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3. L’incompliment de les condicions tècniques que
han de reunir les insta�acions constitueix una infracció
molt greu que se sanciona amb una multa de fins a
5.000.000 de pessetes. A més, quan la comissió de
la infracció menyscabi greument la qualitat dels serveis
d’inspecció o quan l’incompliment es produeixi de mane-
ra reiterada o dilatada en el temps, es pot imposar la
sanció de revocació de l’autorització que habilita per a
l’exercici de l’activitat d’inspecció de vehicles, cas en
què, una vegada iniciat l’expedient, aquesta es pot sus-
pendre provisionalment.

La competència per instruir els expedients sancio-
nadors i imposar les sancions correspon als òrgans com-
petents de les comunitats autònomes o l’Administració
competent en cada cas.

Les infraccions a què es refereix aquest paràgraf pres-
criuen al cap d’un any; les sancions prescriuen igualment
en el termini d’un any.

Es pot actualitzar per reglament la quantia de la multa
que preveu aquest paràgraf.

Disposició transitòria. Règim de les concessions i
autoritzacions de prestació de serveis d’inspecció tèc-
nica de vehicles subsistents en el moment de l’en-
trada en vigor d’aquest Reial decret llei.

Les concessions atorgades de conformitat amb el
Reial decret 1987/1985, de 24 de setembre, i les auto-
ritzacions concedides d’acord amb el Reial decret
3273/1981, de 30 d’octubre, subsistents en el moment
de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei, continuen
habilitant els seus titulars per portar a terme els serveis
d’inspecció de vehicles sense que sigui preceptiva en
aquests casos l’autorització prèvia a què es refereix l’ar-
ticle 7 d’aquest Reial decret llei. Això no obstant, en
ambdós casos, les estacions estan obligades a complir
els requisits tècnics exigibles amb caràcter general a
tot tipus d’insta�acions i els és aplicable el règim san-
cionador que preveu el precepte esmentat.

Article 8. Modificació del Reial decret 1987/1985, de
24 de setembre, sobre normes bàsiques d’insta�ació
i funcionament de les estacions d’inspecció tècnica
de vehicles.

1. Se suprimeix la referència que conté l’article 3
respecte als tallers de reparació.

2. Es modifica l’article 13, que queda redactat de
la manera següent:

«Les tarifes màximes d’inspecció i la seva actua-
lització periòdica, les estableixen les comunitats
autònomes.»

3. El que disposa aquest article es pot modificar
per reglament.

Disposició derogatòria.

Queden derogades totes les altres disposicions del
mateix rang o inferior a aquest Reial decret llei que s’o-
posin al que disposa.

Disposició final primera. Facultat de desplegament.

S’habilita el Govern per desplegar per reglament el
que disposa aquest Reial decret llei.

Disposició final segona. Títols competencials.

Les disposicions d’aquest Reial decret llei tenen el
caràcter de disposicions d’aplicació general dictades a
l’empara de l’article 149.1.13a i 21a de la Constitució.

Disposició final tercera.

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

Madrid, 23 de juny de 2000.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

(Aquest Reial decret llei s’inclou tenint en compte la correcció d’errades

publicada en el «Butlletí Oficial de l’Estat» núm 154, de 28-06-2000.)

MINISTERI

DE SANITAT I CONSUM

11994 REIAL DECRET 994/2000, de 2 de juny, pel
qual es modifica el Reial decret 145/1997,
de 31 de gener, pel qual s’aprova la llista posi-
tiva d’additius diferents de colorants i edul-
corants per utilitzar-los en l’elaboració de pro-
ductes alimentaris, així com les condicions
d’utilització. («BOE» 153, de 27-6-2000.)

La Directiva 95/2/CE del Parlament Europeu i del
Consell, de 20 de febrer, relativa als additius alimentaris
diferents dels colorants i els edulcorants, es va incor-
porar a l’ordenament espanyol mitjançant el Reial decret
145/1997, de 31 de gener, pel qual s’aprova la llista
positiva d’additius diferents de colorants i edulcorants
per utilitzar-los en l’elaboració de productes alimentaris,
així com les condicions d’utilització.

Posteriorment, s’han produït progressos tècnics en
l’àmbit dels additius alimentaris i s’ha considerat neces-
sari adaptar el contingut de la Directiva 95/2/CE a
aquests canvis, cosa que s’ha dut a terme mitjançant
la publicació de la Directiva 98/72/CE del Parlament
Europeu i del Consell de 15 d’octubre, relativa als additius
alimentaris diferents dels colorants i els edulcorants, que
és objecte d’incorporació a l’ordenament jurídic espanyol
mitjançant el present Reial decret.

Aquest Reial decret inclou un annex que modifica
el contingut dels annexos del Reial decret 145/1997,
i també introdueix modificacions en l’articulat. Amb això,
es pretén establir una regulació actualitzada d’aquests
additius, així com de les condicions d’utilització, tot això
per garantir la protecció de la salut i la informació dels
consumidors.

Així mateix, la publicació de l’Ordre ministerial de 5
de desembre de 1996, per la qual es modifiquen els
annexos I i II del Reial decret 280/1994, pel qual s’es-
tableixen els nivells màxims de residus de plaguicides
en alguns productes d’origen vegetal, incloses les fruites
i les verdures i es disposa una llista de nivells màxims,
amb disposicions específiques sobre el tiabendazole,
comporta la supressió d’aquesta substància del Reial
decret 145/1997, mitjançant aquesta norma.

D’altra banda, cal establir de manera clara l’assignació
d’usos i dosis de determinats additius, regulats en aquest
Reial decret, a productes específics la denominació dels
quals, clarament sancionada per l’ús, no ha estat explí-
citament inclosa a la Directiva comunitària de proce-
dència. Per això, s’esmenta de manera expressa el terme
espanyol «mermeladas» (en català «melmelades») al grup
«preparats de fruita per estendre».
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Escau, per tant, en virtut de les obligacions derivades
de la pertinença del Regne d’Espanya a la Unió Europea,
incorporar a l’ordenament jurídic intern els preceptes
que conté la Directiva 98/72/CE, de 15 d’octubre, mit-
jançant aquesta disposició que es dicta a l’empara del
que disposa l’article 149.1.16a de la Constitució i d’acord
amb l’article 40.4 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril,
general de sanitat. Per a la seva elaboració han estat
escoltades les associacions de consumidors i els sectors
afectats, i la Comissió Interministerial per a l’Ordenament
Alimentari n’ha emès l’informe preceptiu.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Sanitat
i Consum, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deli-
beració prèvia del Consell de Ministres en la reunió del
dia 2 de juny de 2000,

D I S P O S O :

Article únic. Modificació del Reial decret 145/1997,
de 31 de gener, pel qual s’aprova la llista positiva
d’additius diferents de colorants i edulcorants per uti-
litzar-los en l’elaboració de productes alimentaris, així
com les condicions d’utilització.

El Reial decret 145/1997, de 31 de gener, pel qual
s’aprova la llista positiva d’additius diferents de colorants
i edulcorants per utilitzar-los en l’elaboració de productes
alimentaris, així com les condicions d’utilització, queda
modificat en els termes següents:

1. A l’article 1, s’hi afegeix un nou apartat 6 i el
text següent:

«Aquest Reial decret no és aplicable als enzims,
amb exclusió dels esmentats en els annexos.»

2. L’apartat 5 de l’article 1 es modifica de la manera
següent:

«Aquest Reial decret és aplicable als agents de
tractament de la farina, diferents dels emulgents,
entenent com a tals les substàncies que s’afegeixen
a la farina o la massa per millorar-ne la qualitat
de cocció.»

