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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
9807 Reial decret 818/2015, d’11 de setembre, pel qual es modifiquen els annexos I 

i II del Reial decret 1113/2006, de 29 de setembre, pel qual s’aproven les 
normes de qualitat per a formatges i formatges fosos, i pel qual es modifica la 
disposició transitòria segona del Reial decret 4/2014, de 10 de gener, pel qual 
s’aprova la norma de qualitat per a la carn, el pernil, l’espatlla i el llom embotit 
ibèrics.

El Reial decret 1113/2006, de 29 de setembre, pel qual s’aproven les normes de 
qualitat per a formatges i formatges fosos, constitueix la normativa bàsica que regeix a 
Espanya sobre aquests productes, i estableix als annexos I i II, respectivament, els 
requisits de qualitat per a la seva elaboració i comercialització.

En el temps transcorregut des de l’aprovació d’aquest Reial decret, s’han produït 
canvis en la normativa alimentària de la Unió Europea, i també de caràcter tecnològic, que 
aconsellen introduir una sèrie de modificacions en les normes de qualitat esmentades, per 
tal d’adaptar-les a la situació actual.

En nom d’una claredat més gran de la informació alimentària facilitada al consumidor, 
és oportú suprimir les denominacions facultatives dels formatges segons el contingut de 
matèria grassa que preveuen les normes de qualitat esmentades, per tal que les 
declaracions d’índole beneficiosa sobre el contingut o l’absència de greix que es puguin 
efectuar en l’etiquetatge d’aquests productes es facin d’acord amb les normes del 
Reglament (CE) núm. 1924/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de desembre 
de 2006, relatiu a les declaracions nutricionals i de propietats saludables en els aliments.

D’altra banda, en línia amb la norma general del «Codex Alimentarius» per al formatge, 
és necessari incorporar, com a possibles ingredients facultatius dels formatges, les 
matèries obtingudes de la llet, entre les quals hi ha les caseïnes i els caseïnats, 
tecnològicament necessaris per a l’elaboració de determinats tipus de formatges.

Al mateix temps, és necessari adaptar el que és relatiu al tractament amb fum i, en 
general, suprimir les referències a additius alimentaris de les normes de qualitat 
esmentades, atesa l’harmonització d’aquestes matèries a la Unió Europea.

A més, tal com preveia l’anterior norma general d’etiquetatge, presentació i publicitat dels 
productes alimentaris, aprovada pel Reial decret 1334/1999, de 31 de juliol, l’etiquetatge dels 
formatges, en tots els casos, excepte la venda fraccionada, havia de complir els requisits 
d’informació obligatòria de l’etiquetatge que regien, en aquell moment, per als productes 
envasats, i és oportú assegurar que aquest criteri s’aplica, de manera equivalent, amb la 
normativa comunitària actual sobre la informació alimentària facilitada al consumidor.

En aquest sentit i per tal d’aconseguir la necessària transparència de mercat, l’etiquetatge 
dels formatges que es comercialitzen en peces senceres amb l’etiqueta directament adherida 
a l’escorça i que, per tant, no estan estrictament recoberts per un envàs, ha de complir els 
mateixos requeriments d’informació alimentària, establerts per als productes envasats al 
Reglament (UE) núm. 1169/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre 
de 2011, sobre la informació alimentària facilitada al consumidor i pel qual es modifiquen els 
reglaments (CE) núm. 1924/2006 i (CE) núm. 1925/2006 del Parlament Europeu i del Consell, 
i pel qual es deroguen la Directiva 87/250/CEE de la Comissió, la Directiva 90/496/CEE del 
Consell, la Directiva 1999/10/CE de la Comissió, la Directiva 2000/13/CE del Parlament 
Europeu i del Consell, les directives 2002/67/CE i 2008/5/CE de la Comissió, i el Reglament 
(CE) núm. 608/2004 de la Comissió, excepte la menció de la informació nutricional, que és 
obligatòria per als formatges envasats, a partir del 13 de desembre de 2016, i altres 
excepcions que es puguin aplicar als productes sense envasar.
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Per la seva banda, la informació alimentària dels formatges que s’envasin al lloc de 
venda es regeix pel que disposa el Reial decret 126/2015, de 27 de febrer, pel qual 
s’aprova la norma general relativa a la informació alimentària dels aliments que es 
presentin sense envasar per a la venda al consumidor final i a les col·lectivitats, dels 
envasats en els llocs de venda, a petició del comprador, i dels envasats pels titulars del 
comerç al detall.

