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EL PER QUÈ DE LA NORMA

• Donar resposta al sector davant: 

• Canvis en la fabricació i venda

• Canvis en les tendències de consum

• Canvis en els hàbits de consum

• Donar resposta al consumidor:

• Garantir el dret a la informació i,

• No induïr a error en quant a la composició i característiques

• Protegir la salut dels consumidors (Estrategia NAOS)



PRINCIPALS NOVETATS

• Ampliació del nombre de denominacions que pot rebre el pa

comú i el pa especial.

• Limitació del contingut màxim permès en el pa comú.

• Regulació de la informació alimentària voluntària



MARC LEGAL

• Reglament (UE) 1169/2011, sobre la informació alimentària

facilitada al consumidor.

• Reial Decret 126/2015, (…) 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.

• Reial Decret 308/2019, Norma de qualitat per al pa.

• Decret 333/1998, sobre comercialització i venda de pa.



OBJECTE DE LA NORMA

“…establir les normes bàsiques de qualitat per a 

l’elaboracio ́ i la comercialitzacio ́ del pa a Espanya”



Art.2 DEFINICIÓ DE PA

“Pa, sense cap altre qualificatiu, és el producte 

resultant de la coccio ́ d’una massa obtinguda per 

la mescla de FARINA i AIGUA, amb addicio ́ de SAL 

o SENSE, fermentada amb l’ajuda de LLEVAT de 
PANIFICACIÓ o MASSA MARE. Addicionalment, es 

poden incorporar a la massa de pa els ingredients 

que enumera aquesta norma”



Art. 3 DEFINICIÓ DE PA COMÚ

• “Pa, sense cap altre qualificatiu, és el producte resultant de la 

coccio ́ d’una massa obtinguda per la mescla de FARINA i AIGUA, 

amb addicio ́ de SAL o SENSE, fermentada amb l’ajuda de LLEVAT 

de PANIFICACIÓ o MASSA MARE”.

• De consum les 24h següents a la seva cocció

• Elaborat amb:

• Farina de cereals o

• Farina integral de cereals

• Pot incorporar segó de cereals.



Art. 4 DENOMINACIONS DEL PA COMÚ

• Pa bregat, de molla dura, espanyol o candial:

• Indispensable l’ús de cilindres refinadors. 

• La molla ha de ser blanca i amb alvèols fins i uniformes.

• Pa de flama o de molla tova: 

• Més proporcio ́ d’aigua que el pa bregat

• No necessita normalment el procés de refinacio ́ amb cilindres. 

• La molla té els alvèols més irregulars, en forma i mida.



Art. 4 DENOMINACIONS DEL PA COMÚ

• Pa integral: 

• Elaborat amb farina integral o de gra sencer, 

• PA 100% INTEGRAL o PA INTEGRAL si la farina és exclusivament integral. 

• Cal completar amb el nom del cereal o cereals. 

Exemple: PA 100% INTEGRAL de SÈGOL o PA INTEGRAL de SÈGOL



Art. 4 DENOMINACIONS DEL PA COMÚ

• Pa integral:

• Quan la farina no sigui integral exclusivament caldrà incloure la menció:

• ELABORAT AMB FARINA INTEGRAL X% 

• X correspon al percentatge de farina integral utilitzada. 

• Es calcula sobre la farina total utilitzada en l’elaboracio ́.

• Cal completar amb el nom del cereal o cereals.

Exemple: 100kg farina de blat i 100 kg farina integral de blat 

100 kg farina integral de blat = PA ELABORAT AMB FARINA INTEGRAL 50% DE BLAT.
200 kg de farina

*Art14.1b) Terme INTEGRAL i PERCENTATGE amb mateixa mida, gruix, color i font.



Art. 4 DENOMINACIONS DEL PA COMÚ

• Pa integral: 

• En l’elaboració del pa integral també es poden utilitzar sèmoles integrals, 

granyons procedents de grans sencers o grans sencers.

• Computaran en els percentatges anteriors.

Exemple: 100kg farina de blat, 100 kg farina integral de blat i 5 kg sèmola integral 

de blat

(100 kg farina integral de blat+5 kg sèmola integral de blat) = PA ELABORAT AMB 
205 kg de farina FARINA INTEGRAL 

51% DE BLAT.

*Art14.1b) Terme INTEGRAL i PERCENTATGE amb mateixa mida, gruix, color i font.



Art. 4 DENOMINACIONS DEL PA COMÚ

• Pa integral: 

• La massa mare del PA 100% INTEGRAL o PA INTEGRAL ha de procedir de 

farina integral. 

• La massa mare utilitzada al PA ELABORAT AMB FARINA INTEGRAL X% pot procedir

de farina no integral, la qual s’ha de tenir en compte en el càlcul per establir el

percentatge de farina integral utilitzada.