3. L’apartat 1 de l’article 3 se substitueix pel text
següent:

«Als efectes esmentats a l’apartat 1 de l’article 2,
així com per als agents de tractament de la farina
diferents dels emulgents, només es poden utilitzar
en els productes alimentaris les substàncies que
figuren en els annexos I, III, IV i V.»

4. El paràgraf a) de l’apartat 3.4 de l’article 3 se
substitueix pel text següent:

«La llet (inclosa la sencera, la desnatada i la semi-
desnatada) pasteuritzada i esterilitzada (inclosa l’es-
terilització UHT) i la nata sencera pasteuritzada.»

5. El paràgraf a) de l’apartat 3.10 de l’article 3 se
substitueix pel text següent:

«La pasta seca, llevat de la pasta sense gluten
o la destinada a dietes hipoproteiques, de conformitat
amb el que disposa el Reial decret 1809/1991,
de 13 de desembre.»

6. Els annexos del Reial decret 145/1997 es modi-
fiquen segons el que disposa l’annex del present Reial
decret.

Disposició addicional única. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que esta-
bleix l’article 149.1.16a de la Constitució, i d’acord amb
el que estableix l’article 40.4 de la Llei 14/1986, de 25
d’abril, general de sanitat.

Disposició transitòria única. Pròrroga de comercialit-
zació, fins a finalitzar existències.

Queda prohibida a partir del 4 de novembre de
l’any 2000 la comercialització dels productes que no
s’ajustin al que disposa aquest Reial decret. Tanmateix,
els productes posats a la venda o etiquetats abans d’a-
questa data es poden comercialitzar fins que se n’ex-
haureixin les existències, sempre que, tot i no ajustar-se
al que estableix aquesta disposició, compleixin la legis-
lació vigent anteriorment a la seva entrada en vigor.

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 2 de juny de 2000.

JUAN CARLOS R.

La ministra de Sanitat i Consum,

CELIA VILLALOBOS TALERO

ANNEX
Modificació de l’annex I del Reial decret 145/1997

Additius alimentaris permesos amb caràcter general en
els productes alimentaris no previstos a l’apartat 3 de

l’article 3

Els additius que figuren en aquest annex es completen
amb les noves inclusions següents:

E-469 Carboximetilcelu�osa hidrolitzada enzimàti-
cament.

E-920 L-Cisteïna (*).
E-1103 Invertasa.
E-1451 Midó acetilat oxidat.

(*) Només es pot utilitzar com a agent de tractament de la

farina.

Modificació de l’annex II del Reial decret 145/1997
Productes alimentaris en què es pot utilitzar un nombre

limitat d’additius de l’annex I

Olis i greixos:

S’afegeix en aquest epígraf la categoria següent de
productes alimentaris:

Productes alimentaris Additius Dosi màxima

Olis i greixos sense
emulsionar d’origen
animal o vegetal
(excepte olis verges
i olis d’oliva) desti-
nats específicament
a coccions i/o fre-
gits o a la prepara-
ció de salses.

E-270 Àcid làctic.
E-300 Àcid ascòrbic.
E-304 Èsters d’àcids grassos de

l’àcid ascòrbic.
E-306 Extracte ric en tocoferols.
E-307 Alfatocoferol.
E-308 Gamatocoferol.
E-309 Deltatocoferol.

Quantum satis.
Quantum satis.
Quantum satis.

Quantum satis.
Quantum satis.
Quantum satis.
Quantum satis.

E-322 Lecitines. 30 g/l.

E-471 Mono i diglicèrids d’àcids
grassos.

10 g/l.
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Productes alimentaris Additius Dosi màxima

E-472c Èsters d’àcids cítrics de
mono i diglicèrids d’àcids
grassos.

Quantum satis.

E-330 Àcid cítric. Quantum satis.
E-331 Citrats de sodi. Quantum satis.
E-332 Citrats de potassi. Quantum satis.
E-333 Citrats de calci. Quantum satis.

Llet i productes lactis:

Les categories següents de productes alimentaris:

Nata esterilitzada, pasteuritzada i UHT.
Nata de valor energètic reduït.
Nata pasteuritzada baixa en matèria grassa.

Se substitueixen per:

Productes alimentaris Additius Dosi màxima

Nata sencera pasteurit-
zada.

E-401 Alignat sòdic.
E-402 Alignat potàssic.

Quantum satis.
Quantum satis.

E-407 Carragenines. Quantum satis.
E-466 Carboximetilce�ulosa sòdica. Quantum satis.
E-471 Mono i diglicèrids d’àcids

grassos.
Quantum satis.

Mantega de nata agra. E-500 Carbonats de sodi. Quantum satis.

Productes vegetals elaborats:

Les llistes d’additius de les categories següents de
productes alimentaris se substitueixen per:

Productes alimentaris Additius Dosi màxima

Confitures, gelees, mar-
malades i melmela-
des segons el Reial
decret 670/1990,
de 25 de maig.

E-270 Àcid làctic.
E-296 Àcid màlic.
E-300 Àcid ascòrbic.
E-327 Lactat càlcic.
E-330 Àcid cítric.

Quantum satis.
Quantum satis.
Quantum satis.
Quantum satis.
Quantum satis.

E-331 Citrats sòdics. Quantum satis.
E-333 Citrats càlcics. Quantum satis.
E-334 Àcid tartàric. Quantum satis.
E-335 Tartrats sòdics. Quantum satis.
E-350 Malats sòdics. Quantum satis.

10 g/kg (separa-
dament o en
combinació).

E-400 Àcid algínic.
E-401 Alignat sòdic.
E-402 Alignat potàssic.
E-403 Alignat amònic.
E-404 Alignat càlcic.
E-406 Agar-Agar.
E-407 Carragenines.
E-410 Goma de garrofí.
E-412 Goma de guar.
E-415 Goma de xantè.
E-418 Goma gellan.

E-440 Pectines. Quantum satis.
E-471 Mono i diglicèrids d’àcids

grassos.
Quantum satis.

E-509 Clorur càlcic. Quantum satis.
E-524 Hidròxid sòdic. Quantum satis.

Productes alimentaris Additius Dosi màxima

Confitures, gelees, mar-
malades i melmela-
des de valor energè-
tic reduït.

E-270 Àcid làctic.
E-296 Àcid màlic.
E-300 Àcid ascòrbic.
E-327 Lactat càlcic.
E-330 Àcid cítric.

Quantum satis.
Quantum satis.
Quantum satis.
Quantum satis.
Quantum satis.

E-331 Citrats sòdics. Quantum satis.
E-333 Citrats càlcics. Quantum satis.
E-334 Àcid tartàric. Quantum satis.
E-335 Tartrats sòdics. Quantum satis.
E-350 Malats sòdics. Quantum satis.

10 g/kg (separa-
dament o en
combinació).

E-400 Àcid algínic.
E-401 Alignat sòdic.
E-402 Alignat potàssic.
E-403 Alignat amònic.
E-404 Alignat càlcic.
E-406 Agar-Agar.
E-407 Carragenines.
E-410 Goma de garrofí.
E-412 Goma de guar.
E-415 Goma de xantè.
E-418 Goma gellan.

E-440 Pectines. Quantum satis.
E-471 Mono i diglicèrids d’àcids

grassos.
Quantum satis.

E-509 Clorur càlcic. Quantum satis.
E-524 Hidròxid sòdic. Quantum satis.

Preparats a base de
fruita per estendre,
inclosos els de valor
energètic reduït.

