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A la pàgina 644, segona columna, altres additius permesos, on diu: «a) Fosfat monomagnèsic. b) Fosfat
dimagnèsic», ha de dir: «i) Fosfat monomagnèsic.
ii) Fosfat dimagnèsic». I, on diu: «a) Goma de konjac.
b) Glucomanans de konjac», ha de dir: «i) Goma de
konjac. ii) Glucomanans de konjac».
A la pàgina 644, segona columna, altres additius permesos, línia sisena després del quadre, on diu: «Begudes
no alcohòliques: blanquejadors de begudes; begudes làcties de xocolata i malt.», ha de dir: «Begudes no alcohòliques:
3 Blanquejadors de begudes
4.1 Begudes làcties de xocolata i malt.».
A la pàgina 645, primera columna, altres additius
permesos, línia trenta-dosena, on diu: «Confiteria: confiteria a base de sucre», ha de dir: «1. Confiteria
1.1 Confiteria a base de sucre».
A la pàgina 649, segona columna, suports i dissolvents suport permesos, línia novena del quadre, on diu:
«Polietilenglicol 6000

Edulcorants.»

Ha de dir:
«Polietilenglicol 6000

Edulcorants.»

A la pàgina 650, segona columna, segona part, línia
cinquena del quadre, on diu:
«Lecitines

1 g/l»

Ha de dir:
«Lecitines

1 g/l»

A la pàgina 651, primera columna, tercera part, primera línia, on diu: «Aliments per a nens petits diferents
dels elaborats a base de cereals.», ha de dir:
«1.2. Aliments per a nens petits diferents dels elaborats
a base de cereals.».
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cosanitària per a l’elaboració, la circulació i el comerç
de preparats alimentaris per a règims dietètics i/o especials.
Alguns dels grups o categories de productes alimentaris destinats a una alimentació especial, enumerats a
l’annex de la Directiva marc esmentada i incorporats
de la mateixa manera a la legislació nacional mitjançant
el dit Reial decret 1809/1991, han estat objecte de
disposicions específiques que han desenvolupat i completat, de manera particularitzada, les exigències que,
quant a composició i comercialització, han de satisfer
els productes alimentaris esmentats.
La Directiva 99/41/CE, del Parlament Europeu i del
Consell, de 7 de juny de 1999, per la qual es modifica
la Directiva 89/398/CEE esmentada, preveu altres grups
com el dels aliments pobres en sodi, incloses les sals
dietètiques hiposòdiques o sense sodi, i el dels aliments
sense gluten, considera que es poden comercialitzar adequadament i ser objecte d’un control oficial eficaç mitjançant les seves disposicions de caràcter general i suprimeix aquestes categories del dit annex, fet que estaria
en concordança amb els esforços efectuats per evitar
una legislació innecessàriament detallada. Posteriorment, s’han de determinar per reglament les modalitats
d’utilització dels termes de «reducció o absència del contingut de sodi o sal» i «absència de gluten».
Igualment, aquesta Directiva es refereix al grup d’aliments destinats a les persones afectades de pertorbacions en el metabolisme dels glúcids (diabètics) i considera que, ja que no és clar que hi hagi una base adequada per a l’adopció de disposicions específiques, caldria comptar amb l’assessorament del Comitè Científic
de l’Alimentació Humana, entre altres, abans de prendre
una decisió definitiva sobre això.
Aquest Reial decret incorpora al nostre ordenament
jurídic intern la Directiva 99/41/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de juny de 1999, per la qual
es modifica la Directiva 89/398/CEE, esmentada.
En l’elaboració d’aquesta disposició han estat escoltats els sectors afectats i la Comissió Interministerial per
a l’Ordenament Alimentari n’ha emès l’informe preceptiu.
En virtut d’això, a proposta dels ministres de Sanitat i Consum, d’Agricultura, Pesca i Alimentació, d’Economia i de Ciència i Tecnologia, d’acord amb el Consell
d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 28 de juliol de 2000,
DISPOSO:

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
14590 REIAL DECRET 1444/2000, de 31 de juliol,
pel qual es modifica la Reglamentació tecnicosanitària per a l’elaboració, la circulació i
el comerç de preparats alimentaris per a
règims dietètics i/o especials, aprovada pel
Reial decret 2685/1976, de 16 d’octubre.
(«BOE» 183, de 1-8-2000.)
La Directiva del Consell 89/398/CEE, de 3 de maig,
relativa a l’aproximació de les legislacions dels estats
membres sobre productes alimentaris destinats a una
alimentació especial, va ser incorporada al nostre ordenament jurídic mitjançant el Reial decret 1809/1991,
de 13 de desembre, que al seu torn va modificar determinats articles del Reial decret 2685/1976, de 16 d’octubre, pel qual es va aprovar la Reglamentació tecni-

Article únic. Substitució de l’annex de la Reglamentació tecnicosanitària per a l’elaboració, la circulació
i el comerç de preparats alimentaris per a règims
dietètics i/o especials, aprovada pel Reial decret
2685/1976, de 16 d’octubre.
Se substitueix l’annex de la Reglamentació tecnicosanitària per a l’elaboració, la circulació i el comerç d’aliments per a règims dietètics i/o especials, aprovada
pel Reial decret 2685/1976, de 16 d’octubre, i modificada pel Reial decret 1809/1991, de 13 de desembre,
per l’annex que figura en aquesta disposició.
«ANNEX
Grups de productes alimentaris destinats a una
alimentació especial per als quals s’han d’establir
disposicions específiques mitjançant reglamentacions tecnicosanitàries específiques:
a) Preparats per a lactants i preparats de continuació.
b) Aliments elaborats a base de cereals i aliments infantils per a lactants i nens petits.
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c) Aliments destinats a ser utilitzats en dietes
de baix valor energètic per a reducció de pes.
d) Aliments dietètics destinats a usos mèdics
especials.
e) Aliments adaptats a un intens desgast muscular, sobretot per als esportistes.
f) Aliments destinats a les persones afectades
de pertorbacions en el metabolisme dels glúcids
(diabètics).»
Disposició final primera. Títol competencial.
El que disposa aquest Reial decret es dicta a l’empara
del que estableix l’article 149.1.10a i 16a de la Constitució i en virtut del que disposa l’article 40.4 de la
Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat.
Disposició final segona. Entrada en vigor.
Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
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Posteriorment, s’han d’introduir els annexos relatius
als «nivells màxims específics de plaguicides en els aliments elaborats a base de cereals i en els aliments infantils» i als «plaguicides que no s’han d’utilitzar en els productes agrícoles que s’empren com a matèries primeres
per a l’elaboració dels productes que regula aquesta norma», a fi de fabricar productes que no continguin aquests
plaguicides concrets.
Per aquest motiu, la Comissió Europea ha adoptat
la Directiva 99/39/CE, de 6 de maig, per la qual es
modifica la Directiva 96/5/CE, relativa als aliments elaborats a base de cereals i aliments infantils per a lactants
i nens petits, que s’incorpora al nostre ordenament jurídic
intern mitjançant aquesta disposició.
En l’elaboració d’aquesta disposició han estat escoltats els sectors afectats i la Comissió Interministerial per
a l’Ordenament Alimentari n’ha emès l’informe preceptiu.
En virtut d’això, a proposta dels ministres de Sanitat
i Consum, d’Agricultura, Pesca i Alimentació, d’Economia
i de Ciència i Tecnologia, d’acord amb el Consell d’Estat
i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en
la reunió del dia 28 de juliol de 2000,

Palma de Mallorca, 31 de juliol de 2000.
JUAN CARLOS R.
El vicepresident primer del Govern
i ministre de la Presidència,
MARIANO RAJOY BREY

