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 20549 REIAL DECRET 2197/2004, de 25 de novembre, 
pel qual es modifica el Reial decret 2002/1995, 
de 7 de desembre, pel qual s’aprova la llista 
positiva d’additius edulcorants autoritzats per al 
seu ús en l’elaboració de productes alimentaris, 
així com les seves condicions d’utilització. 
(«BOE» 291, de 3-12-2004.)

La Directiva 94/35/CE del Parlament Europeu i del Con-
sell, de 30 de juny de 1994, relativa als edulcorants utilitzats 
en els productes alimentaris, es va incorporar a l’ordena-
ment jurídic espanyol mitjançant el Reial decret 2002/1995, 
de 7 de desembre, pel qual s’aprova la llista positiva d’addi-
tius edulcorants autoritzats, per al seu ús en l’elaboració de 
productes alimentaris, així com les seves condicions d’utilit-
zació.

Posteriorment, la publicació de la Directiva 96/83/CE del 
Parlament Europeu i del Consell, de 19 de desembre de 1996, 
va modificar per primera vegada la Directiva
94/35/CE, i va ser objecte de transposició mitjançant el Reial 
decret 2027/1997, de 26 de desembre.

L’evolució científica i tècnica ha produït canvis en el sec-
tor dels edulcorants que es recullen en la Directiva 2003/115/
CE del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de desembre 
de 2003, i que modifica per segona vegada la Directiva 94/35/
CE, en autoritzar dos nous edulcorants que han estat avalu-
ats pel Comitè Científic de l’Alimentació Humana i reduir les 
dosis màximes d’ús de l’àcid ciclàmic i de les seves sals de 
sodi i de calci d’acord amb la nova ingesta diària admissible 
que va establir el Comitè científic esmentat.

Aquest Reial decret, que també introdueix una modifica-
ció en l’etiquetatge, així com canvis en les denominacions 
d’algunes categories d’aliments, incorpora al nostre ordena-
ment jurídic la Directiva 2003/115/CE esmentada.

Per tant, en virtut de les obligacions derivades de la per-
tinença del Regne d’Espanya a la Unió Europea, és proce-
dent incorporar a l’ordenament jurídic intern els preceptes 
que conté la Directiva 2003/115/CE mitjançant aquest Reial 
decret, que es dicta a l’empara del que disposa l’article 
149.1.16a de la Constitució, que atribueix a l’Estat la compe-
tència exclusiva en matèria de sanitat exterior i bases i coor-
dinació general de la sanitat, així com de conformitat amb el 
que estableixen els articles 38 i 40.4 de la Llei 14/1986, de 25 
d’abril, general de sanitat. En la seva tramitació han estat 
escoltades les associacions de consumidors i els sectors 
afectats i n’ha emès un informe preceptiu la Comissió Inter-
ministerial per a l’Ordenació Alimentària.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Sanitat i 
Consum, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació 
prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 19 de 
novembre de 2004,

D I S P O S O :

Article únic. Modificació del Reial decret 2002/1995, de 7 
de desembre, pel qual s’aprova la llista positiva d’addi-
tius edulcorants autoritzats per al seu ús en l’elaboració 
de productes alimentaris, així com les seves condicions 
d’utilització.

El Reial decret 2002/1995, de 7 de desembre, pel qual 
s’aprova la llista positiva d’additius edulcorants autoritzats 
per al seu ús en l’elaboració de productes alimentaris, així 
com les seves condicions d’utilització, queda modificat en 
els termes següents:

U. S’inclou un paràgraf c) a l’apartat 2.3r de l’article 4, 
«Etiquetatge», amb la redacció següent:

«c) Sal d’aspartam i acesulfam: ‘‘conté una font 
de fenilalanina’’.»

Dos. A l’annex es modifiquen les denominacions de les 
categories següents:

«a) ‘‘Preparats complets de règim per al control del 
pes que reemplacin un àpat o el règim alimentari d’un 
dia’’, es passa a denominar ‘’Aliments destinats a ser utilit-
zats en dietes de valor energètic baix per reduir pes’’, tal 
com els defineix el Reial decret 1430/1997, de 15 de setem-
bre, pel qual s’aprova la Reglamentació tecnicosanitària 
específica dels productes alimentaris destinats a ser utilit-
zats en dietes de valor energètic baix per reduir pes.

b) ‘‘Preparats complets i complements nutritius per 
a ús sota control mèdic’’, es passa a denominar  ‘‘Aliments 
dietètics destinats a usos mèdics especials’’, tal com els 
defineix el Reial decret 1091/2000, de 9 de juny, pel qual 
s’aprova la Reglamentació tecnicosanitària específica 
dels aliments dietètics destinats a usos mèdics espe-
cials.

