlica de 
l’insaponificable, determinats per cromatografia gasosa.

4. Additius autoritzats.

4.1 Colorants.
Es poden utilitzar els colorants autoritzats per als for-

matges fosos pel Reial decret 2001/1995, de 7 de desem-
bre, pel qual s’aprova la llista positiva d’additius colorants 
autoritzats per ser utilitzats en l’elaboració de productes 
alimentaris, així com les seves condicions d’utilització.

4.2 Additius diferents de colorants i edulcorants.
Es poden utilitzar els additius autoritzats per als for-

matges fosos pel Reial decret 142/2002, d’1 de febrer, pel 
qual s’aprova la llista positiva d’additius diferents de colo-
rants i edulcorants per ser utilitzats en l’elaboració de 
productes alimentaris, així com les seves condicions 
d’utilització.

5. Prohibicions.

Queda expressament prohibit:
5.1 Qualsevol manipulació en l’elaboració de for-

matge fos que tendeixi a substituir, totalment o parcial-

ment, el greix, les proteïnes o tots dos components proce-
dents de la llet per altres de diferents.

5.2 La comercialització de formatge fos ratllat o en 
pols, a granel, així com la venda d’aquest fora del seu 
envàs original.

6. Etiquetatge.
L’etiquetatge dels formatges ha de complir la Norma 

general d’etiquetatge, presentació i publicitat dels pro-
ductes alimentaris, aprovada pel Reial decret 1334/1999, i 
el que estableixin altres disposicions de la Unió Europea 
aplicables en la matèria, amb les particularitats següents:

6.1 Denominació de venda.
La denominació de venda s’ha d’indicar d’acord amb 

el que estableix el punt 2.
Els formatges fosos que preveu el punt 2.2 es desig-

nen com a «formatge fos…» «formatge…fos» o «…fos»; 
s’ha d’omplir l’espai amb el nom de la varietat. En el cas 
d’indicar més d’una varietat aquestes s’han de designar 
per ordre decreixent de proporcions.

Quan s’incorpori algun ingredient dels indicats en el 
punt 3.2.4, la denominació s’ha de completar afegint-hi la 
paraula «amb», seguida del nom de l’ingredient o ingredi-
ents afegits.

6.2 Contingut de matèria grassa.
S’ha d’indicar el contingut mínim de matèria grassa 

per cent grams de producte acabat que s’ha de correspon-
dre amb el que contingui el producte quan surti de fàbrica. 
Tanmateix, aquesta menció no és exigible quan formi part 
de l’etiquetatge nutricional.

Aquesta indicació es pot substituir per les «denomina-
cions d’acord amb el contingut en greix», previstes en el 
punt 2.1. 
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 17635 ORDRE EHA/3082/2006/, de 14 de setembre, 
per la qual es modifica l’Ordre PRE/3662/2003, 
de 29 de desembre, que regula un nou procedi-
ment de recaptació dels ingressos no tributaris 
recaptats per les delegacions d’Economia i 
Hisenda i dels ingressos en efectiu a la Caixa 
General de Dipòsits i les seves sucursals. 
(«BOE» 242, de 10-10-2006.)

L’article 45.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del proce-
diment administratiu comú insta les administracions 
públiques perquè promoguin la incorporació de tècni-
ques electròniques, informàtiques i telemàtiques en 
l’exercici de la seva activitat i les seves competències.

La tecnologia ha posat a disposició de les entitats 
financeres diferents mitjans, com ara Internet, banca tele-
fònica, banca interactiva, caixers automàtics, que impo-
sen la necessitat d’arbitrar els mecanismes necessaris 
perquè els pagaments dels deutes no tributaris es puguin 
materialitzar a través d’aquests, com ja passa en el cas 
dels deutes tributaris, sense que per això es menyscabi la 
integritat del dret de la hisenda pública.

D’altra banda, la utilització d’aquestes noves opcions 
permet que es faci el pagament fora de l’horari normal 
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d’atenció al públic o sense necessitat de desplaçar-se a les 
entitats col·laboradores, sense minva dels drets i garan-
ties dels obligats al pagament, per la qual cosa s’ha de 
regular un nou justificant del pagament que superi els 
inconvenients dels justificants basats en la validació de la 
carta de pagament.

En aquest sentit, l’article 33.2 del Reglament general 
de recaptació, aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 
de juliol, estableix expressament la possibilitat de fer el 
pagament dels deutes en les entitats col·laboradores a 
les quals es refereix l’article 9.1 del Reglament general 
de recaptació, directament o per via telemàtica, quan 
així ho prevegi la normativa vigent. L’Ordre PRE/3662/
2003, de 29 de desembre, que regula un nou procedi-
ment de recaptació dels ingressos no tributaris recaptats 
per les delega-cions d’Economia i Hisenda i dels ingres-
sos en efectiu a la Caixa General de Dipòsits i les seves 
sucursals, a l’apartat tercer ja preveu com a lloc d’ingrés 
les entitats col·laboradores que defineix l’Ordre del 
ministre d’Economia i Hisenda, de 15 de juny de 1995, 
per la qual es desplega el Reglament general de recapta-
ció en relació amb les entitats de dipòsit que presten el 
servei de col·laboració en la gestió recaptadora, però no 
preveu la possibilitat d’efectuar el pagament dels deutes 
per via telemàtica, d’aquí la necessitat d’incorporar 
aquesta nova opció al sistema de recaptació dels deutes 
no tributaris, establint, d’una banda, el procediment i les 
condicions perquè es pugui efectuar el pagament de 
deutes no tributaris per via telemàtica a través d’una 
entitat col·laboradora en la gestió recaptadora, i ator-
gant, alhora, el caràcter de justificant del pagament, en 
exercici de l’habilitació que conté l’article 41.2.d) del 
Reglament general de recaptació, al rebut que emeti 
l’entitat col·laboradora d’acord amb les especificacions 
que conté l’Ordre del ministre d’Hisenda, de 28 de 
desembre de 2000, per la qual s’atorga el caràcter de 
justificant del pagament a determinats documents eme-
sos per les entitats de dipòsit.