• El terme INTEGRAL es pot substituir pel de GRA SENCER. (*Art14.1)

Exemple: PA 100% INTEGRAL de SÈGOL o PA INTEGRAL de SÈGOL

o

PA 100% de GRA SENCER de SÈGOL o PA de GRA SENCER de SÈGOL 

• Queda prohibit l’ús de la denominació PA INTEGRAL en l’etiquetatge de 

pans diferents als descrits.



Art. 4 DENOMINACIONS DEL PA COMÚ

• Pa elaborat amb farines de cereals: 

• Farina de cereals diferents del blat i, si s’escau, la farina de blat 

• L’elaborat amb farina d’un cereal: PA 100% de SÈGOL o PA de SÈGOL 

• L’elaborat amb dues o més farines de cereals: PA de SÈGOL 60% i ORDI 40%

• Pot incloure blat.

• Nom del cereal o cereals que l’operador vulgui destacar, d’entre els utilitzats

Exemple: 100kg farina de blat, 60 kg farina de sègol i 20 kg farina d’ordi

60 kg farina de sègol = 33%     +  20 kg farina de sègol = 11% 
180 kg de farina  180 kg de farina  

PA de SÈGOL 33% i ORDI 11%
*Art14.1b) Noms CEREALS i PERCENTATGE amb mateixa mida, gruix, color i font.



Art. 5 DEFINICIÓ DE PA ESPECIAL

• És el pa no inclòs en la definicio ́ de pa comu ́ i,

• Que compleixi respecte a la composició:

• Que s’hi hagi incorporat una farina tractada

• Que s’hi hagi incorporat qualsevol ingredient d’acord amb l’article 11.3.

• Que compleixi respecte a la seva elaboracio ́: 

• Amb un procediment tecnològic especial (…) com és la ratllada, la cocció 

en motlle, formes especials o amb un escaldament parcial de les farines, 

entre d’altres.



Art. 6 DENOMINACIONS DEL PA ESPECIAL

• Pa elaborat amb farina de cereals i altres farines:

• Elaborat amb:  Farines de cereals al qual s’han afegit llavors comestibles de 

diferents espècies de plantes que NO pertanyen a la família de les gramínies 

ni lleguminoses ni oleaginoses.

• Nom del cereal (o d’altres farines) o llavors que l’operador vulgui destacar, 

d’entre els utilitzats.

Exemple: 100kg farina de blat, 60 kg farina fajol i 20kg llavors rosella
60 kg farina de fajol = 33%     +  20 kg llavors rosella = 11% 
180 kg de farina  180 kg de farina  

PA de FAJOL 33% i llavors de ROSELLA 11%

*Art14.1b) Noms CEREALS, LLAVORS i PERCENTATGE amb mateixa mida, gruix, color i font.



Art. 6 DENOMINACIONS DEL PA ESPECIAL

• Pa multicereal: 

• Elaborat amb tres o més farines diferents.

• Almenys dues procedeixen de cereals. 

• Cadascuna de les tres farines majoritàries ha d’estar en una proporcio ́ 

mínima del 10%.

• Les farines de cereals no poden suposar menys del 30%, sobre la mescla 

total de farines.

• Els grans també es poden utilitzar en forma de sèmola, granyons o grans sencers, 

i computaran en els percentatges anteriors.

• Es denominará PA MULTICEREAL, o ha d’incloure el terme MULTICEREAL en la 

denominació



Art. 6 DENOMINACIONS DEL PA ESPECIAL

• Pa de Viena, pa de neu o pa «bombón»:

• A base de massa tova de farina de blat, entre els ingredients (…) a més dels 

bàsics, un o diversos d’entre sucres, llet, greixos o olis.

• Pa torrat: Després de la coccio ́ es talla en llesques, es torra i 

s’envasa.

• Biscota: Després de la coccio ́ en motlles amb tapa, es talla a 

llesques, es torra i s’envasa.



Art. 6 DENOMINACIONS DEL PA ESPECIAL

• Bastons, «regañás» o «picos»: Peces de molla seca, trencadissa i 

cruixent i de seccio ́ estreta. (…)la massa conte ́ greixos o olis, es 

talla habitualment després del laminatge, es fermenta i es forneja. 

• Poden adoptar diferents formats i varietats, amb diverses denominacions.

• Pa de motlle: el que per a la seva coccio ́ s’ha introduït en un 

motlle. 

• Pa ratllat: producte resultant de la trituracio ́ industrial del pa. 

• Es prohibeix fabricar-lo amb restes de pa procedents d’establiments de 

consum.



Art. 6 DENOMINACIONS DEL PA ESPECIAL

• Altres pans especials: 

• Pels seus ingredients addicionals

• Per la seva forma 

• Pel procediment de la seva elaboracio ́

•  «Pa de pessic», «Pa dolc ̧», «Pa de fruites», «Bastonets», «Bastons», «Pa àzim», 

«Pa de pita», «Tortilla de (seguit pel nom del cereal o els cereals)» i altres.



