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3.3.2 Variacións no procesado de cor.

Nos casos en que o soporte precise de que a impre-
sión se realice en cores directas, en vez de cuadricromía,
empregaranse as cores directas seguintes:

Vermello: Pantone Red 032 C.
Amarelo: Pantone Yellow 012 C.
Verde: Pantone 356 C.
Valores de degradado: valor mínimo, parte superior,

do 5% Pantone Process Cian. Valor máximo, parte infe-
rior, do 30% Pantone Process Cian.

Textos: Pantone Process Black C.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA
510 REAL DECRETO 1798/2003, do 26 de

decembro, polo que se modifica o Real decre-
to 1472/1989, do 1 de decembro, polo que
se regulan as gamas de cantidades nominais
e de capacidades nominais para determina-
dos productos envasados. («BOE» 9,
do 10-1-2004.)

O Real decreto 1472/1989, do 1 de decembro, polo
que se regulan as gamas de cantidades nominais e de
capacidades nominais para determinados productos
envasados, incorporou ó ordenamento xurídico interno,
entre outras, as directivas 75/106/CEE do Consello, do
19 de decembro de 1974, e a Directiva 80/232/CEE
do Consello, do 15 de xaneiro de 1980, relativas á aproxi-
mación das lexislacións dos Estados membros nesa
materia.

Os reais decretos 1780/1991, do 29 de novembro,
151/1994, do 4 de febreiro, 1202/1999, do 9 de xullo,
e 1194/2000, do 23 de xuño, modificaron o Real decre-
to 1472/1989, do 1 de decembro, co fin de realizar
e completa-la transposición das directivas 88/316/CEE
do Consello, do 7 de xuño de 1988, e 89/676/CEE
do Consello, do 21 de decembro de 1989, e prorrogar
ou establecer períodos transitorios para determinados
valores de cantidades nominais, así como, de acordo
co permitido polas directivas comunitarias, engadir
outros valores nominais e excluír da regulación presen-
tacións específicas de determinados productos que por
necesidades do mercado así o requirían.

O Real decreto 3423/2000, do 15 de decembro,
polo que se regula a indicación dos prezos dos productos
ofrecidos ós consumidores e usuarios, incorporou ó orde-
namento español a Directiva 98/6/CE do Parlamento
Europeo e do Consello, do 26 de febreiro de 1998, rela-
tiva á protección dos consumidores en materia de indi-
cación dos prezos dos productos ofrecidos ós consu-
midores, que recolle a obriga de informar acerca do prezo
por unidade de medida nos productos ofrecidos polos
comerciantes ós consumidores, para facilita-la compa-
ración dos prezos.

Esta última disposición repercute de maneira directa
nunha das xustificacións que amparaba en décadas pasa-
das a existencia das gamas de cantidades nominais. Nes-
te sentido, expresábase un dos considerandos da Direc-
tiva 75/106/CEE, ó facer alusión a que resultaba nece-
sario reducir, na medida do posible, respecto a un pro-
ducto determinado, as capacidades que diferisen entre
si demasiado pouco e que puidesen inducir a erro o

comprador. Esa necesidade que imperaba naqueles
momentos queda actualmente salvagardada ó existir
unha obriga de informar sobre o prezo final, incluídos
o IVE e tódolos demais impostos, por unha unidade de
medida do producto.

Así, sobre a premisa fundamental de asegura-los
dereitos dos consumidores, cómpre atende-la petición
de diversos sectores afectados, co fin de flexibiliza-lo
mercado, todo iso de acordo co que sucede nos países
de noso contorno. Para alcanzar este obxectivo, cómpre
proceder á derrogación de certas gamas de valores de
productos alimenticios (bebidas refrescantes e outras
bebidas non alcohólicas, augas de bebida, leite e bebidas
a base de leite, zumes, productos conxelados, xeados
alimenticios, conservas vexetais, manteiga e queixos),
de productos industriais (productos para lustrar, puír e
mantemento do fogar e productos para o lavado e lim-
peza) e de productos cosméticos.

