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CONSELLERÍA DE FACENDA

INFORME PROXECTOS NORMATIVOS IPN 1/2013 –ANTEPROXECTO DE 

DECRETO SOBRE A COMERCIALIZACIÓN E VENDA DO PAN E D OS PANS 

ESPECIAIS NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA. 

 

PLENO:  

 

D. Francisco Hernández Rodríguez, presidente. 

D. Fernando Cachafeiro García, vogal. 

 

En Santiago de Compostela, a 12 de febreiro de 2012. 

 

Vista a solicitude de informe do Anteproxecto de decreto sobre a comercialización 

e venda do pan e dos pans especiais na Comunidade Autónoma de Galicia, 

remitida pola Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio da Consellería de 

Facenda, da Xunta de Galicia, que tivo entrada neste organismo o 6 de febreiro 

de 2013, o Pleno do Consello Galego da Competencia, coa composición 

expresada na cabeceira deste informe e sendo relator D. Francisco Hernández 

Rodríguez, presidente, acordou emitir o presente Informe, ao amparo do disposto 

no art. 7.1 c) da Lei 1/2011, do 28 de febreiro, reguladora do Consello Galego da 

Competencia (LRCGC). 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

Con data 6 de febreiro de 2013, a  Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio da 

Consellería de Facenda, da Xunta de Galicia, remitiu ao Consello Galego da 

Competencia copia do Anteproxecto de decreto sobre a comercialización e venda 

do pan e dos pans especiais na Comunidade Autónoma de Galicia, para que 

emita o Informe previsto no art. 7 c) da Lei 1/2011, do 28 de febreiro, reguladora 

do Consello Galego da Competencia. Este artigo, baixo o título de “funcións 

consultivas” establece que en todo caso o Consello ditaminará “de modo 

preceptivo non vinculante, sobre os anteproxectos de lei e proxectos doutras 
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disposicións autonómicas de carácter xeral que poidan ter algún efecto sobre a 

competencia efectiva nos mercados”. 

 

O día 12 de febreiro de 2013, o Pleno do Consello Galego da Competencia, ca 

composición expresada, adoptou o acordo de emitir o seguinte informe. 

 

II.- VALORACIÓN GLOBAL DO ANTEPROXECTO DESDE A PERS PECTIVA 

DA LIBRE COMPETENCIA 

 

A presente norma é un claro exemplo da denominada tradicionalmente actividade 

administrativa de policía ou limitación, tanto na súa dimensión preventiva 

(autorizacións e prohibicións) como coactiva (sancións), pois restrinxe ou limita 

liberdades e dereitos dos administrados co obxectivo da consecución e 

mantemento de determinados fins de interese xeral. Tal carácter restritivo ou 

limitador esixe, necesariamente, que tales restricións estean adecuadamente 

xustificadas, sexan necesarias e se circunscriban ao mínimo imprescindible 

(proporcionadas ao fin lícito perseguido). 

 

No presente caso, a norma examinada incide no ámbito económico afectando ao 

exercicio das liberdades de establecemento e de libre circulación de mercadorías 

ao ter por obxecto regular as condición para a comercialización e venda do pan e 

dos pans especiais na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

O primeiro que se debe salientar é que os aspectos sobre os que trata de incidir a 

norma proposta atópanse regulados, con carácter e aplicación xeral, por 

normativa estatal. Concretamente, polo Real decreto 1137/1984, do 28 de marzo, 

polo que se aproba a regulamentación técnico-sanitaria para a fabricación, 

circulación e comercio do pan e pans especiais1, e polo Real decreto 1334/1999, 

do 31 de xullo, polo que se aproba a Norma xeral de etiquetado, presentación e 

publicidade dos productos alimenticios2, citadas ambas as dúas no anteproxecto 

                                                        
1 BOE, núm. 146, do 19 de xuño de 1984, para a versión orixinaria. 
2 BOE núm. 202, 24 agosto 1999. 
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obxecto do presente comentario de xeito reiterado e a que se atribúe no proxecto 

de decreto, en todo caso, carácter supletorio. 

 

De feito, a norma proposta reproduce as limitacións básicas que nos referidos 

ámbitos se establecen nos mesmos, se ben, incorpóranse determinadas 

novidades que é preciso examinar desde o punto de vista da competencia. 

 

En primeiro lugar lémbrase que a consulta ao Consello Galego da Competencia, 

prevista de xeito obrigatorio pola súa lei de creación no seu art.7 c), aínda que 

sen carácter vinculante, sería moito máis eficiente se a solicitude procedera do 

órgano propoñente, posto que permitiría que a norma, desde o seu inicio, fora o 

máis favorable posible ao funcionamento competitivo dos mercados, sen perda do 

obxectivo polo que se propón a súa incorporación ao ordenamento xurídico. 