E-270 Àcid làctic.
E-296 Àcid màlic.
E-300 Àcid ascòrbic.
E-327 Lactat càlcic.
E-330 Àcid cítric.

Quantum satis.
Quantum satis.
Quantum satis.
Quantum satis.
Quantum satis.

E-331 Citrats sòdics. Quantum satis.
E-333 Citrats càlcics. Quantum satis.
E-334 Àcid tartàric. Quantum satis.
E-335 Tartrats sòdics. Quantum satis.
E-350 Malats sòdics. Quantum satis.

10 g/kg (separa-
dament o en
combinació).

E-400 Àcid algínic.
E-401 Alignat sòdic.
E-402 Alignat potàssic.
E-403 Alignat amònic.
E-404 Alignat càlcic.
E-406 Agar-Agar.
E-407 Carragenines.
E-410 Goma de garrofí.
E-412 Goma de guar.
E-415 Goma de xantè.
E-418 Goma gellan.

E-440 Pectines. Quantum satis.
E-471 Mono i diglicèrids d’àcids

grassos.
Quantum satis.

E-509 Clorur càlcic. Quantum satis.
E-524 Hidròxid sòdic. Quantum satis.

La categoria següent de productes alimentaris:

Productes alimentaris Additius Dosi màxima

Fruites, llegums i horta-
lisses no elaborades,
congelades i ultra-
congelades.

E-300 Àcid ascòrbic.
E-301 Ascorbat sòdic.
E-302 Ascorbat càlcic.
E-330 Àcid cítric.

Quantum satis.
Quantum satis.
Quantum satis.
Quantum satis.

E-331 Citrats de sodi. Quantum satis.
E-332 Citrats de potassi. Quantum satis.
E-333 Citrats de calci. Quantum satis.
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Se substitueix per:

Productes alimentaris Additius Dosi màxima

Fruites, llegums i horta-
lisses no elaborades,
congelades i ultra-
congelades.

E-300 Àcid ascòrbic.
E-301 Ascorbat sòdic.
E-302 Ascorbat càlcic.
E-330 Àcid cítric.

Quantum satis.
Quantum satis.
Quantum satis.
Quantum satis.

Fruites, llegums i horta-
lisses no elaborades,
envasades i refrige-
rades, llestes per
consumir.

E-331 Citrats de sodi.
E-332 Citrats de potassi.
E-333 Citrats de calci.

Quantum satis.
Quantum satis.
Quantum satis.

Patates envasades pela-
des i sense elaborar.

La llista d’additius de la categoria següent de pro-
ductes alimentaris se substitueix per:

Productes alimentaris Additius Dosi màxima

Fruites, llegums i horta-
lisses en conserva.

E-260 Àcid acètic.
E-261 Acetat potàssic.

Quantum satis.
Quantum satis.

E-262 Acetats sòdics. Quantum satis.
E-263 Acetat càlcic. Quantum satis.
E-270 Àcid làctic. Quantum satis.
E-296 Àcid màlic. Quantum satis.
E-300 Àcid ascòrbic. Quantum satis.
E-301 Ascorbat sòdic. Quantum satis.
E-302 Ascorbat càlcic. Quantum satis.
E-325 Lactat sòdic. Quantum satis.
E-326 Lactat potàssic. Quantum satis.
E-327 Lactat càlcic. Quantum satis.
E-330 Àcid cítric. Quantum satis.
E-331 Citrats sòdics. Quantum satis.
E-332 Citrats potàsics. Quantum satis.
E-333 Citrats càlcics. Quantum satis.
E-334 Àcid tartàric. Quantum satis.
E-335 Tartrats sòdics. Quantum satis.
E-336 Tartrats potàsics. Quantum satis.
E-337 Tartrat doble de sodi i

potassi.
Quantum satis.

E-509 Clorur càlcic. Quantum satis.
E-575 Glucono-delta-lactona. Quantum satis.

Formatges:

La llista d’additius de la categoria següent de pro-
ductes alimentaris se substitueix per:

Productes alimentaris Additius Dosi màxima

Formatges de tipus
mozzarella i format-
ges obtinguts a par-
tir de lactosèrums.

E-260 Àcid acètic.
E-270 Àcid làctic.
E-330 Àcid cítric.
E-575 Glucono-delta-lactona.

Quantum satis.
Quantum satis.
Quantum satis.
Quantum satis.

En aquest epígraf s’afegeix la categoria següent de
productes alimentaris:

Productes alimentaris Additius Dosi màxima

Formatge madurat a
talls i ratllat.

E-170 Carbonats de calci.
E-460 Ce�uloses.

Quantum satis.
Quantum satis.

E-504 Carbonats de magnesi. Quantum satis.
E-509 Clorur càlcic. Quantum satis.
E-575 Glucono-delta-lactona. Quantum satis.

Sucs:

Aquest epígraf es completa afegint-hi altres productes
i un nou additiu:

Productes alimentaris Additius Dosi màxima

Sucs de fruites segons
e l R e i a l d e c r e t
1650/1991, de 8
de novembre.

E-300 Àcid ascòrbic.
E-330 Àcid cítric.

Quantum satis.
3 g/l.

Suc de raïm, segons
e l R e i a l d e c r e t
1650/1991, de 8 de
novembre, i el Reial
decret 1044/1987,
de 31 de juliol.

E-170 Carbonats de calci.
E-336 Tartrats de potassi.
E-300 Àcid ascòrbic.
E-330 Àcid cítric.

Quantum satis.
Quantum satis.
Quantum satis.
3 g/l.

Nèctars, segons el Reial
decret 1650/1991,
de 8 de novembre.

E-300 Àcid ascòrbic.
E-330 Àcid cítric.
E-270 Àcid làctic.

Quantum satis.
5 g/l.
5 g/l.

Sucs de pinya segons
e l R e i a l d e c r e t
1650/1991, de 8
de novembre.

E-296 Àcid màlic.
E-300 Àcid ascòrbic.
E-330 Àcid cítric.
E-440 Pectines.

3 g/l.
Quantum satis.
3 g/l.
3 g/l.

N è c t a r s d e p i n y a ,
s e g o n s e l R e i a l
decret 1650/1991,
de 8 de novembre.

E-270 Àcid làctic.
E-300 Àcid ascòrbic.
E-330 Àcid cítric.
E-440 Pectines.

Quantum satis.
5 g/l.
5 g/l.
3 g/l.

Sucs de fruita de la pas-
sió, segons el Reial
decret 1650/1991,
de 8 de novembre.

E-300 Àcid ascòrbic.
E-330 Àcid cítric.
E-440 Pectines.

Quantum satis.
3 g/l.
3 g/l.

Néctars de fruita de la
passió, segons el Reial
decret 1650/1991,
de 8 de novembre.

E-270 Àcid làctic.
E-300 Àcid ascòrbic.
E-330 Àcid cítric.
E-440 Pectines.

Quantum satis.
5 g/l.
5 g/l.
3 g/l.

Altres:

La llista d’additius de la categoria següent de pro-
ductes alimentaris se substitueix per:

Productes alimentaris Additius Dosi màxima

Gehakt. E-300 Àcid ascòrbic. Quantum satis.
E-301 Ascorbat sòdic. Quantum satis.
E-302 Ascorbat càlcic. Quantum satis.
E-330 Àcid cítric. Quantum satis.
E-331 Citrats sòdics. Quantum satis.
E-332 Citrats potàsics. Quantum satis.
E-333 Citrats càlcics. Quantum satis.

