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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
1402 REIAL DECRET 36/2008, de 18 de gener, pel qual es modifica la norma general 

d’etiquetatge, presentació i publicitat dels productes alimentaris, aprovada pel 
Reial decret 1334/1999, de 31 de juliol, pel que fa a l’etiquetatge de determinats 
productes alimentaris que contenen tramussos i mol·luscos.

El Reial decret 1334/1999, de 31 de juliol, a més d’incorporar a l’ordenament jurídic 
intern la Directiva 97/4/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de gener de 1997, 
per la qual es modifica la Directiva 79/112/CEE del Consell, relativa a l’aproximació de les 
legislacions  dels estats membres en matèria d’etiquetatge, presentació i publicitat dels 
productes alimentaris destinats al consumidor final, realitza una refosa de la norma general 
d’etiquetatge, presentació i publicitat dels productes alimentaris, aprovada pel Reial decret 
212/1992, de 6 de març, i les seves posteriors modificacions, que queden derogades a 
partir de la seva entrada en vigor.

La norma general va ser modificada posteriorment pels reials decrets 238/2000, de 18 
de febrer, 1324/2002, de 13 de desembre, 2220/2004, de 26 de novembre, 892/2005, de 
22 de juliol, i 1164/2005, de 30 de setembre, amb el fi d’incorporar a l’ordenament jurídic 
nacional les disposicions de les directives comunitàries ulteriorment adoptades en aquesta 
matèria.

En concret, mitjançant el Reial decret 2220/2004, de 26 de novembre, dictat per 
incorporar a l’ordenament jurídic intern les disposicions de la Directiva 2003/89/CE del 
Parlament Europeu i del Consell, de 10 de novembre de 2003, per la qual es modifica la 
Directiva 2000/13/CE pel que fa a la indicació dels ingredients presents en els productes 
alimentaris, s’afegeixen dos nous apartats a l’article 7, així com un nou annex V, a la norma 
general d’etiquetatge, presentació i publicitat dels productes alimentaris, aprovada pel 
Reial decret 1334/1999, de 31 de juliol.

D’altra banda, recentment s’ha aprovat la Directiva 2006/142/CE de la Comissió, de 22 
de desembre de 2006, per la qual es modifica l’annex III bis de la Directiva 2000/13/CE del 
Parlament Europeu i del Consell, on figura la llista d’ingredients que, en qualsevol 
circumstància, s’han d’indicar a l’etiquetatge dels productes alimentaris.

En els considerants de la directiva esmentada s’al·ludeix a un dictamen de l’Autoritat 
Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) de desembre de 2005, que va ser sol·licitat per 
la Comissió Europea, en el qual es posa de manifest que la farina de tramussos s’afegeix 
a la farina de blat per a l’elaboració de productes de forn i existeixen casos documentats 
de reaccions al·lèrgiques directes, de vegades severes, i que alguns estudis han posat de 
manifest que existeix un risc relativament elevat d’al·lèrgia encreuada als tramussos entre 
el 30 i el 60 per cent de les persones al·lèrgiques als cacauets.

Així mateix, en el cas dels mol·luscos l’EFSA indica en el seu dictamen de 15 de febrer 
de 2006 que sovint es consumeixen crus, però que també s’utilitzen com a ingredients, si 
s’escau, prèvia transformació de determinats preparats, així com en alguns productes, 
com el surimi. Les reaccions al·lèrgiques, de vegades greus, poden arribar a afectar un 0,4 
per cent de la població, cosa que representa un 20 per cent de tots els casos d’al·lèrgies 
als productes del mar. La principal proteïna al·lergògena dels mol·luscos, la tropomiosina, 
és la mateixa que la dels crustacis, i són freqüents els casos d’al·lèrgies encreuades entre 
mol·luscos i crustacis.

Totes aquestes circumstàncies fan necessari que s’adoptin en l’ordenament espanyol 
les disposicions oportunes en relació amb l’etiquetatge de determinats productes 
alimentaris, amb el fi de donar compliment a la Directiva 2006/142/CE i d’informar millor els 
consumidors i protegir la seva salut, mitjançant la inclusió a la llista de l’annex V de la 
norma general d’etiquetatge, presentació i publicitat dels productes alimentaris, de les 
mencions obligatòries relatives als tramussos i els mol·luscos.
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Així doncs, la incorporació a l’ordenament jurídic intern de la Directiva 2006/142/CE de 
la Comissió, de 22 de desembre de 2006, es porta a terme mitjançant aquest Reial 
decret.

Aquesta norma té caràcter bàsic i es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.13a 
i 16a, de la Constitució, que atribueix a l’Estat competència exclusiva en matèria de bases 
i coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica i bases i coordinació general 
de sanitat, respectivament, i de conformitat amb l’article 40.2 de la Llei 14/1986, de 25 
d’abril, general de sanitat.

En la seva tramitació ha estat sotmès a consulta de les comunitats autònomes i s’ha 
donat audiència a les associacions de consumidors i usuaris i als sectors afectats, i ha 
emès el seu informe preceptiu la Comissió Interministerial per a l’Ordenació Alimentaria.

En virtut d’això, a proposta dels ministres de Sanitat i Consum, d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació i d’Indústria, Turisme i Comerç, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 18 de gener de 2008,

D I S P O S O :

Article únic. Modificació de l’annex V de la norma general d‘etiquetatge, presentació i 
publicitat dels productes alimentaris, aprovada pel Reial decret 1334/1999, de 31 de 
juliol.

En l’annex V, «Ingredients a què fan referència els apartats 9 i 10 de l’article 7», de la 
norma general d’etiquetatge, presentació i publicitat dels productes alimentaris, aprovada 
pel Reial decret 1334/1999, de 31 de juliol, s’hi afegeixen els ingredients següents:

«Tramussos i productes a base de tramussos».
«Mol·luscos i productes a base de mol·luscos».

Disposició transitòria única. Pròrroga de comercialització.

Fins al 23 de desembre de 2008 es poden comercialitzar els productes alimentaris que 
compleixin les disposicions anteriors però que no s’ajustin al que disposa aquest Reial 
decret.

No obstant això, els productes etiquetats abans de 23 de desembre de 2008 i que no 
s’ajustin al que disposa aquest Reial decret es poden comercialitzar fins que se n’esgotin 
les existències.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.13a i 16a de la 
Constitució, que atribueix a l’Estat competència exclusiva en matèria de bases i coordinació 
de la planificació general de l’activitat econòmica i bases i coordinació general de sanitat,  
respectivament, i de conformitat amb l’article 40.2 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general 
de sanitat.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 18 de gener de 2008.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta primera del Govern 
i ministra de la Presidència,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ


