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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
3790 Reial decret 200/2009, de 23 de febrer, pel qual es deroguen determinades 

disposicions que incideixen en les normes de qualitat per a la mantega 
destinada al mercat nacional.

El Decret 2484/1967, de 21 de setembre, pel qual s’aprova el text del Codi alimentari 
espanyol, estableix la normativa relativa a la mantega a la secció 2a, «Derivats de la llet», 
del capítol XV, corresponent a «Llets i derivats».

La dita norma es complementa amb el que estableix l’Ordre de 7 de gener de 1975, per 
la qual s’aprova la norma per a la mantega destinada al mercat nacional, modificada en 
part per l’Ordre de 31 d’octubre de 1977 i derogada parcialment, pel que fa a additius, pel 
Reial decret 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, així com les 
seves condicions d’utilització.

Tanmateix, els requisits recomanats per a la comercialització de la mantega en el 
comerç internacional estan recollits a la norma del Codex Alimentarius Codex STAN 279-
1971 (anteriorment Codex STAN A-1-1971, Re.1999, Amended 2003, 2006).

D’altra banda, les normes que ha de complir actualment la mantega són objecte d’una 
harmonització més completa al si de la Unió Europea mitjançant una sèrie de reglaments 
el contingut dels quals difereix de l’encara formalment vigent a Espanya i que convé 
derogar per evitar confusions sobre la norma aplicable.

En concret, el Reglament (CE) núm. 1234/2007 del Consell, de 22 d’octubre de 2007, 
pel qual es crea una organització comuna de mercats agrícoles i s’estableixen disposicions 
específiques per a determinats productes agrícoles (Reglament únic per a les OCM), 
estableix, a l’annex XV, les normes de comercialització aplicables a les matèries grasses 
per untar, entre les quals s’inclouen les definicions, les denominacions, l’etiquetatge i les 
característiques de composició i qualitat dels diferents tipus de mantega.

Pel que fa a les normes sanitàries, actualment també es troben harmonitzades a la 
Unió Europea mitjançant els reglaments (CE) núm. 852/2004 i 853/2004, del Parlament 
Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, relatius, respectivament, a la higiene dels 
productes alimentaris i a la higiene dels productes d’origen animal, i el Reglament (CE) 
núm. 2073/2005 de la Comissió, de 15 de novembre, relatiu als criteris microbiològics 
aplicables als productes alimentaris.

D’altra banda, cal tenir en compte diverses disposicions nacionals de caràcter horitzontal 
relacionades amb els aliments en general, com són el Reial decret 1334/1999, pel qual 
s’aprova la Norma general d’etiquetatge, presentació i publicitat dels productes alimentaris, 
i el Reial decret 142/2002, d’1 de febrer, pel qual s’aprova la llista positiva d’additius 
diferents de colorants i edulcorants per al seu ús en l’elaboració de productes alimentaris, 
així com les seves condicions d’utilització.

Respecte a la presa de mostres i determinacions analítiques que estableix l’annex únic 
de la norma de qualitat esmentada, actualment són aplicables els mètodes fixats a nivell 
comunitari o, si manquen, els establerts a les normes o protocols internacionalment 
reconeguts o els acceptats a la legislació nacional, segons ordena l’article 11.1 del 
Reglament (CE) núm. 882/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 
2004, sobre els controls oficials efectuats per garantir la verificació del compliment de la 
legislació en matèria de pinsos i aliments i la normativa sobre salut animal i benestar dels 
animals.

En conseqüència, atès que les característiques de la mantega estan regulades 
actualment per la normativa de la Unió Europea, es considera procedent derogar diversos 
preceptes de la secció 2a del capítol XV del Codi alimentari espanyol, així com de 
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l’esmentada Ordre de 7 de gener de 1975, a fi d’aconseguir més claredat i seguretat 
jurídica i afavorir el desenvolupament racional del sector lacti.

En el procés de tramitació d’aquesta norma han estat consultades les comunitats 
autònomes i els sectors afectats, i ha emès informe favorable la Comissió Interministerial 
per a l’Ordenació Alimentària.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, del 
ministre de Sanitat i Consum i del ministre d’Indústria, Turisme i Comerç, d’acord amb el 
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 20 
de febrer de 2009,

DISPOSO:

Article únic. Derogació parcial del Decret 2484/1967, de 21 de setembre, pel qual s’aprova 
el text del Codi alimentari espanyol.

Es deroguen els apartats 3.15.19 a 3.15.25, tots dos inclusivament, de la secció 2a del 
capítol XV del Codi alimentari espanyol, aprovat pel Decret 2484/1967, de 21 de 
setembre.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogada l’Ordre de 7 de gener de 1975, per la qual s’aprova la norma de 
qualitat per a la mantega destinada al mercat nacional.

Disposició final primera. Títols competencials.

Aquest Reial decret es dicta de conformitat amb el que disposen els ordinals 13a i 16a 
de l’article 149.1 de la Constitució, que atribueixen a l’Estat la competència exclusiva en 
les matèries de bases i coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica i de 
sanitat exterior i bases i coordinació general de la sanitat, respectivament.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 23 de febrer de 2009.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta primera del Govern i ministra de la Presidència,
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ
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