
INDICACIONS ESPECÍFIQUES DE L’ETIQUETATGE DE LA FRUITA SECA

Requisits obligatoris
L’etiquetatge de la fruita seca per al consumidor final,
a més de complir els requisits establerts en el
Reglament (UE) 1169/2011, de 25 d’octubre, sobre la
informació alimentària facilitada al consumidor, ha de
complir les condicions obligatòries que marca la
normativa sectorial.
La fruita seca que es presenta sense envasar per a
comercialitzar a consumidor final i a col·lectivitats o que
s’envasa en el lloc de venda a petició del comprador o
de la fruita seca envasada per les persones titulars del
comerç minorista ha d’ajustar el seu etiquetatge al que
preveu el Reial decret 126/2015.
La comercialització de fruites s’ha d’ajustar al que
preveuen les normes de comercialització de cada
producte. En el cas de la fruita seca, que no té una
norma específica, els productes s’han d’ajustar a la
norma de comercialització general establerta al títol
II i a l’annex 1 part A del Reglament d’execució (UE)
543/2011. El títol II s’aplica a:

La fruita seca inclosa a l’annex I part IX del
Reglament (UE) 1308/2013 (OCM):
• Codi NC ex 0802 - Els altres fruits de closca

frescos o secs, fins i tot sense closca o pelats,
excepte les nous d’areca (o de bètel) i les nous
de cola de la sub-partida 0802 70 00, 0802 80 00

• Codi NC 0813 50 31 i 0813 50 39 - Barreges
constituïdes exclusivament per fruits de closca de
les partides 0801 i 0802

• Codi NC 1212 92 00 - garrofes
Els productes destinats exclusivament a la

transformació industrial.
Per a determinada fruita seca, aquest llistat no és
suficient per saber si li és d’aplicació o no la normativa
esmentada i cal anar a consultar les llistes de
productes de la Nomenclatura combinada (codi NC),
on cal comprovar el tipus de producte i també se n’ha
de tenir en compte la presentació: per exemple, amb
closca o sense closca.
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Aquestes llistes de Nomenclatura combinada (codi
NC), es poden consultar en les disposicions
normatives que regulen la NC TARIC o en la pàgina
d’Internet de l’AEAT.
Per exemple, dins el codi NC ex 0802, podem trobar:
ametlla, avellana, nous de noguera, amb closca i
sense closca.
Les normes de comercialització són de compliment
obligatori en totes les fases de la comercialització.
Entre altres aspectes de qualitat, estableixen requisits
de presentació i marcatge obligatori per als productes.
Les mencions obligatòries de marcatge s’han d’indicar
de manera llegible, indeleble i visible des de l’exterior
agrupades en un dels costats de l’envàs, per mitjà
d’impressió directa indeleble o bé per mitjà d’una
etiqueta incorporada o fixada al paquet.
Les indicacions de marcatge obligatòries que exigeix
la norma de comercialització general són les
següents:

Identificació: nom i adreça física de l’envasador i/o
expedidor (per exemple, carrer/ciutat/regió/codi
postal, i, si és diferent del país d’origen, el país)
Origen: nom complet del país d’origen.
No obstant això, cal tenir en compte les excepcions i
exempcions previstes a l’article 4 del Reglament
d’execució (UE) 543/2011, que estableix que no estan
subjectes a l’obligació de complir les normes de
comercialització, i, per tant, no serà obligatori indicar
l’origen en l’etiquetatge dels productes següents:
Productes destinats a la transformació industrial o a

l’alimentació animal o a altre ús no alimentari, a
condició que estiguin clarament marcats amb les
paraules “destinats a la transformació” o “destinats
a l’alimentació animal” o qualsevol altre indicació
equivalent.
Productes que, a l’explotació mateixa, cedeixi el

productor al consumidor per a les seves necessitats
personals.
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https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Memorias_y_estadisticas_tributarias/Estadisticas/_Comercio_exterior_/Documentacion/Tablas_de_codigos/Tablas_de_codigos.shtml
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Els productes següents no estaran subjectes al
compliment de la norma general de comercialització:
• Ametlles amargants del codi NC 0802 11 10
• Ametlles sense closca del codi NC 0802 12
• Avellanes sense closca del codi NC 0802 22
• Nous sense closca del codi NC 0802 32
• Pinyons del codi NC 0802 90 50
• Festucs del codi NC 0802 50 00
• Nous de macadàmia del codi NC 0802 60 00
• Pacanes del codi NC ex 0802 90 20
• La resta de fruits de closca del codi NC 0802 90 85
• Barreges de nous tropicals del codi NC 0813 50 31
• Barreges de les altres nous del codi NC 0813 50 39
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[Reglament d’execució (UE) 543/2011 de la Comissió, de 7 de juny,
pel qual s’estableixen les disposicions d’aplicació del Reglament (CE)
1234/2007 del Consell als sectors de les fruites i hortalisses i de les
fruites i hortalisses transformades]
[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 als llocs de venda a petició del comprador
i dels envasats per les persones titulars del comerç al detall]
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