En conseqüència, és pertinent modificar els annexos I i II del Reial decret 1113/2006, 
de 29 de setembre, pel qual s’aproven les normes de qualitat per a formatges i formatges 
fosos, per tal de donar resposta a qüestions tècniques que ho aconsellen, a més de la 
seva adequació a la legislació alimentària de la Unió Europea i a fi de proporcionar una 
informació adequada als consumidors i afavorir la competitivitat del sector.

En el procés d’elaboració d’aquesta norma s’han consultat les comunitats autònomes 
i les entitats representatives dels sectors afectats, i ha emès informe favorable la Comissió 
Interministerial per a l’Ordenació Alimentària.

Aquesta disposició s’ha sotmès al procediment que preveu la Directiva 98/34/CE del 
Parlament Europeu i del Consell, de 22 de juny, per la qual s’estableix un procediment 
d’informació en matèria de les normes i reglamentacions tècniques, i el Reial decret 1337/1999, 
de 31 de juliol, pel qual es regula la remissió d’informació en matèria de normes i 
reglamentacions tècniques i reglaments relatius als serveis de la societat de la informació, que 
incorpora aquesta Directiva a l’ordenament jurídic espanyol.

Addicionalment i una vegada consultats el sector i les comunitats autònomes, aquest 
Reial decret inclou una disposició final que modifica el Reial decret 4/2014, de 10 de gener, 
pel qual s’aprova la norma de qualitat per a la carn, el pernil, l’espatlla i el llom embotit 
ibèrics, l’article 3 de la qual preveu que els animals reproductors ibèrics i Duroc estiguin 
inscrits en el seu llibre genealògic corresponent. Per a l’adaptació respecte a les 
característiques racials es va atorgar un període transitori de 2 anys però, transcorreguda 
una part important del període transitori esmentat, el sector està tenint una adaptació més 
lenta del que es preveia amb relació als reproductors Duroc, per la qual cosa és necessari 
modificar la redacció de la disposició transitòria segona del Reial decret esmentat, i ampliar 
el període transitori per als mascles Duroc a quatre anys.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i del 
ministre de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 11 de setembre de 2015,

DISPOSO:

Article primer. Modificació de l’annex I del Reial decret 1113/2006, de 29 de setembre, 
pel qual s’aproven les normes de qualitat per a formatges i formatges fosos.

L’annex I, norma de qualitat per als formatges, del Reial decret 1113/2006, de 29 de 
setembre, pel qual s’aproven les normes de qualitat per a formatges i formatges fosos, 
queda modificat de la manera següent:

U. Se suprimeix l’apartat 2.3.
Dos. S’afegeix a l’apartat 3.2 un nou subapartat 3.2.7, que queda redactat de la 

manera següent:

«3.2.7. Altres productes obtinguts de la llet i que siguin propis de la seva 
composició, inclosos la caseïna i els caseïnats, sempre que la relació entre la 
caseïna i les proteïnes sèriques sigui igual o superior a la de la llet.»

Tres. Se suprimeix l’apartat 4.
Quatre. L’apartat 5 queda redactat de la manera següent:

«5. Recobriment i tractament de superfície:

a) Per al recobriment dels formatges es poden fer servir altres ingredients 
utilitzats en alimentació humana o, si s’escau, autoritzats de conformitat amb el 
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Reglament (CE) núm. 258/97 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de gener 
de 1997, sobre nous aliments i nous ingredients alimentaris.

b) Es poden sotmetre a fumatge tradicional mitjançant fum procedent de la 
combustió de la fusta aplicat directament a la superfície.

c) Exclusivament per a formatges madurats, en el tractament de l’escorça es 
poden utilitzar: ceres, parafines, materials polimèrics amb colorants o sense, olis 
minerals especialment preparats i altres materials autoritzats per a aquesta finalitat.»

Cinc. Es modifica el primer paràgraf de l’apartat 7, que queda redactat de la manera 
següent:

«Sense perjudici del compliment dels requisits que estableix la normativa relativa 
a la informació alimentària facilitada al consumidor, l’etiquetatge dels formatges s’ha 
d’ajustar a més a les especificacions que s’indiquen en els apartats següents.