De acordo co anterior, procédese, así mesmo, á derro-
gación expresa da referencia que se fai ás cantidades
nominais dos envases no artigo 10 da Regulamentación
técnico-sanitaria para a elaboración e venda de zumes
de froitas e doutros productos similares, aprobada polo
Real decreto 1650/1991, do 8 de novembro, así como
á derrogación das gamas inferiores a 10 litros das augas
de bebida envasadas, recollidas no artigo 6 do Real
decreto 1074/2002, do 18 de outubro, polo que se
regula o proceso de elaboración, circulación e comercio
das augas de bebida envasadas.

Por outra parte, para os extractos de café inclúese
no texto deste real decreto unha regulación das gamas
que, no seu momento, xa estaban comprendidas, en par-
te, na Directiva 77/436/CEE do Consello, do 27 de xuño
de 1977, relativa á aproximación das lexislacións dos
Estados membros sobre os extractos de café e os extrac-
tos de chicoria, e, como consecuencia diso, tamén no
Real decreto 1231/1988, do 14 de outubro, polo que
se aproba a regulamentación técnico-sanitaria para a ela-
boración, almacenamento, transporte e comercialización
do café. Así mesmo, tense en conta a disposición adi-
cional cuarta do Real decreto 1472/1989, do 1 de
decembro.

A Directiva 77/436/CEE quedou derrogada pola
Directiva 1999/4/CE do Parlamento Europeo e do Con-
sello, do 22 de febreiro de 1999, que, entre outros efec-
tos, suprimiu as gamas dos productos nela regulados.

De acordo co anterior, o Real decreto 943/2001,
do 3 de agosto, polo que se modifican o Real decreto
2323/1985, do 4 de decembro, polo que se aproba
a regulamentación técnico-sanitaria para a elaboración,
almacenamento, transporte e comercialización de suce-
dáneos de café, e o Real decreto 1231/1988, do 14
de outubro, polo que se aproba a regulamentación téc-
nico-sanitaria para a elaboración, almacenamento, trans-
porte e comercialización do café, derrogou a obriga, ata
ese momento existente na normativa nacional, de que
os extractos de café se comercializasen nunhas deter-
minadas gamas de envases.

Por outra parte, aínda que nun dos considerandos
da Directiva 1999/4/CE se recolle o compromiso de
propor que se inclúa na Directiva 80/232/CEE unha
gama de pesos nominais para os extractos de café e
chicoria, este compromiso, ata a data, non acabou de
se consolidar, polo que, á vista do anterior e atendendo
á solicitude do sector afectado, se procede á inclusión
neste real decreto dunha regulación das gamas destes
productos.

Para contribuír, no posible, a unha maior claridade
das gamas que afectan os aceites de oliva e de bagazo
de oliva, trala publicación do Regulamento (CE)
n.o1019/2002 da Comisión, do 13 de xuño de 2002,
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sobre as normas de comercialización do aceite de oliva,
procédese a introducir unha chamada xunto ó volume
nominal de 10 litros que aparece no punto 6 do anexo I,
correspondente ós aceites de oliva e outros aceites
comestibles, indicando que a dita gama non está admi-
tida para os aceites de oliva e de bagazo de oliva.

Esta disposición foi sometida ó procedemento de
información en materia de normas e regulamentacións
técnicas e de regulamentos relativos ós servicios da
sociedade da información, previsto na Directiva
98/34/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do
22 de xuño de 1998, modificada pola Directiva
98/48/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do
20 de xullo de 1998, así como no Real decreto
1337/1999, do 31 de xullo, que incorpora estas direc-
tivas ó ordenamento xurídico español.

Por outra parte, na súa tramitación foi sometida a
consulta das comunidades autónomas e deuse audiencia
ó Consello de Consumidores e Usuarios e ás asociacións
empresariais relacionadas cos sectores afectados. Así
mesmo, emitiu o seu preceptivo informe a Comisión
Interministerial para a Ordenación Alimentaria.

Na súa virtude, por proposta dos ministros de Sani-
dade e Consumo, de Agricultura, Pesca e Alimentación,
de Economía e de Ciencia e Tecnoloxía, de acordo co
Consello de Estado e logo de deliberación do Consello
de Ministros na súa reunión do día 26 de decembro
de 2003,

D I S P O Ñ O :

Artigo único. Modif icación do Real decreto
1472/1989, do 1 de decembro, polo que se regulan
as gamas de cantidades nominais e de capacidades
nominais para determinados productos envasados.