Modificació de l’annex III del Reial decret 145/1997

Conservadors i antioxidants permesos en determinades
condicions

A la part C: altres conservadors, d’aquest annex, se
suprimeix l’E-233 Tiabendazole.

Sucres:

La categoria de productes alimentaris: «Sucres en el
sentit del Reial decret 1261/1987, d’11 de setembre,
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excepte el xarop de glucosa, deshidratat o no», així com
la dosi màxima de SO2, se substitueix per:

Dosi màxima

—

mg/kg

Productes alimentaris Additius

Sucres, en el sentit del Reial decret
1261/1987, d’11 de setembre,
excepte el sucre roig, el sucre de
canya, el sucre en pols, el sucre
candi i el xarop de glucosa des-
hidratat o no.

SO2 10

Begudes alcohòliques:

En aquest epígraf s’afegeix la categoria següent de
productes alimentaris:

Dosi màxima

—

mg/l

Productes alimentaris Additius

Begudes alcohòliques desti�ades
que continguin peres senceres.

SO2 50

Productes de la pesca:

En aquest epígraf, la categoria de productes alimen-
taris «Crustacis frescos, congelats i ultracongelats de les
espècies Penaeidae, Solenoceridae, Aristeidae»,

Se substitueix per: «Crustacis frescos, congelats i
ultracongelats de les famílies Penaeidae, Solenoceridae,
Aristeidae».

Dosi màxima

—

mg/kg

Productes alimentaris Additius

Crustacis i cefalòpodes cuits. SO2 50 (en les parts comes-
tibles).

Productes vegetals elaborats:

a) En aquest epígraf, la categoria de productes ali-
mentaris «Preparats de fruita per estendre, inclosos els
de valor energètic reduït o sense sucres afegits».

Se substitueix per: «Melmelades/Preparats de fruita
per estendre inclosos els de valor energètic reduït o sen-
se sucres afegits».

b) Els additius i la dosi màxima permesos en la cate-
goria de productes alimentaris: «Olives i preparats a base
d’olives», se substitueixen per:

Dosi màxima

—

mg/kg

Productes alimentaris Additius

Olives i preparats a base d’olives. Sa
Ba

1.000
500

Sa + Ba 1.000

c) En aquest epígraf, la categoria de productes ali-
mentaris: «Flocs i granulat de patata deshidratada» se
substitueix per: «Patates deshidratades».

d) En aquest epígraf se suprimeix l’additiu E-233
Tiabendazole, de les rúbriques següents:

Tractament de superfície dels cítrics.

Tractament de superfície dels plàtans.

e) En aquest epígraf s’afegeixen les categories
següents de productes alimentaris:

Dosi màxima

—

mg/kg

Productes alimentaris Additius

Codonyat. Ba 1.000
Remolatxa de taula cuita. Ba 2.000
Fruits secs preparats. SO2 50
Blat de moro dolç envasat al buit. SO2 100

Formatges:

La llista d’additius de la categoria següent de pro-
ductes alimentaris se substitueix per:

Dosi màximaProductes alimentaris Additius

Tractament de superfície de format-
ge assecat o madurat, dur, semi-
dur i semitou.

E-235 1 mg/dm2 de superfí-
cie (no present a 5
mm de profunditat).

Sa Quantum satis.

E-280 a E-283 Quantum satis.

Salses:

Els additius i les dosis màximes permesos en les cate-
gories de productes alimentaris:

a) Salses emulsionades amb un contingut mínim de
greixos del 60 per 100.

b) Salses emulsionades amb un contingut de greix
inferior al 60 per 100.

Se substitueixen per:

Dosi màxima

—

mg/l

Productes alimentaris Additius

Salses emulsionades amb un contin-
gut mínim de greix del 60 per 100.

Sa 1.000

Ba 500

Sa + Ba 1.000

200 (ga�ats i BHA
separadament o en
combinació) expres-
sats sobre el greix.

E-310 a E-312
E-320

Salses emulsionades amb un contin-
gut de greix inferior al 60 per 100.

Sa 2.000

Ba 1.000

Sa + Ba 2.000
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Dosi màxima

—

mg/l

Productes alimentaris Additius

200 (ga�ats i BHA
separadament o en
combinació) expres-
sats sobre el greix.

E-310 a E-312
E-320

Succedanis:

Aquest epígraf es modifica de la manera següent:

Dosi màxima

—

mg/kg

Productes alimentaris Additius

Succedanis de carn, peix, crustacis
i cefalòpodes a base de proteïnes.

Sa
SO2 (1)

2.000
200

Succedanis de formatge a base de
proteïnes.

Sa 2.000

Succedanis de formatge a base de
llet.

E-251 y E-252 50 (quantitat residual
e x p r e s s a d a e n
NO3Na).

Sa 2.000

Tractament de superfície de succe-
danis de formatge.

Sa Quantum satis.

E-280 a E-283 Quantum satis.

(1) Només per a succedanis de carn, peix i crustacis.

Aliments amb denominació no espanyola:

a) En aquest epígraf s’afegegeixen els productes ali-
mentaris següents:

Dosi màxima

—

mg/kg-mg/l

Productes alimentaris Additius

Mehu i Makeutettu...Mehu. Sa 500

Ba 200

Marmelada. Sa + Ba 1.500

Ostkaka. Sa 2.000

Pasha. Sa 1.000

Semmelk nödelteig. Sa 2.000

Mascarpone. E-234 10

Polsebrod, boller i dansk flutes enva-
sats.

E-280 a E-283 2.000 expressat com a
àcid propiònic.

b) La llista d’additius de la categoria següent de pro-
ductes alimentaris se substitueix per:

Dosi màximaProductes alimentaris Additius

Foie gras, foie gras sencer, blocs de
foie gras.

E-249 y E-250 150 quantitat afegida
indicativa, expressa-
da com a NO2Na.

E-249 y E-250 100 quantitat residual
en el punt de venda
al consumidor final
expressada com a
NO2Na.

E-251 y E-252 50 expressat com a
NO3Na.

Altres:

En aquest epígraf s’afegeix la rúbrica següent:

Dosi màximaProductes alimentaris Additius

Embolcalls a base de co�agen amb
una activitat aquosa de més del 0,6.

Sa Quantum satis.

Modificació de l’annex IV del Reial decret 145/1997

Altres additius permesos

Els additius que figuren en aquest annex es completen
amb les noves inclusions següents:

E-343 Fosfats de magnesi:

a) Fosfat monomagnèsic.
b) Fosfat dimagnèsic.

E-425 Konjac:

a) Goma de konjac.
b) Glucomanans de konjac.

E-459 Beta ciclodextrina.
E-905 Cera microcrista�ina.
E-1518 Triacetat de gliceril (triacetina).

En el quadre corresponent als additius E-338 a E-452
s’inclou un nou additiu, l’E-343:

E-338 a E-341
E-343
E-450 a E-452

Les dosis sols o en combinació no es
modifiquen.

Per aquest motiu es modifiquen les llistes d’additius
de les categories següents de productes alimentaris per
la inclusió del nou additiu E-343 Fosfats de magnesi.

Sucres: sucre glacé.

Begudes alcohòliques: begudes alcohòliques (1).

Begudes no alcohòliques: blanquejadors de begudes;
begudes làcties de xocolata i malt.