L’etiquetatge dels formatges que es comercialitzen en peces senceres amb 
l’etiqueta directament adherida a l’escorça i sense estar recoberts per un envàs ha 
de complir els mateixos requisits que els que s’exigeixen als formatges envasats, a 
excepció de la menció de la informació nutricional obligatòria, sense perjudici de les 
obligacions derivades del Reglament (CE) 1924/2006 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 21 de desembre de 2006.»

Sis. Se suprimeix el segon paràgraf de l’apartat 7.3.
Set. S’afegeix a l’apartat 7 un nou subapartat 7.4, que queda redactat de la manera 

següent:

«7.4. L’etiquetatge dels productes que defineix aquesta norma, a més de les 
declaracions nutricionals d’acord amb el Reglament (CE) núm. 1924/2006 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 20 de desembre de 2006, relatiu a les 
declaracions nutricionals i de propietats saludables en els aliments, pot incloure, 
facultativament, les mencions gras i extragràs, d’acord amb les condicions següents:

Gras: Quan el formatge contingui un mínim del 45 i menys del 60 per cent de 
matèria grassa sobre l’extracte sec total.

Extragràs: Quan el formatge contingui un mínim del 60 per cent de matèria 
grassa sobre l’extracte sec total.»

Article segon. Modificació de l’annex II del Reial decret 1113/2006, de 29 de setembre, 
pel qual s’aproven les normes de qualitat per a formatges i formatges fosos.

L’annex II del Reial decret 1113/2006, de 29 de setembre, pel qual s’aproven les 
normes de qualitat per a formatges i formatges fosos, queda modificat de la manera 
següent:

U. Se suprimeix l’apartat 2.1.
Dos. Se suprimeix l’apartat 4.
Tres. Se suprimeix el segon paràgraf de l’apartat 6.2.
Quatre. Es modifica el primer paràgraf de l’apartat 6, que queda redactat de la 

manera següent:

«Sense perjudici del compliment dels requisits que estableix la normativa relativa 
a la informació alimentària facilitada al consumidor, l’etiquetatge dels formatges 
fosos s’ha d’ajustar a més a les especificacions que indiquen els apartats següents.»

Cinc. S’afegeix a l’apartat 6 un nou subapartat 6.3, que queda redactat de la manera 
següent:

«6.3 L’etiquetatge dels productes que defineix aquesta norma, a més de les 
declaracions nutricionals d’acord amb el Reglament (CE) 1924/2006, de 20 de 
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desembre de 2006, relatiu a les declaracions nutricionals i de propietats saludables 
en els aliments, pot incloure, facultativament, les mencions gras i extragràs, d’acord 
amb les condicions següents:

Gras: quan el formatge contingui un mínim del 45 i menys del 60 per cent de 
matèria grassa sobre l’extracte sec total.

Extragràs: quan el formatge contingui un mínim del 60 per cent de matèria 
grassa sobre l’extracte sec total.»

Disposició transitòria única. Pròrroga de comercialització de productes.

Els productes fabricats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret que 
no s’ajustin al que s’hi disposa es poden continuar comercialitzant fins a esgotar 
existències, sempre que compleixin amb les disposicions vigents en aquell moment.

Disposició final primera. Modificació del Reial decret 4/2014, de 10 de gener, pel qual 
s’aprova la norma de qualitat de la carn, el pernil, l’espatlla i el llom embotit ibèrics.

Es modifica la disposició transitòria segona. Terminis d’adaptació a la nova norma 
respecte de les característiques racials, que queda amb la redacció següents:

«Sense perjudici del que estableix la disposició derogatòria, per tal de facilitar el 
compliment del que preveu aquesta norma respecte de les característiques racials 
dels animals i el procediment per a la seva certificació, s’estableix un termini 
transitori perquè els reproductors que acull el Reial decret 1469/2007 s’ajustin a 
aquest Reial decret, que és de dos anys per als reproductors ibèrics i de quatre anys 
per als reproductors Duroc. En qualsevol cas, els nous reproductors ibèrics que, a 
partir de la publicació d’aquesta norma, s’incorporin a les explotacions han de 
complir els requisits racials esmentats.»

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 11 de setembre de 2015.

FELIPE R.

La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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