 

Así mesmo compre destacar que a análise de competencia é relevante non só 

desde a perspectiva global da construción efectiva do mercado interior europeo, 

senón tamén no ámbito estrictamente nacional, pola súa posible incidencia na 

“unidade de mercado”, principio inferido polo Tribunal Constitucional da nosa 

Carta Magna e para cuxa garantía o lexislador estatal está a preparar unha 

normativa específica, de aplicación xeral en todo o territorio nacional. 

 

 

III. VALORACIÓN PARTICULARIZADA DAS POTENCIAIS REST RICIÓNS Á 

LIBRE COMPETENCIA 

 

O texto parte da regulación estatal na materia, regulada nos xa referidos reais 

decretos, números 1137/1984, do 28 de marzo, e 1334/1999, do 31 de xullo, se 

ben se incorporan certas novidades 
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1.- Tipoloxía de pans (art. 2) 

 

O proxecto parte das definicións de pans que se recollen no RD 1137/1984, que 

se manteñen no texto proposto. Non obstante o art. 2 incorpora algunhas 

precisións respecto dos pans confeccionados con fariñas procedentes doutros 

cereais distintos do trigo.  

 

En efecto, o art. 2, baixo a rúbrica “Produtos de panadería” delimita os produtos 

que poden acollerse á citada denominación, partindo das definicións que se 

inclúen no RD 1137/1984 de pan, pans especiais,non obstante, ao regular os 

pans feitos con outro cereal distinto do trigo, que se regulan no art. 7.7 do citado 

real decreto, incorpóranse dúas innovacións, relativas, respectivamente, á súa 

denominación e as súas condicións de presentación para a venda ao público. 

 

A primeira novidade é que se admite que cando a proporción da fariña distinta da 

de trigo que se empregue na elaboración do pan sexa inferior ao 51 %, que é o 

mínimo que figura tanto no real decreto como no proxecto de decreto como límite 

para considerar o pan como pan (de trigo) ou pan “doutro cereal”, admítese que 

cando a proporción sexa inferior ao 51 % póidase denominar como “pan con 

mestura de...” 

 

En segundo lugar, engádese unha limitación adicional ás previstas no RD 

1137/1984, respecto dos pans elaborados cunha fariña distinta do trigo, sexa ou 

non nunha proporción superior ao citado 51 %, pois a proposta esixe que sexan 

envasados e etiquetados con indicación precisa do citado extremo: 

 

“En calquera caso, os pans nos que na súa elaboración se utilizase 

algunha fariña distinta do trigo deberán presentarse á venda debidamente 

envasados e etiquetados, indicando as porcentaxes de cada fariña 

empregada.” 
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A primeira innovación podería considerarse axustada, pois ofrece máis 

información ao consumidor sobre o tipo de fariña empregado na súa elaboración. 

Polo contrario, a esixencia de “envasado” e “etiquetado” precisaría xustificación 

pois inicialmente podería considerarse innecesaria ou mesmo desproporcionada. 

 

Respecto dos “pans semielaborados”, dos que tamén se ocupa a norma, as 

definicións que recolle o art. 2 do proxecto son coincidentes coas do art. 4 bis do 

RD 1137/1984, polo que poderían considerarse innecesarias, agás que o 

propósito da norma sexa ofrecer unha regulación o máis integradora e completa 

posible. 

 

2.- Condicións relativas aos establecementos de ven da de pan e produtos 

de panadería e afíns (art. 3) 

 

O art. 3 do proxecto, baixo a rúbrica de “Establecementos de venda” delimita os 

lugares nos que se pode vender pan e produtos de panadería para o que parte, 

novamente, do xa previsto ao respecto no RD 1137/1984 (art. 9 “Condicións dos 

establecementos de venda”), se ben, incorpóranse tamén previsións adicionais.  

 

Así, en primeiro lugar, créase unha nova distinción, -que non figura no real 

decreto estatal-, entre establecementos “especialistas” e “polivalentes”. Tal 

distinción non é irrelevante, pois supón un tratamento diferenciados duns respecto 

dos outros que non aparece na normativa estatal, de tal xeito que se restrinxen as 

condicións respecto dos establecementos chamados “polivalentes”.  En particular, 

o proxecto engade unha lista de produtos “afíns”, que só se poderían vender nos 

establecementos especialistas, pero non sensu contrario, nos polivalente. Trátase 

dos que se enumeran no art. 3, terceiro parágrafo, in fine. 