(1) Excepte vi i cervesa.
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Brous i sopes.
Cereals per a l’esmorzar.
Farines: farines, farina amb llevat.
Gelats: gelats, sorbets i pastissos gelats.
Ous i ovoproductes: ou líquid (clara, rovell o ou com-

plet).
Llet i productes lactis:
Llet esterilitzada i UHT.
Llet parcialment deshidratada:
a) Amb menys del 28 per 100 de sòlids.
b) Amb més del 28 per 100 de sòlids.
Llet en pols i llet desnatada en pols.
Nates pasteuritzades, esterilitzades, UHT.
Nata batuda.
Pans especials i pastisseria: pans especials i pastis-

seria fina.
Pastisseria, rebosteria i galeteria: pastisseria, rebos-

teria i galeteria.
Productes alimentaris destinats a una alimentació

especial:
a) Productes alimentaris destinats a usos mèdics

especials, exclosos els aliments per a lactants i nens
petits a què fan referència el Reial decret 72/1998, de
23 de gener, i el Reial decret 490/1998, de 27 de març.

b) Preparats complets de règim per al control de
pes que substitueixin un àpat o el règim alimentari d’un
dia.

Productes d’aperitiu: productes d’aperitiu.
Productes carnis: productes carnis, agents de reco-

briment per a productes carnis.
Productes de confiteria:
Confiteria: confiteria a base de sucre.
Formatges: formatge no madurat (excepte mozzare-

lla).
Sal i substituts de la sal: sal i substituts de la sal.
Salses: salses.
Succedanis: succedanis de greixos vegetals.
Altres: cobertures (xarops per a coques, xarops aro-

matitzats per a batuts i gelats; productes similars).
Aliments amb denominació no espanyola: soda bread,

noodles.
Aliments en general:
La llista d’additius de les categories següents de pro-

ductes alimentaris se substitueix per:

Productes alimentaris Additius Dosi màxima

1. Aliments en general (ex-
cepte els que preveu l’ar-
ticle 3.3).

E-420 (1) y E-421 (1).
E-953 (1).
E-965 (1) a E-967 (1).
E-551 (2) a E-556 (2).

Quantum satis.
Quantum satis.
Quantum satis.
Quantum satis.

E-559 (2). Quantum satis.
E-620 a E-625. 10 g/kg sols o en com-

binació.
E-626 a E-635. 500 mg/kg sols o en

combinació.
E-425 Konjac (3).

i) Goma Konjac.
ii) Glucomanans
de konjac.

10 g/kg sols o en
combinació.

E-459 Ciclodextrina
beta (2).

Quantum satis.

1.1 Aliments dessecats en
pols.

E-338 a E-341.
E-343.
E-450 a E-452.

10 g/kg sols o en com-
binació.

Productes alimentaris Additius Dosi màxima

E-551 a E-556. 10 g/kg sols o en com-
binació.

(1) Excloses les begudes, excepte els licors.
(2) Només per a aliments en pastilles i en forma de dragees.
(3) No es poden utilitzar per produir aliments deshidratats que

es rehidratin en ingerir-los.

Olis i greixos:

La llista d’additius de les categories següents de pro-
ductes alimentaris se substitueix per:

Productes alimentaris Aditius Dosi màxima

2. Margarina. E-338 a E-341.
E-343.

5 g/kg sols o en com-
binació.

E-450 a E-452.

E-405. 3 g/kg.
E-475. 5 g/kg.
E-481 y E-482. 10 g/kg sols o en com-

binació.
E-491 a E-495. 10 g/kg sols o en com-

binació.
E-959 (1). 5 mg/kg.

(1) Només com a potenciador del sabor per als productes defi-
nits en els annexos B i C del Reglament (CE) número 2991/94.

Productes alimentaris Additius Dosi màxima

3. Minarina. E-338 a E-341.
E-343.

5 g/kg sols o en com-
binació.

E-450 a E-452.

E-385 (1). 100 mg/kg.
E-405. 3 g/kg.
E-475. 5 g/kg.
E-481 y E-482. 10 g/kg sols o en com-

binació.
E-491 a E-495. 10 g/kg sols o en com-

binació.
E-959 (2). 5 mg/kg.

(1) Productes tal com es defineixen en els annexos B i C del
Reglament (CE) número 2991/94, amb un contingut de greix de
fins al 41 per 100.

(2) Només com a potenciador del sabor per als productes tal com
els defineixen els annexos B i C del Reglament (CE) número 2991/94.

Productes alimentaris Additius Dosi màxima

4.1 Altres preparats i emul-
sions grasses excepte
mantegues.

E-338 a E-341.
E-343.
E-450 a E-452.

5 g/kg sols o en com-
binació.

E-450 a E-452.

E-405. 3 g/kg.
E-432 (1) a E-436 (1). 5 g/kg sols o en com-

binació.
E-473 (1) a E-474 (1). 10 g/kg sols o en com-

binació.
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Productes alimentaris Additius Dosi màxima

E-475. 5 g/kg.
E-476 (2) (3). 4 g/kg.
E-477 (1). 10 g/kg.
E-479 b (4). 5 g/kg.
E-481 y E-482. 10 g/kg sols o en com-

binació.
E-491 a E-495. 10 g/kg sols o en com-

binació.

(1) Només emulsions de greix per a pastisseria.
(2) Matèries grasses per untar, tal com els defineixen els

annexos A, B i C del Reglament (CE) número 2991/94, amb un
contingut en greix de fins al 41 per 100.

(3) Productes grassos similars per untar amb un contingut en
greix inferior al 10 per 100.

(4) Només emulsions de greix per fregir.

Productes alimentaris Additius Dosi màxima

4.2 Matèries grasses per
untar els motlles de rebos-
teria.

E-551 a E-559. 30 g/kg sols o en com-
binació.

Begudes alcohòliques:

La llista d’additius de la categoria següent de pro-
ductes alimentaris se substitueix per:

Productes alimentaris Additius Dosi màxima

2. Sidra i sidra de peres. E-338 a E-341.
E-343.

2 g/l sols o en com-
binació.

E-450 a E-452.

E-405 (1). 100 mg/l.
E-900 (1). 10 mg/l.
E-999 (1). 200 mg/l calculat com

a extracte anhidre.

(1) Excepte a sidra de peres i cidre bouché.

Begudes no alcohòliques:

La llista d’additius de les categories següents de pro-
ductes alimentaris se substitueix per:

Productes alimentaris Additius Dosi màxima

1. Begudes no alcohòli-
ques aromatitzades.

700 mg/l.

0,5 g/l en aigües de
taula preparades i
begudes per a espor-
tistes (sols o en com-
binació).

E-338 a E-341.
E-343.
E-450 a E-452.

20 g/l begudes a base
de proteïnes vege-
tals (sols o en com-
binació).

E-405. 300 mg/l.
E-444 (1). 300 mg/l.
E-445 (1). 100 mg/l.
E-900. 10 mg/l.
E-957 (2). 0,5 mg/l.
E-999 (2). 200 mg/l.

(1) Només per a begudes tèrboles.
(2) Només per a begudes no alcohòliques aromatitzades a base

d’aigua.

Productes alimentaris Additius Dosi màxima

2. Te, infusions d’herbes i
altres begudes calentes.

E-297. 1 g/kg productes ins-
tantanis per a la pre-
paració de te aroma-
t itzat i infusions
d’herbes.

E-338 a E-341.
E-343.

2 g/l sols o en com-
binació.

E-450 a E-452.

E-473 y E-474. 10 g/l només per a pols
per preparar begu-
des calentes (sols o
en combinació).

E-481 y E-482. 2 g/l només per a pols
per preparar begu-
des calentes (sols o
en combinació).

Cafè:

En aquest epígraf s’afegeix la categoria següent de
productes alimentaris:

Productes alimentaris Additius Dosi màxima

Begudes a base de cafè per
a màquines expenedores.

E-338 a E-341.
E-343.