Art. 7 DEFINICIÓ DE PRODUCTES SEMIELABORATS

• Els productes obtinguts mitjançant la interrupcio ́ del procés 

d’elaboracio ́ del pa (…), abans d’obtenir el producte acabat.: 

• Pa precuit: és la massa (de pa comú o especial), la coccio ́ de la qual s’ha 

interromput (…), i posteriorment és sotmesa a un procés de congelacio ́ o a 

qualsevol altre procés de conservacio ́ autoritzat.

• Massa congelada: és la massa (de pa comú o especial), que s’ha fermentat 

o no i s’ha format o no la peça, i que s’ha sotmès posteriorment a un procés 

de congelació.



Art. 7 DEFINICIÓ DE PRODUCTES SEMIELABORATS
• Altres masses semielaborades: Les masses que (de pa comú o especial) que 

s’han fermentat o no i s’han format o no les peces, i que s’han sotmès 

posteriorment a un procés de conservacio ́ autoritzat, diferent de la 

congelacio ́, de manera que s’inhibeix, si s’escau, el procés de fermentacio ́.



Art.8  DEFINICIÓ DE MASSA MARE DE CULTIU

• És la massa activa composta per:

• FARINA de BLAT o,

• FARINA d’un altre CEREAL, o 

• Una barreja de les anteriors.

• Aigua, 

• Addicio ́ de sal o sense

• Sotmesa a una fermentacio ́ ESPONTÀNIA ACIDIFICANT amb la 

funcio ́ d	́assegurar la fermentacio ́ de la massa de pa. 



Art.8  DEFINICIÓ DE MASSA MARE DE CULTIU 

• La massa mare conte ́ un microflora acidificant constituïda 

essencialment per bacteris làctics i llevats salvatges.

• Es pot deshidratar si després de la seva hidratacio ́ conte ́ una flora 

viva de bacteris làctics i llevats que asseguri la fermentacio ́ de la 

massa de pa.



*Art.14  INFORMACIÓ ALIMENTÀRIA VOLUNTÀRIA

• Art 14.5. Els pans elaborats mitjançant la incorporacio ́ de massa mare de 

cultiu, en una proporció igual o superior al 5 % del pes total de la farina de la 

massa final i sense l’addició d’additius, poden indicar la mencio ́ ELABORAT 

AMB MASSA MARE, si:

• La massa mare (…) abans d’incorporar-la, ha de tenir un pH inferior a 4,2 i una 

acidesa total titulable superior a 6, (…).

• La massa de pa, abans de la seva cocció, i el pa ja cuit han de tenir un pH 
inferior a 4,8.



*Art.14  INFORMACIÓ ALIMENTÀRIA VOLUNTÀRIA

• Els índexs de pH indicats han de ser producte únicament de l’accio ́ 

biològica acidificant de la microflora present a la massa mare.

• Es pot incorporar llevat de forner, a l’última fase de pastament, en una dosi 

màxima de 0,2 % del pes de la farina total utilitzada en la massa final.



Art.9  DEFINICIÓ DE MASSA MARE INACTIVA

• És la massa mare en la qual els microorganismes estan en un estat 

inactiu fisiològicament, pel fet que s	́ha sotmès a un tractament 

d	́assecatge, pasteuritzacio ́ o equivalent.

• Però que conserva propietats organolèptiques que milloren la 

qualitat dels productes finals.



Art.10 ELABORACIÓ ARTESANA DEL PA

• Aquell que compleixi la legislacio ́ que li sigui aplicable en matèria 

d’artesania:



Art.10 ELABORACIÓ ARTESANA DEL PA

• I es donin les condicions següents:

• Elaborat d’acord amb aquest Reial decret.

• En el procés d’elaboracio ́ prevalgui el factor humà sobre el mecànic.

• Es porti a terme una fermentacio ́ en bloc de la massa, 

• Excepte en les masses refinades amb cilindres. 

• Què es farà immediatament després del pastament i abans de la divisió.

• La produccio ́ no es dugui a terme en grans sèries. El format de les peces es 

fa, total o parcialment, de manera manual de manera que s’obté un 

resultat final individualitzat. 



Art.10 ELABORACIÓ ARTESANA DEL PA
• L’elaboracio ́ es dugui a terme sota la direccio ́ d’un mestre forner o assimilat, 

o artesà amb experiència o coneixements demostrables.



*Art.14 INFORMACIÓ ALIMENTÀRIA VOLUNTÀRIA

• Art 14.3. Els pans elaborats de conformitat amb el mètode d’elaboracio ́ 

artesana, que defineix l’article 10, hi poden incloure l’expressio ́ 

d’ELABORACIÓ ARTESANA.