c) ‘‘Complements alimentaris/integradors de 
règim dietètic líquids’’, es passa a denominar  ‘‘Com-
plements alimentaris’’, tal com els defineix el Reial 
decret 1275/2003, de 10 d’octubre, relatiu als comple-
ments alimentaris, subministrats en forma líquida.

d) ‘‘Complements alimentaris/integradors de 
règim dietètics, sòlids’’, es passa a denominar  ‘‘Com-
plements alimentaris’’, tal com els defineix el Reial 
decret 1275/2003, de 10 d’octubre, subministrats en 
forma sòlida.

e) ‘‘Complements alimentaris/integradors de règim 
dietètics a base de vitamines i/o elements minerals, en 
forma masticable o de xarop’’, es passa a denominar 
‘‘Complements alimentaris, a base de vitamines i/o ele-
ments minerals en forma masticable o de xarop’’, tal com 
els defineix el Reial decret 1275/2003, de 10 d’octubre.»

Tres. L’annex es completa amb el text que figura a l’annex 
d’aquest Reial decret.

Disposició transitòria primera. Pròrroga de comer-
cialització.

S’autoritzen el comerç i l’ús dels productes que compleixin 
el que disposa aquest Reial decret a partir del 29 de gener de 
2005.

Disposició transitòria segona. Règim transitori de comer-
cialització de productes.

Es prohibeixen el comerç i l’ús de productes que no com-
pleixin el que disposa aquest Reial decret a partir del 29 de juliol 
de 2005.

No obstant això, els productes posats al mercat abans de la 
data esmentada i que no compleixin el que disposa aquest 
Reial decret es poden vendre fins al 29 de gener de  2006.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa 
l’article 149.1.16a de la Constitució, que atribueix a l’Estat com-
petència exclusiva en matèria de sanitat exterior i bases i coor-
dinació general de la sanitat, així com de conformitat amb el 
que estableixen els articles 38 i 40.4 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 publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 25 de novembre de 2004.
JUAN CARLOS R.

La ministra de Sanitat i Consum,
ELENA SALGADO MÉNDEZ
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ANNEX

«1. E-951 Aspartam.

A l’epígraf de productes de pastisseria, rebosteria, 
brioixeria i galeteria, s’hi afegeix la categoria següent de 
productes alimentaris: 

 2. E-952-Àcid ciclàmic i les seves sals de sodi i
calci.

a) La dosi màxima d’ús de 100 mg/kg se substitueix 
per 1.000 mg/kg en la categoria següent de productes ali-
mentaris:

Producte alimentari Dosi màxima
d’ús

Essoblaten/pa d’àngel. 1.000 mg/kg

Fruita enllaunada o embotellada de valor energètic 
reduït o sense sucres afegits.

b) La dosi màxima d’ús de 400 mg/l, se substitueix 
per 250 mg/l en les categories de productes alimentaris 
següents:

Begudes aromatitzades a base d’aigua, de valor ener-
gètic reduït o sense sucres afegits.

Begudes a base de llet i productes derivats, de valor 
energètic reduït o sense sucres afegits.

Begudes a base de sucs de fruita de valor energètic 
reduït o sense sucres afegits.

c) Se suprimeixen els epígrafs següents i les catego-
ries d’aliments que s’hi inclouen: 

Producte alimentari

Dosi màxima
d’ús

–
mg/kg

Xiclet

Xiclet sense sucres afegits. 1.500

Gelats

Gelats, sorbets i pastissos gelats de valor energètic reduït o sense sucres afegits. 250 

Productes de confiteria a base de sucre: caramels, confits i llaminadures

Caramels, confits i llaminadures sense sucres afegits. 500 
Productes a base de cacau o de fruita seca, de valor energètic reduït o sense sucres afegits. 500 
Productes a base de midó, de valor energètic reduït o sense sucres afegits. 500 
Micropastilles per refrescar l’alè, sense sucres afegits. 2.500 

3. S’inclou un nou edulcorant E-955 sucralosa en les categories d’aliments i dosis màximes d’ús següents.

Núm. CEE Denominació Producte alimentari Dosi màxima
d’ús

E-955 Sucralosa Begudes alcohòliques

Sidra i sidra de peres. 50 mg/l.
Begudes constituïdes per una barreja de cervesa, sidra, sidra de 

peres, begudes espirituoses o vi amb begudes no alcohòliques.
250 mg/l.

Begudes espirituoses amb un contingut d’alcohol inferior a 15% vol. 250 mg/l

Begudes no alcohòliques

Begudes aromatitzades a base d’aigua, de valor energètic reduït o 
sense sucres afegits.

300 mg/l

Begudes a base de llet i productes derivats, de valor energètic reduït 
o sense sucres afegits.

300 mg/l

Begudes a base de sucs de fruita, de valor energètic reduït o sense 
sucres afegits.

