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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
18535 Reial decret 1631/2011, de 14 de novembre, pel qual es modifica el Reial 

decret 891/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aproven les normes tecnicosanitàries 
aplicables als objectes de ceràmica per a ús alimentari.

El Reial decret 1043/1990, de 27 de juliol, pel qual s’aprova la Instrucció 
tecnicosanitària sobre objectes de ceràmica per a ús alimentari, va incorporar al nostre 
ordenament jurídic la Directiva 84/500/CEE del Consell, de 15 d’octubre de 1984, relativa 
a l’aproximació de les legislacions dels estats membres sobre objectes de ceràmica 
destinats a entrar en contacte amb productes alimentaris. Després de l’aprovació de la 
Directiva 2005/31/CE de la Comissió, de 29 d’abril de 2005, per la qual es modifica la 
Directiva 84/500/CEE del Consell, pel que fa a la declaració de conformitat i als criteris de 
realització de les anàlisis d’objectes de ceràmica destinats a entrar en contacte amb 
productes alimentaris, es va dictar el Reial decret 891/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aproven les normes tecnicosanitàries aplicables als objectes de ceràmica per a ús 
alimentari, que no només incorpora la Directiva 2005/31/CE, sinó que, en nom d’una més 
alta simplificació i seguretat jurídica, unifica en un text únic aquesta transposició i el Reial 
decret 1043/1990.

El Reial decret 891/2006, de 21 de juliol, incorpora a l’apartat 3 de l’article 11 (mètodes 
d’assaig) unes condicions addicionals no previstes en la Directiva 84/500/CEE, per les 
quals no es consideren aptes per a ús alimentari els objectes d’assaig quan, després d’un 
assaig de migració, s’observin alteracions en les característiques físiques (terbolesa, 
coloració, precipitació, etc.) de la solució d’extracció; i, en el cas dels objectes vidrats, 
quan hi hagi exsudat a l’exterior de la solució d’assaig en les mostres objecte d’anàlisi.

Es pot donar, llavors, la circumstància que determinats objectes de ceràmica 
compleixin els criteris sanitaris que exigeix la Directiva 84/500/CEE, quant a la migració 
de plom i cadmi, però, en no complir els criteris addicionals nacionals que estableix 
l’apartat 3 de l’article 11 del Reial decret 891/2006, de 21 de juliol, no sigui possible la 
seva comercialització a Espanya. D’altra banda, s’ha de tenir en compte que, d’acord amb 
el principi de reconeixement mutu que preveu el Tractat de la Unió Europea, aquests 
criteris addicionals no es poden aplicar als materials i objectes acabats que estiguin 
legalment fabricats o comercialitzats d’acord amb altres especificacions en els altres 
estats membres de la Unió Europea, ni als productes originaris dels països de l’Associació 
Europea de Lliure Comerç (AELC) que siguin parts contractants en l’Acord sobre l’Espai 
Econòmic Europeu (EEE) o dels estats que tinguin un acord d’associació duanera amb la 
Unió Europea.

No obstant això, a més és necessari tenir present que la fabricació d’aquests objectes 
ha de ser objecte de control per part de l’operador basant-se en els sistemes de gestió de 
la qualitat de les seves activitats de fabricació obligatoris de conformitat amb el que 
disposa el Reglament (CE) núm. 2023/2006 de la Comissió, de 22 de desembre de 2006, 
sobre bones pràctiques de fabricació de materials i objectes destinats a entrar en contacte 
amb aliments.

L’objecte d’aquest Reial decret és la derogació dels criteris addicionals nacionals que 
estableix l’apartat 3 de l’article 11 del Reial decret 891/2006.

En la seva tramitació han estat oïdes les comunitats autònomes, les ciutats de Ceuta i 
Melilla, els sectors afectats, les associacions de consumidors i n’ha emès informe 
preceptiu la Comissió Interministerial per a l’Ordenació Alimentària.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Sanitat, Política Social i Igualtat, del 
ministre d’Indústria, Turisme i Comerç, i de la ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i 
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Marí, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres 
en la reunió del dia 11 de novembre de 2011,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 891/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aproven 
les normes tecnicosanitàries aplicables als objectes de ceràmica per a ús alimentari.

Se suprimeix l’apartat 3 de l’article 11 del Reial decret 891/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s’aproven les normes tecnicosanitàries aplicables als objectes de ceràmica per a ús 
alimentari.

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, 14 de novembre de 2011.

JUAN CARLOS R.

El ministre de la Presidència,
RAMÓN JÁUREGUI ATONDO
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