Art.11 PRIMERES MATÈRIES I ALTRES INGREDIENTS

• Totes les primeres matèries, ingredients i additius que s’utilitzin en 

l’elaboracio ́ del pa han de complir les disposicions que els siguin 

aplicables.

• Primeres matèries bàsiques: farina, aigua, llevat de panificacio ́ o massa 

mare i sal.

• Ingredients del pa comú:

• Sego.

• Sèmoles, granyons i grans sencers, únicament en el pa integral.

• El contingut màxim de sal permès en el pa comu ́, com a producte acabat, ha de 

ser 1,31gr/100 grams de pa.



Art.11 PRIMERES MATÈRIES I ALTRES INGREDIENTS.

• Ingredients dels pans especials: els indicats per al pa comú i

• Gluten de blat sec o humit.

• Llet sencera, concentrada, condensada, en pols, totalment o parcialment 

desnatada, o sèrum lacti en pols. 

• Ous i ovoproductes.

• Farines de grans o llavors procedents de plantes diferents dels cereals. 

• Farines de malt o extracte de malt, sucres comestibles i mel.

• Greixos i olis comestibles.

*Art. 13 (…) Els olis refinats i greixos refinats d’origen vegetal han d’indicar l’origen 

vegetal específic.



Art.11 PRIMERES MATÈRIES I ALTRES INGREDIENTS.

• Cacau, espècies, condiments i llavors.

• Panses, fruites o altres vegetals, preparats o condimentats.

*Art14.2 Els pans, en l’elaboracio ́ dels quals s’incorpori algun dels ingredients anteriors poden 

incloure en la denominacio ́, precedit per la preposicio ́ «amb», el nom d’aquest o aquests 

ingredients seguit del percentatge d’aquests. PA AMB PANSES% I NOUS%

• Additius en les condicions i les dosis autoritzades segons la legislacio ́ vigent



Art.12 COADJUVANTS DE LA PANIFICACIÓ.

• Desemmotlladors: olis comestibles, cera d’abelles, o altres d’autoritzats 

segons la legislacio ́ vigent, utilitzats en la quantitat mínima necessària, per 

desemmotllar motllos, plaques i maquinària de forn.

• Enzims: amilolítics (amilases), proteases, glucoxidases i pentosanases, o altres 

d’autoritzats segons la legislacio ́ vigent, utilitzades en la dosi mínima 

necessària per obtenir l’efecte desitjat.



Art.14 INFORMACIÓ ALIMENTÀRIA VOLUNTÀRIA.

• Mencio ́ ELABORAT AMB FERMENTACIÓ LLARGA

• Incorporin llevat de panificació

• Facin una fermentació de la massa, després del pastament i abans de la cocció, 

a una temperatura superior a 4ºC durant almenys 8h.

• Mencio ́ PA DE LLENYA o PA DE FORN DE LLENYA

• Per als pans cuits íntegrament en un forn que utilitzi com a combustible la llenya



Art.15 COMERCIALITZACIÓ DEL PA 

EN EL PUNT DE VENDA.

• El pa comú només es pot vendre les 24 hores següents a la seva cocció. 

Excepcionalment s’autoritza la venda passat aquest temps, si:

• Les existències d’aquest pa estan separades adequadament.

• S’indica clarament que la seva cocció s’ha fet fa més de 24 hores.

• Mitjançant ús de cartells a les vitrines o prestatgeries que el continguin.

• S’informi verbalment el consumidor d’aquesta circumstància.

• Es prohibeix l’emmagatzematge de pa comú cuit de fa més de 24 hores a 

les mateixes prestatgeries on estigui el pa comú cuit en un període inferior a 

les 24 hores.



Art.15 COMERCIALITZACIÓ DEL PA 

EN EL PUNT DE VENDA.

• L’article 4.1 del Reial decret 126/2015, s’ha de completar amb la indicació 

del pes de la peca̧. Aquesta indicacio ́ ha de constar a l’etiqueta o al cartell 

a què es refereix l’article 6 de la norma general esmentada.



DISPOSICIONS.

• Comercialitzacio ́ d’existències de productes.

• Els productes objecte d’aquesta norma de qualitat, elaborats abans de la data 

d’entrada en vigor d’aquest Reial decret i que no s’ajustin al que s’hi disposa, es 

poden comercialitzar fins que s’esgotin les existències, incloses les etiquetes i els 

envasos retolats adquirits prèviament, sempre que compleixin les disposicions 

vigents anteriors a la seva entrada en vigor.

• Contingut màxim en sal.

• El límit màxim de contingut en sal (…) serà obligatori a partir de l’1d’abril de 2022.

• Entrada en vigor.

• Aquest Reial decret entra en vigor l’1 de juliol de 2019.
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