2 g/l sols o en com-
binació.

E-450 a E-452.

Complements alimentaris:

La llista d’additius de la categoria següent de pro-
ductes alimentaris se substitueix per:

Productes alimentaris Additius Dosi màxima

Complements de la dieta. E-338 a E-341. Quantum satis.
E-343. Quantum satis.
E-450 a E-452. Quantum satis.

E-405. 1 g/kg.

E-416. Quantum satis.

E-432 a E-436. Quantum satis.

E-468 (2). 30 g/kg.

E-473 y E-474. Quantum satis.

E-475. Quantum satis.

E-491 a E-495. Quantum satis.

E-551 a E-556. Quantum satis.

E-559. Quantum satis.

E-1201 (1) y E-1202 (1). Quantum satis.

(1) Només per a complements de la dieta en pastilles i en forma
de dragees.

(2) Només per a complements de la dieta sòlids.
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Xiclet:

La llista d’additius de la categoria següent de pro-
ductes alimentaris se substitueix per:

Productes alimentaris Additius Dosi màxima

Xiclet. E-297. 2 g/kg.

E-338 a E-341. Quantum satis.

E-343. Quantum satis.

E-450 a E-452. Quantum satis.

E-405. 5 g/kg.

E-416. 5 g/kg.

E-432 a E-436. 5 g/kg sols o en com-
binació.

E-473 y E-474. 10 g/kg sols o en com-
binació.

E-475. 5 g/kg.

E-481 y E-482. 2 g/kg sols o en com-
binació.

E-491 a E-495. 5 g/kg sols o en com-
binació.

E-553 b. Quantum satis.

E-900. 100 mg/kg.

E-927 b (1). 30 g/kg.

E-950 (2). 800 mg/kg.

E-951 (2). 2.500 mg/kg.

E-957 (2). 10 mg/kg.

E-959 (2). 150 mg/kg.

E-1518. Quantum satis.

(1) Només per a xiclets sense sucres afegits.
(2) Només per a xiclets amb sucres afegits. S’hi aplica la regla

de la proporcionalitat.

Productes alimentaris Additius Dosi màxima

Agents de recobriment per a
xiclet.

E-901 a E-905. Quantum satis.

Llet i productes lactis:

En aquest epígraf s’inclouen les rúbriques següents:

Productes alimentaris Additius Dosi màxima

Mantega de nata agra. E-338 a E-341.
E-343.
E-450 a E-452.

2 g/kg sols o en com-
binació.

Nata esterilitzada i nata este-
rilitzada amb baix contin-
gut de matèria grassa.

E-473 y E-474. 5 g/kg sols o en com-
binació.

Masses per arrebossar:

La llista d’additius de la categoria següent de pro-
ductes alimentaris se substitueix per:

Productes alimentaris Additius Dosi màxima

Masses per arrebossar. E-338 a E-341.
E-343.
E-450 a E-452.

12 g/kg sols o en com-
binació.

E-900. 10 mg/kg.

Postres:

La llista d’additius de la categoria següent de pro-
ductes alimentaris se substitueix per:

Productes alimentaris Additius Dosi màxima

Postres. E-297. 4 g/kg postres gelifi-
cats, postres amb
aromes de fruites.

E-355 a E-357. 6 g/kg sols o en com-
binació, només per a
postres gelificats.

1 g/kg sols o en com-
binació, només per a
postres amb aromes
de fruites.

E-338 a E-341.
E-343.
E-450 a E-452.

3 g/kg sols o en com-
binació.

E-363. 6 g/kg.
E-416. 6 g/kg.
E-432 a E-436. 3 g/kg sols o en com-

binació.
E-473 y E-474. 5 g/kg sols o en com-

binació.
E-475. 2 g/kg.
E-477. 5 g/kg.
E-481 y E-482. 5 g/kg sols o en com-

binació.
E-483. 5 g/kg.
E-491 a E-495. 5 g/kg sols o en com-

binació.
E-957. 5 mg/kg (només com

a potenciador del
sabor).

Barreges de substàncies sòli-
des en pols per a la pre-
paració de postres.

E-297. 4 g/kg.

E-355 a E-357. 1 g/kg sols o en com-
binació.

E-338 a E-341.
E-343.
E-450 a E-452.

7 g/kg sols o en com-
binació.

E-957. 5 mg/kg (només com
a potenciador del
sabor).
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Productes de confiteria:

La llista d’additius de la categoria següent de pro-
ductes alimentaris se substitueix per:

Productes alimentaris Additius Dosi màxima

3. Agents de recobriment
per a productes de confi-
teria (excepte xocolata).

E-551 a E-559.
E-901 a E-905.

Quantum satis.
Quantum satis.

Productes de la pesca:

La llista d’additius de la categoria següent de pro-
ductes alimentaris se substitueix per:

Productes alimentaris Additius Dosi màxima

Peixos congelats i ultracon-
gelats sense elaborar.

E-338 (1) a E-341 (1).
E-343.
E-450 (1) a E-452 (1).

5 g/kg sols o en com-
binació.

E-420 y E-421. Quantum satis.
E-953. Quantum satis.
E-965 a E-967. Quantum satis.

(1) Només per a peix tallat.

Productes alimentaris Additius Dosi màxima

2. Crustacis i mo�uscos
sense elaborar, congelats
i ultracongelats.

E-338 a E-341.
E-343.
E-450 a E-452.

5 g/kg sols o en com-
binació.

E-385 (2). 75 mg/kg.
E-420 i E-421. Quantum satis.
E-953. Quantum satis.
E-965 a E-967. Quantum satis.

(2) Només per a crustacis.

Productes alimentaris Additius Dosi màxima

3. Productes a base de
crustacis, congelats i ultra-
congelats.

Pasta de crustacis.
Pasta de peix.

E-338 a E-341.
E-343.
E-450 a E-452.

5 g/kg sols o en com-
binació.

Surimi. E-338 a E-341.
E-343.
E-450 a E-452.

1 g/kg sols o en com-
binació.

4. Conserves de peixos
mo�uscos i crustacis.

E-385. 75 mg/kg.

5. Conserves a base de
crustacis.

E-338 a E-341.
E-343.
E-450 a E-452.

1 g/kg sols o en com-
binació.

E-385. 75 mg/kg.

Productes vegetals:

La llista d’additius de les categories següents de pro-
ductes alimentaris se substitueix per:

Productes alimentaris Additius Dosi màxima

Preparats de fruites i horta-
lisses.

E-338 (1) a E-341 (1).
E-343 (1).
E-450 (1) a E-452 (1).

800 mg/kg sols o en
combinació.

E-405. 5 g/kg.

(1) Només per a preparats de fruites.

Productes alimentaris Additius Dosi màxima

Fruites i hortalisses confita-
des, gebrades i setinades.

E-338 (1) a E-341 (1).
E-343 (1).
E-450 (1) a E-452 (1).

800 mg/kg sols o en
combinació.

E-520 a E-523. 200 mg/kg sols o en
combinació.

(1) Només per a fruites confitades.

Productes alimentaris Additius Dosi màxima

Patates transformades (inclo-
ses les congelades, ultra-
congelades, refrigerades i
deshidratades).

E-338 a E-341.
E-343.
E-450 a E-452.

5 g/kg sols o en com-
binació.

Patates fregides congelades
i ultracongelades.

E-338 a E-341.
E-343.
E-450 a E-452.

5 g/kg sols o en com-
binació.

Tractament de superfície de
fruites fresques.

E-445 (1).
E-473 i E-474.

50 mg/kg.
Quantum satis.