300 mg/l

Cerveses

Cervesa sense alcohol o amb un grau alcohòlic inferior a 1,2 % vol. 250 mg/l
‘‘Biere de table/ Tafelbier/Table beer’’ (que contingui menys d’un 6% 

de most primitiu) excepte ‘‘Obergäriges Einfachbier’’.
250 mg/l

Cerveses amb una acidesa mínima de 30 mil·liequivalents expres-
sada en NaOH.

250 mg/l

Cerveses negres del tipus ‘‘Oud bruin’’. 250 mg/l
Cervesa de valor energètic reduït. 10 mg/l
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Cereals per esmorzar

Cereals per esmorzar, amb un contingut de fibra superior al 15% i que 
continguin almenys un 20% de segó, de valor energètic reduït o 
sense sucres afegits.

400 mg/kg

Complements alimentaris
Complements alimentaris, tal com els defineix el Reial decret

1275/2003, de 10 d’octubre, subministrats en forma líquida.
240 mg/l

Complements alimentaris, tal com els defineix el Reial decret
1275/2003, de 10 d’octubre, subministrats en forma sòlida.

800 mg/l

Complements alimentaris, tal com els defineix el Reial decret
1275/2003, de 10 d’octubre, a base de vitamines i/o elements mine-
rals, en forma masticable o de xarop.

2400 mg/l

Conserves i semiconserves de productes de la pesca

Conserves i semiconserves agredolces de peix marinat. 120 mg/kg
Conserves i semiconserves agredolces de peix. 120 mg/kg
Conserves i semiconserves agredolces de crustacis. 120 mg/kg
Conserves i semiconserves agredolces de mol·luscos. 120 mg/kg
Escabetxos de peix, crustacis i mol·luscos. 120 mg/kg

Fruita i hortalisses elaborades
Fruita enllaunada o embotellada, de valor energètic reduït o sense 

sucres afegits.
400 mg/kg

Confitures, gelees, marmalades de valor energètic reduït. 400 mg/kg
Melmelades de fruita i hortalisses de valor energètic reduït. 400 mg/kg
Preparats de fruita i hortalisses de valor energètic reduït. 400 mg/kg
Conserves agredolces de fruita i hortalisses. 180 mg/kg
Feinkostsalat. 140 mg/kg

Xiclet
Xiclet sense sucres afegits. 3000 mg/kg

Gelats

Gelats, sorbets i pastissos gelats, de valor energètic reduït o sense 
sucres afegits.

320 mg/kg

Pastes i cremes per untar
Pastes i cremes per untar a base de cacau, llet, fruita seca o greixos, 

de valor energètic reduït o sense sucres afegits.
400 mg/kg

Postres

Preparats a base de llet i productes derivats, iogurt edulcorat i/o aro-
matitzat, iogurt amb fruita, sucs i/o altres productes naturals, de 
valor energètic reduït o sense sucres afegits.

400 mg/kg

Postres aromatitzades a base d’aigua, de valor energètic reduït o 
sense sucres afegits.

400 mg/kg

Postres a base de fruites i hortalisses, de valor energètic reduït o 
sense sucres afegits.

400 mg/kg

Postres a base de cereals, de valor energètic reduït o sense sucres 
afegits.

400 mg/kg

Postres a base d’ou, de valor energètic reduït o sense sucres afegits. 400 mg/kg
Postres a base de matèries grasses, de valor energètic reduït o sense 

sucres afegits.
400 mg/kg

Productes alimentaris destinats a una alimentació especial

Aliments destinats a ser utilitzats en dietes de valor energètic baix per 
reduir pes, tal com els defineix el Reial decret 1430/1997, de 15 de 
setembre.

320 mg/kg

Productes de pastisseria, rebosteria, brioixeria i galeteria destinats a 
una alimentació especial.

700 mg/kg

Núm. CEE Denominació Producte alimentari Dosi màxima
d’ús
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Aliments dietètics destinats a usos mèdics especials, tal com els defi-
neix el Reial decret 1091/2000, de 9 de juny.

400 mg/kg

Productes d’aperitiu

Productes d’aperitiu salats i secs a base de midons o de fruita seca, 
envasats i aromatitzats.

200 mg/kg

Productes de confiteria a base de sucres: caramels, confits
i llaminadures

Caramels, confits i llaminadures sense sucres afegits. 1000 mg/kg
Productes a base de cacau o de fruita seca, de valor energètic reduït 

o sense sucres afegits.
800 mg/kg

Productes a base de midó, de valor energètic reduït o sense sucres 
afegits.

