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DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
12006

Reial decret 895/2013, de 15 de novembre, pel qual es modifica el Reial
decret 1431/2003, de 21 de novembre, pel qual s’estableixen determinades
mesures de comercialització en el sector dels olis d’oliva i de l’oli de pinyolada
d’oliva.

Espanya, com a líder mundial en la producció d’oli d’oliva, té un ferm compromís amb
totes les mesures que contribueixin a reforçar la competitivitat d’aquest sector tan
important.
El canal HORECA, entès com el conjunt d’establiments del sector de l’hostaleria i la
restauració i dels serveis de càtering, ha contribuït a posar en valor i apropar l’oli d’oliva
espanyol als seus clients.
El «Pla d’acció sobre el sector de l’oli d’oliva de la Unió Europea» estableix una sèrie
de mesures encaminades a millorar la competitivitat del sector oleícola, entre les quals hi
ha estimular els estats membres a exigir la utilització d’envasos que no permetin
l’emplenament en el canal HORECA.
Aquesta mesura persegueix continuar avançant en la garantia de la qualitat i
l’autenticitat dels olis posats a disposició del consumidor final. Així mateix, té com a
objectiu millorar la imatge del producte, en particular de les denominacions d’origen
protegides i les indicacions geogràfiques protegides i de les marques productores
consolidades en el mercat, i informar millor el consumidor sobre les característiques de
l’oli que es posa a la seva disposició.
Es considera que el Reial decret 1431/2003, de 21 de novembre, pel qual s’estableixen
determinades mesures de comercialització en el sector dels olis d’oliva i de l’oli de
pinyolada, és el marc idoni per incorporar en l’ordenament jurídic nacional l’exigència
d’envasos que no es puguin reomplir en el canal HORECA, per la qual cosa és necessària
la seva modificació.
En el procés de tramitació d’aquest Reial decret, s’han consultat les comunitats
autònomes i les entitats representatives dels sectors afectats, i la Comissió Interministerial
per a l’Ordenació Alimentària n’ha emès informe favorable.
Atès el caràcter marcadament tècnic dels requisits que regula aquesta disposició i la
necessitat d’establir un marc normatiu que garanteixi la unitat de mercat, l’instrument
idoni per establir-los és el reial decret.
En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i de
la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la
deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 15 de novembre de 2013,
DISPOSO:
Article únic. Modificació del Reial decret 1431/2003, de 21 de novembre, pel qual
s’estableixen determinades mesures de comercialització en el sector dels olis d’oliva i
de pinyolada.
L’article 4 del Reial decret 1431/2003, de 21 de novembre, pel qual s’estableixen
determinades mesures de comercialització en el sector dels olis d’oliva i de pinyolada es
modifica en els aspectes següents:
U. El títol de l’article 4 es modifica pel següent «Etiquetatge i envasament».
Dos. S’estableix un nou apartat 2, i l’apartat existent passa a numerar-se com a 1,
amb la redacció següent:

Pàg. 1
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Pàg. 2

«2. En els establiments del sector de l’hostaleria i la restauració i en els
serveis de càtering, els olis s’han de posar a disposició del consumidor final en
envasos etiquetats i proveïts d’un sistema d’obertura que perdi la seva integritat
després de la primera utilització.
Els envasos que per la seva capacitat es puguin posar a disposició dels
consumidors finals més d’una vegada han de disposar a més d’un sistema de
protecció que n’impedeixi la reutilització una vegada esgotat el contingut original.»
Disposició addicional única. Aplicabilitat del règim jurídic vigent sobre envasos i
residus d’envasos.
Aquest Reial decret no afecta la plena aplicació del règim jurídic vigent sobre envasos i
residus d’envasos, que estableixen la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus
d’envasos, i el Reial decret 782/1998, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament per al
desplegament i l’execució de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos.
Disposició transitòria única. Utilització d’existències de productes adquirits abans de
l’entrada en vigor d’aquest Reial decret.
Els olis d’oliva i els de pinyolada adquirits pel sector de l’hostaleria i la restauració i
pels serveis de càtering abans de l’1 de gener de 2014 es poden seguir posant a
disposició del consumidor final fins al 28 de febrer de 2014.
Disposició final única. Entrada en vigor.
Aquest Reial decret entra en vigor l’1 de gener de 2014.
Madrid, 15 de novembre de 2013.
JUAN CARLOS R.
La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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