
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, va portar a terme 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 van 
quedar derogats a partir de la seva entrada en vigor.

La Norma general es va modificar posteriorment en diferents ocasions amb l’objectiu 
d’incorporar a l’ordenament jurídic intern les disposicions de les directives comunitàries 
ulteriorment adoptades en aquesta matèria. En concret, mitjançant el Reial decret 
2220/2004, de 26 de novembre, 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, es va afegir un nou annex V a la Norma general.

D’altra banda, s’ha aprovat recentment la Directiva 2007/68/CE de la Comissió, de 27 
de novembre de 2007, que modifica l’annex III bis de la Directiva 2000/13/CE del Parlament 
Europeu i del Consell, pel que fa a determinats ingredients alimentaris.

En els considerants de la Directiva esmentada s’estableix que, segons el criteri de 
l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) i altra informació disponible, es pot 
concloure que, en circumstàncies concretes, determinats ingredients o substàncies, 
derivats dels ingredients enumerats a l’annex III bis de la Directiva 2000/13/CE, és poc 
probable que causin reaccions adverses en individus sensibles, per la qual cosa es 
considera que els ingredients o substàncies derivats dels ingredients esmentats s’han 
d’excloure permanentment del dit annex III bis.

Aquestes circumstàncies fan necessari adoptar les disposicions oportunes a fi d’adaptar 
l’ordenament jurídic intern a les disposicions de la Directiva 2007/68/CE de la Comissió, de 
27 de novembre de 2007, per la qual cosa per mitjà d’aquest Reial decret es procedeix a 
la seva transposició.

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 la competència exclusiva en matèria de 
bases i coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica i de bases i coordinació 
general de la 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 n’ha 
emès el seu informe preceptiu la Comissió Interministerial per a l’Ordenació Alimentària.

En virtut d’això, a proposta dels ministres de Sanitat i Consum, d’Indústria, Turisme i 
Comerç i de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 18 de juliol de 2008,
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REIAL DECRET 1245/2008, de 18 de juliol, 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.

13036

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA



D I S P O S O :

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

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, se substitueix per l’annex 
d’aquest Reial decret.

Disposició transitòria única. Pròrroga de comercialització.

Els productes alimentaris comercialitzats o etiquetats abans del 31 de maig de 2009, 
que compleixin les disposicions anteriors però que no s’ajustin al que disposa aquest Reial 
decret, es poden distribuir fins que s’exhaureixin les existències.

La pròrroga de comercialització afecta exclusivament els productes alimentaris 
comercialitzats o etiquetats d’acord amb el Reial decret 1164/2005, de 30 de setembre, pel 
qual se suspèn temporalment l’aplicació d’una part 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.

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 la competència exclusiva en matèria de bases i 
coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica i de bases i coordinació 
general de la 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 juliol de 2008.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta primera del Govern
i ministra de la Presidència,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ

ANNEX

«ANNEX V

Ingredients a què fan referència 
els apartats 9 i 10 de l’article 7

1. Cereals que continguin gluten (és a dir, blat, sègol, ordi, civada, espelta, kamut o 
les seves varietats híbrides) i productes derivats, excepte:

a) xarops de glucosa a base de blat, inclosa la dextrosa(1);
b) maltodextrines a base de blat(1);
c) xarops de glucosa a base d’ordi;
d) cereals utilitzats per fer destil·lats o alcohol etílic d’origen agrícola per a begudes 

alcohòliques.

2. Crustacis i productes a base de crustacis.
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3. Ous i productes a base d’ou.
4. Peix i productes a base de peix, excepte:

a) gelatina de peix utilitzada com a suport de vitamines o preparats de 
carotenoides;

b) gelatina de peix o ictiocol·la utilitzada com a clarificant en la cervesa i el vi.

5. Cacauets i productes a base de cacauets.
6. Soja i productes a base de soja, excepte:

a) oli i greix de llavor de soja totalment refinats(1);
b) tocoferols naturals barrejats (E306), d-alfa tocoferol natural, acetat de d-alfa 

tocoferol natural i succinat de d-alfa tocoferol natural derivats de la soja;
c) fitosterols i èsters de fitosterol derivats d’olis vegetals de soja;
d) èsters de fitostanol derivats de fitosterols d’oli de llavor de soja.

7. Llet i els seus derivats (inclosa la lactosa), excepte:

a) lactosèrum utilitzat per fer destil·lats o alcohol etílic d’origen agrícola per a begudes 
alcohòliques;

b) lactitol.

8. Fruits de clofolla, és a dir, ametlles (Amygdalus communis L.), avellanes (Corylus 
avellana), nous (Juglans regia), anacards (Anacardium occidentale), pacanes [Carya 
illinoensis (Wangenh.) K. Koch], nous del Brasil (Bertholletia excelsa), festucs (Pistacia 
vera), macadàmies o nous d’Austràlia (Macadamia ternifolia) i productes derivats, 
excepte:

a) nous utilitzades per fer destil·lats o alcohol etílic d’origen agrícola per a begudes 
alcohòliques.

9. Api i productes derivats.
10. Mostassa i productes derivats.
11. Grans de sèsam i productes a base de grans de sèsam.
12. Diòxid de sofre i sulfits en concentracions superiors a 10 mg/kg o 10 mg/litre 

expressat com a SO2.
13. Tramussos i productes a base de tramussos.
14. Mol·luscos i productes a base de mol·luscos.

(1) També s’aplica als productes derivats, en la mesura que sigui improbable que els processos a què 
s’hagin sotmès augmentin el nivell d’al·lergenicitat determinat per l’EFSA per al producte del qual deriven.»
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