 

Non obstante precisamente pola súa polivalencia, ditos establecementos poderían 

vender eses mesmos produtos aínda que non nas mesmas condicións que os 

cualificados como “especialistas”. 
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Venda de produtos sen envasar (art. 4) 

 

Na determinación das condicións de venda de pan e produtos de panadería sen 

envasar reprodúcense substancialmente o previsto no art. 9 do RD 1137/1984. 

 

Venda ambulante, domiciliaria e en mercados (art. 5 ) 

 

Respecto da venda ambulante, domiciliaria e en mercados, a regulación contida 

no art. 5 do proxecto é coincidente coa que xa se recollía no art. 21 do RD 1137, 

agás no que atinxe á excepción que permite a venda desde os vehículos nos 

núcleos urbanos onde non exista establecemento algún de venda. 

 

Aínda que esta excepción recóllese tamén no RD 1137/1984, o proxecto de 

decreto subordina esta excepción á obtención dunha autorización municipal 

previa, o que non se esixe no RD 1137/1984 e que, resulta restrictiva respecto 

doutras opcións posibles co mesmo fin, permitir que estes núcleos estean 

atendidos na provisión dun produto de primeira necesidade como é o pan. 

 

Venda de pan e produtos de panadería envasados  (art. 6)  

 

A regulación da obriga de envasado é máis restrictiva no decreto que na 

normativa estatal á que se remite de xeito confuso. 

 

Débese ter en conta o establecido respecto dos pans elaborados con fariña 

procedente de cereais distintos do trigo, respecto dos que, en calquera caso se 

esixe envasado e etiquetado (vid. Supra comentario art. 3). 

 

Indicacións ao público e condicións dos estableceme ntos dedicados á 

venda do pan (art. 7) 

 

Neste punto o decreto incorpora unha regulación específica para o caso do pan e 

produtos de panadería fronte a regulación xeral que se recolle no Real decreto 
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1334/1999, debéndose destacar que se esixe a identificación nos carteis de que o 

pan esta elaborado, no seu caso, con masas precociñadas ou conxeladas. 

 

Estas esixencias, no caso de establecementos que vendan os produtos 

envasados, esténdense ao etiquetado. 

 

Información ao consumidor (art. 8) 

 

Débese destacar que determinadas mencións resérvanse para os 

establecementos especialistas, polo que implicitamente exclúense para os 

polivalente, o que non sucede na norma estatal que non recolle esta distinción. 

Trátase, polo tanto, dunha restrición respecto destes últimos establecementos. 

 

Apertura de establecementos (art. 9) 

 

A norma é unha remisión xeral a outras normativas, se ben precísase a esixencia 

de autorización e inscrición en rexistros sen especificar a validez dos obtidos 

noutras comunidades autónomas ou en outros estados da Unión Europea. 

 

Requisitos dos locais (art. 10) 

 

A norma proposta fixa unhas dimensións mínimas para os locais que non 

aparecen no RD 1137/1984. Ditas dimensión impóñense sen xustificación 

algunha. 

 

Envasado, etiquetado, rotulación, transporte e dist ribución (art. 11) 

 

A norma dedicada ao envasado, etiquetado, rotulación, transporte e distribución é 

unha simple remisión xenérica á normativa vixente e ao propio decreto. 
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IV.- RECOMENDACIÓNS 

 

1.- O texto proposto incorpora unha serie de restricións ao exercicio de 

actividades económicas e comerciais que, de acordo co disposto na Lei 17/2009, 

do 23 de novembro sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o seu 

exercicio, “Lei paraugas”, deben ser necesarias, proporcionais e non 

discriminatorias, e, ademais, deben estar xustificadas por razóns de orden 

público, seguridade pública, saúde pública ou proteción do medio ambiente. O 

Consello Galego da Competencia, ao non dispor da memoria do Anteproxecto 

non pode pronunciarse sobre si se cumpren debidamente estes extremos. 

 

2.- A efectividade da norma proposta verase condicionada pola aprobación, no 

seu caso, da futura Lei da garantía da unidade de mercado. De aprobarse esta 

norma nos termos do texto sometido a información pública, todos os requisitos de 

comercialización do pan previstos no Anteproxecto non serían de aplicación a 

aquelas empresas que teñan a súa sede fora de Galicia e que se sometan a unha 

normativa autonómica menos restrictiva. Así, a normativa proposta sería de 

aplicación ao pequeno comercio galego pero non as grandes cadeas comerciais 

con implantación en Galicia. 