En virtut d’això, en ús de l’autorització que conté la 
disposició final única del Reglament general de recapta-
ció, aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, dis-
poso:

Article únic. Modificació de l’Ordre PRE/3662/2003, de 
29 de desembre, que regula un nou procediment de 
recaptació dels ingressos no tributaris recaptats per 
les delegacions d’Economia i Hisenda i dels ingressos 
en efectiu a la Caixa General de Dipòsits i les seves 
sucursals.

L’Ordre PRE/3662/2003, de 29 de desembre, que regula 
un nou procediment de recaptació dels ingressos no tri-
butaris recaptats per les delegacions d’Economia i 
Hisenda i dels ingressos en efectiu a la Caixa General de 
Dipòsits i les seves sucursals, queda modificada de la 
manera següent:

U. L’apartat quart queda redactat de la manera 
següent:

«De conformitat amb el que estableix l’article 19.2 del 
Reglament general de recaptació, aprovat pel Reial decret 
939/2005, de 29 de juliol, les entitats col·laboradores han 
d’admetre, en tot cas, els diners de curs legal com a mitjà 
de pagament. Així mateix, poden acceptar qualsevol altre 
mitjà de pagament habitual en el trànsit bancari, si bé 
l’admissió d’aquests mitjans queda a discreció i risc de 
l’entitat.

Sigui quin sigui el mitjà de pagament utilitzat, en cap 
cas corren per compte de l’Administració les despeses 
que es puguin generar per la utilització de mitjans dife-
rents als diners de curs legal. Com a conseqüència de les 
esmentades despeses no es poden minorar en cap cas els 
imports ingressats.»

Dos. L’apartat setè queda redactat en els termes 
següents:

«Els ingressos a què es refereix l’àmbit d’aplicació 
d’aquesta Ordre es recapten, d’acord amb el procediment 
que descriu l’article 19 del Reglament general de recapta-
ció, a les entitats col·laboradores en la recaptació, a través 
del compte restringit: «Tresor Públic. Compte restringit de 
col·laboració en la recaptació de l’AEAT de liquidacions 
practicades per l’Administració i altres ingressos no tribu-
taris i de la Caixa General de Dipòsits», que regula l’apar-
tat I.2.c) de l’Ordre del ministre d’Economia i Hisenda, de 
15 de juny de 1995, per la qual es desplega parcialment el 
Reglament general de recaptació en relació amb les enti-
tats de dipòsit que presten el servei de col·laboració en la 
gestió recaptadora.

El procediment que s’ha de seguir en l’ingrés en el 
compte restringit, en la conservació de la documenta-
ció per les entitats col·laboradores, en el requeriment 
de pagament, en l’ingrés de les entitats col·laboradores 
en el Banc d’Espanya, en l’aportació d’informació per 
les entitats col·laboradores relativa als ingressos, en 
les incidències en la prestació del servei de col-
laboració i en el control i seguiment de l’actuació de les 
entitats col·laboradores, és el que regula l’Ordre del 
ministre d’Economia i Hisenda de 15 de juny de 1995, 
amb les úniques especialitats que recullen els apartats 
següents.»

Tres. S’hi afegeix un nou apartat vuitè bis que queda 
redactat de la manera següent:

«Vuitè bis. Ingressos per via telemàtica.

L’ingrés en les entitats col·laboradores dels recursos 
de dret públic inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta 
Ordre es pot fer per via telemàtica d’acord amb el que 
sobre això estableixin les resolucions de la Direcció Gene-
ral de l’Agència Estatal d’Administració Tributària sobre 
assistència als obligats tributaris i ciutadans en la identifi-
cació telemàtica davant entitats col·laboradores en ocasió 
de la tramitació de procediments tributaris i, en particular, 
per al pagament de deutes pel sistema de càrrec en 
compte o mitjançant la utilització de targetes de crèdit o 
dèbit.

En els casos en què, d’acord amb el que estableix el 
paràgraf anterior, es faci l’ingrés per via telemàtica, té 
el caràcter de justificant del pagament, als efectes del 
que estableix l’article 41 del Reglament general de 
recaptació, el rebut que emetin les entitats col-
laboradores d’acord amb el que disposa l’apartat ter-
cer de l’Ordre del ministre d’Hisenda, de 28 de desem-
bre de 2000, per la qual s’atorga el caràcter de 
justificant del pagament a determinats documents 
emesos per les entitats de dipòsit.

La comprovació, per part del centre gestor, de la 
validesa del justificant de pagament que es presenti 
abans del registre comptable de l’ingrés en el sistema 
d’informació comptable, s’efectua mitjançant el sis-
tema habilitat en l’apartat Oficina Virtual del Portal de 
la Intervenció General de l’Administració de l’Estat.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

La present Ordre entra en vigor tres mesos després de 
la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 14 de setembre de 2006.–El vicepresident 
segon del Govern i ministre d’Economia i Hisenda, Pedro 
Solbes Mira. 