E-901 (2) a E-904 (2). Quantum satis.
E-905 (3). Quantum satis.
E-912 (4). Quantum satis.
E-914 (4). Quantum satis.

(1) Només cítrics.

(2) Només cítrics, melons, pomes, peres, préssecs i pinyes.

(3) Només meló, papaia, mango i alvocat.

(4) Només cítrics, meló, mango, papaia, alvocat i pinya.

Formatges:

La llista d’additius de les categories següents de pro-
ductes alimentaris se substitueix per:

Productes alimentaris Additius Dosi màxima

Formatge fos. E-338 a E-341.
E-343.
E-450 a E-452.

20 g/kg o en combi-
nació.

E-551 (1) a E-559 (1). 10 g/kg sols o en com-
binació.

(1) Només per a formatge a talls o ratllat.
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Productes alimentaris Additius Dosi màxima

Formatge dur o semidur a
talls o ratllat.

E-551 a E-559. 10 g/kg sols o en com-
binació.

Succedanis:

La llista d’additius de les categories següents de pro-
ductes alimentaris se substitueix per:

Productes alimentaris Additius Dosi màxima

Succedanis de formatge fos. E-338 a E-341.
E-343.
E-450 a E-452.

20 g/kg sols o en com-
binació.

E-551 a E-559. 10 g/kg sols o en com-
binació.

Succedanis de formatge a
talls o ratllat.

E-551 a E-559. 10 g/kg sols o en com-
binació.

Succedanis de nata i llet. E-432 a E-436. 5 g/kg sols o en com-
binació.

E-475. 5 g/kg.

E-473 (1) i E-474 (1). 5 g/kg sols o en com-
binació.

E-477. 5 g/kg.

E-491 a E-495. 5 g/kg sols o en com-
binació.

(1) Només per a succedanis de nata.

D’altres:

En aquest epígraf s’inclou la rúbrica següent:

Productes alimentaris Additius Dosi màxima

Emulsions polvoritzables a
base d’aigua per untar els
motlles d’enfornar.

E-338 a E-341.
E-343.
E-450 a E-452.

30 g/kg sols o en com-
binació.

La llista d’additius de la categoria següent de pro-
ductes alimentaris se substitueix per:

Productes alimentaris Additius Dosi màxima

Condiments i amaniments. E-476 (1). 4 g/kg.

E-620 a E-625. Quantum satis.
E-626 a E-635. Quantum satis.

E-551 (2) a E-559 (2). 30 g/kg sols o en com-
binació.

(1) Només per a amaniments.

(2) Només per a condiments.

En aquest epígraf s’inclou la rúbrica següent:

Productes alimentaris Additius Dosi màxima

Farcits per a productes de
cacau i xocolata.

Farcits de cacau i xocolata.

E-442. 10 g/kg.

Modificació de l’annex V del Reial decret 145/1997
Suports i dissolvents suport permesos

A l’annex V s’afegeixen els quadres següents:

Número E Denominació Ús restringit

E-322.
E-432-436.

Lecitines.
Polisorbatos.

Agents de recobriment
per a fruites.

E-470 a Sals sòdiques, potàssiques i càlciques
d’àcids grassos.

E-471. Mono i diglicèrids d’àcids grassos.
E-491-495. Sorbitanos.
E-570. Àcids grassos.
E-900. Dimetilpolisiloxano.

Polietilenglicol 6000. Edulcorants.
E-425. Konjac:

i) Goma de konjac.
ii) Glucomanans de konjac.

E-459. Ciclodextrina beta. 1 g/kg.

E-1451. Midó acetilat oxidat.

E-468. Carboximetilce�ulosa sòdica. Edulcorants.

E-469. Carboximetilce�ulosa hidrolitzada
enzimàticament.

Modificació de l’annex VI del Reial decret 145/1997
ADDITIUS ALIMENTARIS PERMESOS EN ELS ALIMENTS

PER A LACTANTS I NENS PETITS

Les dosis màximes d’ús indicades es refereixen als
aliments preparats per consumir, elaborats segons les
instruccions del fabricant.

Primera part. Additius alimentaris permesos
en preparats per a lactants sans

La nota 2 se substitueix pel text següent:

Si a un producte alimentari s’afegeix més d’una de
les substàncies E-322, E-471, E-472C i E-473, la dosi
màxima establerta per a aquest aliment per a cada una
d’aquestes substàncies es redueix en la part proporcional
en què les altres substàncies en conjunt estiguin presents
en l’aliment esmentat.

La llista d’additius se substitueix per:

Número E Denominació Dosi màxima

E-270. Àcid làctic [només la forma L(+)] Quantum satis.
E-330. Àcid cítric. Quantum satis.

E-331.
E-332.

Citrats de sodi.
Citrats de potassi.

2 g/l separadament o en com-
binació. D’acord amb les limi-
tacions que imposa el Reial
decret 72/1998.
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Número E Denominació Dosi màxima

E-338.
E-339.
E-340.

Àcid fosfòric.
Fosfats de sodi.
Fosfats de potassi.

1 g/l expressat com a P2 O5. D’a-
cord amb les limitacions que
i m p o s a e l R e i a l d e c r e t
72/1998.

E-304. Palmitat de L-ascorbil. 10 mg/l.

E-306.
E-307.
E-308.
E-309.

Extracte ric en tocoferols.
Alfatocoferol.
Gammatocoferol.
Deltatocoferol.

10 mg/l separadament o en
combinació.

E-412. Goma de guar. 1 g/l quan el producte líquid con-
tingui proteïnes parcialment
hidrolitzades i s’ajusti a les
condicions que estableix el
Reial decret 72/1998.

E-322. Lecitines. 1 g/l.

E-471. Mono i diglicèrids dels àcids
grassos.

4 g/l.

E-472 c. Èsters cítrics de monoglicèrids
i diglicèrids dels àcids gras-
sos.

7,5 per a productes en pols. 9 g/l
per a productes en forma líqui-
da, quan els productes contin-
guin proteïnes, pèptids o ami-
noàcids parcialment hidrolit-
zats i s’ajustin a les condicions
que imposa el Reial decret
72/1998.

E-473. Sucroèsters dels àcids grassos. 120 mg/l en productes que con-
tinguin proteïnes, pèptids o
aminoàcids hidrolitzats.

Segona part. Additius alimentaris permesos en prepa-
rats de continuació per a lactants sans

Nota 2. Se substitueix pel text següent:

Si a un producte alimentari s’afegeix més d’una de
les substàncies E-322, E-471, E-472 c i E-473, la dosi
màxima establerta per a aquest aliment per a cada una
d’aquestes substàncies es redueix en la part proporcional
en què les altres substàncies en conjunt estiguin presents
en aquest aliment.

La llista d’additius se substitueix per:

Número E Denominació Dosi màxima

E-270. Àcid làctic [només la forma L(+)] Quantum satis.
E-330. Àcid cítric. Quantum satis.

E-331.
E-332.

Citrats de sodi.
Citrats de potassi.

2 g/l separadament o en com-
binació. D’acord amb les limi-
tacions que imposa el Reial
decret 72/1998.

E-338.
E-339.
E-340.

Àcid fosfòric.
Fosfats de sodi.
Fosfats de potassi.

1 g/l expressat com a P2 O5.
Separadament o en combina-
ció. D’acord amb les limita-
cions que imposa el Reial
decret 72/1998.

E-304. Palmitat de L-ascorbil. 10 mg/l.

Número E Denominació Dosi màxima

E-306.
E-307.
E-308.
E-309.