14591 REIAL DECRET 1445/2000, de 31 de juliol,
pel qual es modifica el Reial decret 490/1998,
de 27 de març, pel qual s’aprova la Reglamentació tecnicosanitària específica dels
aliments elaborats a base de cereals i aliments infantils per a lactants i nens petits.
(«BOE» 183, de 1-8-2000.)
El Reial decret 490/1998, de 27 de març, va aprovar
la Reglamentació tecnicosanitària específica dels aliments elaborats a base de cereals i aliments infantils
per a lactants i nens petits, que va ser actualitzada mitjançant l’Ordre de 14 de juliol de 1999, que incorporava
al nostre ordenament jurídic les directives 96/5/CE, de
16 de febrer, i 98/36/CE, de 2 de juny, respectivament.
Aquests productes no han de contenir cap substància
en una quantitat suficient que posi en perill la salut dels
lactants i els nens petits, i s’han de determinar com més
aviat millor els nivells màxims necessaris referents a
aquestes substàncies.
Per això, en els casos en què les proves científiques
pertinents siguin insuficients, el principi de precaució
permet adoptar provisionalment mesures, atenent la
informació disponible, en l’espera d’una avaluació suplementària del risc i una revisió de la mesura, transcorregut
un període de temps raonable.
Així mateix, tenint en compte que segons els dictàmens del Comitè Científic de l’Alimentació Humana
en el moment present és dubtós que els actuals valors
de la dosi diària admissible (DDA) siguin adequats per
protegir la salut d’aquest grup de població i que els dubtes expressats es refereixen, no sols als plaguicides i
als seus residus, sinó també a les substàncies químiques
perilloses, s’estudia la possibilitat d’establir, en breu, uns
nivells màxims per als metalls pesants en els aliments
destinats a lactants i nens petits.
En conseqüència, per a aquests productes, atès el
coectiu al qual van destinats, és procedent establir un
límit comú molt baix per a tots els plaguicides, que equival en la pràctica al nivell detectable mínim.

DISPOSO:
Article únic. Modificació del Reial decret 490/1998,
de 27 de març, pel qual s’aprova la Reglamentació
tecnicosanitària específica dels aliments elaborats a
base de cereals i aliments infantils per a lactants i
nens petits.
El Reial decret 490/1998, de 27 de març, queda
modificat en els termes següents:
1. A l’article 2. Definicions i classificació, s’hi ha d’afegir l’apartat 4 següent:
«4. ”Residu de plaguicida”: el residu que contenen els aliments elaborats a base de cereals i
els aliments infantils procedent d’un producte fitosanitari, inclosos els seus metabòlits i productes
resultants de la seva degradació o reacció, definit
a l’article 2, apartat 2, del Reial decret 2163/1994,
de 4 de novembre, pel qual s’implanta el sistema
harmonitzat comunitari d’autorització per comercialitzar i utilitzar productes sanitaris.»
2. A l’article 3. Elaboració i composició, s’hi ha d’afegir l’apartat 6 següent:
«6. Els aliments elaborats a base de cereals
i els aliments infantils no han de contenir residus
de plaguicides en nivells superiors als 0,01 mg/kg
de producte llest per al consum o reconstituït d’acord amb les instruccions del fabricant.
Aquests nivells s’han d’aplicar als aliments elaborats a base de cereals i als aliments infantils llestos per al consum o reconstituïts d’acord amb les
instruccions del fabricant.
Els mètodes analítics de determinació dels nivells
de residus de plaguicides han de ser mètodes normalitzats generalment acceptats.»
Disposició transitòria única. Pròrroga de comercialització.
Els productes alimentaris a què es refereix aquest
Reial decret que no s’ajustin al que estableix, però que
compleixin el que disposa la normativa vigent en la data
en què entri en vigor, es poden continuar comercialitzant
fins al 30 de juny de 2002.