O Real decreto 1472/1989, do 1 de decembro, polo
que se regulan as gamas de cantidades nominais e de
capacidades nominais para determinados productos
envasados, modifícase nos seguintes termos:

Un. No punto 6 do anexo I, no valor «10» da colum-
na I «Admitidos definitivamente», engádese unha cha-
mada «(9)» a pé de cadro coa seguinte redacción:

«(9) Excepto para aceites de oliva e de bagazo
de oliva, segundo se establece no Regulamento
(CE) n.o 1019/2002 da Comisión, do 13 de xuño
de 2002, sobre as normas de comercialización do
aceite de oliva».

Dous. No punto 1.1 do anexo II elimínase o termo
«manteiga».

Tres. Engádese un novo punto 1.9 no anexo II, coa
seguinte redacción:

«1.9 Extractos de café.

50-100-200-250 (só para os extractos do
café destinados exclusivamente ós aparellos de
distribución automática)-300-500-750-1.000-
1.500-2.000-2.500-3.000 e os múltiplos de qui-
logramo».

Disposición transitoria única. Prórroga de comercia-
lización.

Os productos envasados con anterioridade á entrada
en vigor deste real decreto e que non se axusten ó dis-
posto nel poderán seguir comercializándose ata que se
esgoten as súas existencias.

Disposición derrogatoria única. Derrogación norma-
tiva.

Quedan derrogadas as disposicións de igual ou infe-
rior rango que se opoñan ó establecido neste real decre-
to, e en particular:

a) No Real decreto 1472/1989, do 1 de decembro,
os puntos 7, 8 e 9 do anexo I, os puntos 1.2, 1.8, 2.1,
4, 5 e 6 do anexo II e os puntos 1 e 3 do anexo III.

b) No Real decreto 1074/2002, do 18 de outubro,
polo que se regula o proceso de elaboración, circulación
e comercio de augas de bebida envasadas, o inciso «...de-
béndose adoptar para as capacidades intermedias os
volumes establecidos para as augas de bebida no punto
8.a) do anexo I do Real decreto 1472/1989, do 1 de
decembro, polo que se regulan as gamas de cantidades
nominais e capacidades nominais para determinados
productos envasados, na redacción dada ó dito punto
polo Real decreto 151/1994, do 4 de febreiro», do punto
3.o b) do artigo 6.

c) Na Regulamentación técnico-sanitaria para a ela-
boración e venda de zumes de froitas e doutros pro-
ductos similares, aprobada polo Real decreto
1650/1991, do 8 de novembro, o punto 10.2 do arti-
go 10.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ó
da súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid o 26 de decembro de 2003.

JUAN CARLOS R.

O vicepresidente segundo do Goberno
e ministro da Presidencia,

JAVIER ARENAS BOCANEGRA

511 REAL DECRETO 1801/2003, do 26 de
decembro, sobre seguridade xeral dos produc-
tos. («BOE» 9, do 10-1-2004.)

O deber xeral de non lesionar nin pór en perigo a
saúde e a integridade física das persoas é unha peza
clave e tradicional de diversos sectores do noso orde-
namento. Para concretar e facer efectivo ese deber dotá-
ronse desde sempre de intensas e extensas potestades
as administracións públicas. Sobre todo, isto desenvol-
veuse na lexislación e actuación administrativa sanitaria
que agora encontra ancoraxe no artigo 43 da Consti-
tución española, o punto 2 da cal lles atribúe ós poderes
públicos a tutela da saúde pública. Un dos ámbitos en
que é máis importante aquel deber xeral e, consecuen-
temente, as correlativas potestades das administracións
públicas é o da producción e comercialización de bens
e servicios no mercado. En canto isto afecta os con-
sumidores e usuarios, encontra un novo fundamento
constitucional no artigo 51 que, entre outras cousas,
lles ordena ós poderes públicos a protección, mediante
procedementos eficaces, da seguridade e saúde daque-
les.

Todas estas cuestións tiveron e teñen un desenvol-
vemento lexislativo suficiente na Lei 14/1986, do 25
de abril, xeral de sanidade, e na Lei 26/1984, do 19
de xullo, xeral para a defensa dos consumidores e usua-
rios, por só referirse á lexislación estatal. Da primeira
débense destaca-los seus artigos 24, 25, 26, 31 e 40;