Extracte ric en tocoferols.
Alfatocoferol.
Gammatocoferol.
Deltatocoferol.

10 mg/l separadament o en
combinació.

E-322. Lecitines. 1 g/l.

E-407. Carragenina. 0,3 g/l.

E-410. Goma de garrofí. 1 g/l.

E-412. Goma de guar. 1 g/l.

E-440. Pectines. 5 g/l només en preparats de con-
tinuació acidificats.

E-471. Mono i diglicèrids dels àcids
grassos.

4 g/l.

E-472 c. Èsters cítrics de monoglicèrids
i diglicèrids dels àcids gras-
sos.

7,5 g/l per a productes en pols.
9 g/l per a productes en for-
ma líquida, quan els produc-
tes continguin proteïnes, pèp-
tids o aminoàcids parcialment
hidrolitzats. D’acord amb les
limitacions que imposa el
Reial decret 72/1998.

E-473. Sucroèsters dels àcids grassos. 120 mg/l en productes que con-
tinguin proteïnes, pèptids o
aminoàcids hidrolitzats.

Tercera part. Additius alimentaris permesos en preparats

de deslletament per a lactants i nens petits

El text de la nota se substitueix pel següent:

Els preparats i els aliments per al deslletament de
lactants i nens petits poden contenir E-414 (goma d’a-
càcia o goma aràbiga) i E-551 (diòxid de silici) com a
resultat de l’addició de preparats nutritius que continguin
150 g/kg d’E-414 i 10 g/kg d’E-551 com a màxim,
així com E-421 (manitol) quan és utilitzat com a portador
de la vitamina B12 (com a mínim, una part de vitamina B12

per 1.000 parts de manitol). L’aportació d’E-414 en el
producte llest per consumir no ha d’excedir els 10 mg/kg.

Els preparats i els aliments de deslletament per a
lactants i nens petits poden contenir E-301 (L-ascorbat
sòdic) utilitzat a nivell de quantum satis en additius de
recobriment de preparats nutritius que continguin àcids
grassos poliinsaturats. L’aportació d’E-301 en el produc-
te llest per consumir no ha d’excedir els 75 mg/l.

Les dosis màximes d’utilització es refereixen als ali-
ments llestos per consumir, elaborats segons les ins-
truccions del fabricant.

Preparats de deslletament:

La llista d’additius es modifica amb la inclusió de:

Número E Denominació Dosi màxima

E-1451. Midó acetilat oxidat. 50 g/kg.
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Aliments per a nens petits diferents dels elaborats
a base de cereals:

En aquest epígraf s’inclou la rúbrica següent:

Productes alimentaris Additius Dosi màxima

Productes a base de fruites
amb baix contingut en
sucre.

E-333*. Quantum satis.

(*) No s’aplica la nota de la quarta part.

La llista d’additius se substitueix per:

Productes alimentaris Additius Dosi màxima

Postres i púdings. E-341 (1)(2). 1 g/kg com a P2 O5.

E-400 a E-402.
E-404.

0,5 g/kg separadament
o en combinació.

(1) Només per a postres a base de fruites.

(2) No s’aplica la nota de la quarta part.

Quarta parte. Additius alimentaris permesos
en els aliments per a lactants i nens petits

per a finalitats mèdiques especials

Nota: s’apliquen les taules contingudes a les parts
primera a tercera de l’annex VI.

S’hi inclouen els additius següents:

Número E Denominació Dosi màxima Condicions especials

E-401. Alignat sòdic. 1 g/l Des dels quatre mesos en productes
alimentaris especials amb la com-
posició requerida per tractar tras-
torns metabòlics i per a alimen-
tació per sonda general.

E-405. Al ignat de pro-
pà-1,2-diol.

200 mg/l A partir dels dotze mesos en dietes
especialitzades destinades a nens
que no tolerin la llet de vaca o
amb defectes metabòlics congè-
nits.

E-410. Goma de garrofí. 10 g/l Des del naixement en productes des-
tinats a reduir el reflux gastroe-
sofàgic.

E-412. Goma de guar. 10 g/l Des del naixement, en productes
líquids que continguin proteïnes
hidrolitzades, pèptids o aminoà-
cids, de conformitat amb el Reial
decret 72/1998, de 23 de gener.

E-415. Goma de xantè. 1,2 g/l Des del naixement, en productes
basats en aminoàcids o pèptids
destinats a pacients amb proble-
mes de mala absorció de proteï-
nes, deficiències de l’aparell gas-
trointestinal o errors innats del
metabolisme.

E-440. Pectines. 10 g/l Des del naixement, en productes uti-
litzats en casos de trastorns gras-
trointestinals.

Número E Denominació Dosi màxima Condicions especials

E-466. Carboximetilce�u-
losa sòdica.

10 g/l o kg Des del naixement, en productes
destinats al tractament dietètic de
trastorns metabòlics.

E-471. Mono i diglicèrids
d’àcids grassos.

5 g/l Des del naixement, en dietes espe-
cialitzades en particular, en dietes
sense proteïnes.

E-1450. Octenil succinat
sòdic de midó.

20 g/l Preparats per a lactants i preparats
de continuació per a lactants.

MINISTERI DE JUSTÍCIA

12139 REIAL DECRET LEGISLATIU 3/2000, de 23
de juny, pel qual s’aprova el text refós de les
disposicions legals vigents sobre el règim espe-
cial de Seguretat Social del personal al servei
de l’Administració de justícia. («BOE» 154,
de 28-6-2000 i «BOE» 162, de 7-7-2000.)

La Llei 29/1975, de 27 de juny, sobre Seguretat
Social dels funcionaris civils de l’Estat, determinava en
la disposició addicional segona que la Seguretat Social
del personal al servei de l’Administració de justícia s’ha
de regular mitjançant una llei especial, adaptada a les
directrius de la Llei 29/1975, i en règim de mutualisme,
per mitjà d’una mutualitat de funcionaris de l’Adminis-
tració de justícia.

En compliment de la previsió legal anterior, el Reial
decret llei 16/1978, de 7 de juny, va crear la Mutualitat
General Judicial, per mitjà de la qual es gestiona el règim
especial de Seguretat Social dels funcionaris de l’Ad-
ministració de justícia, que adopta com a directrius fona-
mentals la tendència a la unitat, la participació dels inte-
ressats en el govern de la Mutualitat i la prestació per
l’Estat de la cobertura econòmica necessària, de manera
que la Mutualitat General Judicial quedava definitiva-
ment consolidada dins del sistema de la Seguretat Social
espanyola.

Aquesta norma ha estat objecte de nombroses modi-
ficacions posteriors. Entre les disposicions amb rang de
llei que hi han incidit es poden esmentar, sense ànim
exhaustiu, la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del
poder judicial; el text refós de la Llei de classes passives
de l’Estat, aprovat pel Reial decret legislatiu 676/1987,
de 30 d’abril; successives lleis de pressupostos generals
de l’Estat i de mesures fiscals, administratives i de l’ordre
social, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de
13 de gener.

D’altra banda, cal tenir present que la Llei 6/1997,
de 14 d’abril, d’organització i funcionament de l’Admi-
nistració General de l’Estat, com disposa l’article 62 de
la Llei 50/1998, de 30 de desembre, de mesures fiscals,
administratives i de l’ordre social, és aplicable a la Mutua-
litat General Judicial pel que fa als organismes autònoms,
amb determinades especialitats que estableix el mateix
article.

Així mateix, l’article 62 de la Llei 50/1998, de 14
d’abril, autoritza el Govern perquè, en el termini d’un
any a partir de l’entrada en vigor de la Llei esmentada,