1000 mg/kg

Micropastilles per refrescar l’alè sense sucres afegits. 2400 mg/kg
Pastilles refrescants molt aromatitzades per a la gola, sense sucres 

afegits.
1000 mg/kg

Confiteria en forma de pastilles, de valor energètic reduït. 200 mg/kg

Productes de pastisseria, rebosteria, brioixeria i galeteria

Productes de pastisseria i rebosteria, de valor energètic reduït o 
sense sucres afegits.

700 mg/kg

Productes de brioixeria i galeteria, de valor energètic reduït o sense 
sucres afegits.

700 mg/kg

Productes derivats de cacau, de xocolata i succedanis de xocolata, de 
valor energètic reduït o sense sucres afegits.

700 mg/kg

Torrons i massapans de valor energètic reduït o sense sucres afe-
gits.

700 mg/kg

Cucurutxos i galetes de neula per a gelat, sense sucres afegits. 800 mg/kg
‘‘Essoblaten’’/pa d’àngel. 800 mg/kg

Salses

Salses. 450 mg/kg
Mostassa. 140 mg/kg

Sopes

Sopes de valor energètic reduït. 45 mg/l

Begudes alcohòliques

E-962 Sal d’aspartam i 
acesulfam *

Sidra i sidra de peres. 350 mg/l (a)

Begudes constituïdes per una barreja de cervesa, sidra, sidra de 
peres, begudes espirituoses o vi amb begudes no alcohòliques.

350 mg/l (a)

Begudes espirituoses amb un contingut d’alcohol inferior a 15% vol. 350 mg/l (a)

Begudes no alcohòliques

Begudes aromatitzades a base d’aigua, de valor energètic reduït o 
sense sucres afegits.

350 mg/l (a)

Begudes a base de llet i productes derivats, de valor energètic reduït 
o sense sucres afegits.

350 mg/l (a)

Begudes a base de sucs de fruita, de valor energètic reduït o sense 
sucres afegits.

350 mg/l (a)

Cerveses

Cervesa sense alcohol o amb un grau alcohòlic inferior a 1,2% vol. 350 mg/l (a)
‘‘Biere de table/ Tafelbier/Table beer’’ (que contingui menys d’un 6% 

de most primitiu) excepte ‘‘Obergäriges Einfachbier’’.
350 mg/l (a)

Cerveses amb una acidesa mínima de 30 mil·liequivalents expres-
sada en NaOH.

350 mg/l (a)

Cerveses negres del tipus ‘‘Oud bruin’’. 350 mg/l (a)

Núm. CEE Denominació Producte alimentari Dosi màxima
d’ús
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Cervesa de valor energètic reduït. 25 mg/l (b)

Cereals per esmorzar

Cereals per esmorzar, amb un contingut de fibra superior al 15% i que 
continguin almenys un 20% de segó, de valor energètic reduït o 
sense sucres afegits.

1000 mg/kg (b)

Complements alimentaris

Complements alimentaris, tal com els defineix el Reial decret
1275/2003, de 10 d’octubre, subministrats en forma líquida.

350 mg/kg (a)

Complements alimentaris, tal com els defineix el Reial decret
1275/2003, de 10 d’octubre, subministrats en forma sòlida.

500 mg/kg (a)

Complements alimentaris, tal com els defineix el Reial decret
1275/2003, de 10 d’octubre, a base de vitamines i/o elements mine-
rals, en forma masticable o de xarop.

2000 mg/kg (a)

Conserves i semiconserves de productes de la pesca

Conserves i semiconserves agredolces de peix marinat. 200 mg/kg (a)
Conserves i semiconserves agredolces de peix. 200 mg/kg (a)
Conserves i semiconserves agredolces de crustacis. 200 mg/kg (a)
Conserves i semiconserves agredolces de mol·luscos. 200 mg/kg (a)
Escabetxos de peix, crustacis, mol·luscos. 200 mg/kg (a)

Fruita i hortalisses elaborades

Fruita enllaunada o embotellada, de valor energètic reduït o sense 
sucres afegits.

350 mg/kg (a)

Confitures, gelees, marmalades, de valor energètic reduït. 1000 mg/kg (b)
Melmelades de fruita i hortalisses, de valor energètic reduït. 1000 mg/kg (b)
Preparats de fruita i hortalisses, de valor energètic reduït. 350 mg/kg (a)
Conserves agredolces de fruita i hortalisses. 200 mg/kg (a)
Freinkostsalat. 350 mg/kg (b)

Xiclet

Xiclet sense sucres afegits. 2000 mg/kg (a)

Gelat

Gelats, sorbets i pastissos gelats de valor energètic reduït. 800 mg/kg (b)

Pastes i cremes per untar

Pastes i cremes per untar a base de cacau, llet, fruita seca o greixos, 
de valor energètic reduït o sense sucres afegits.

1000 mg/kg (b)

Postres

Preparats a base de llet i productes derivats, iogurt edulcorat i/o aro-
matitzat, iogurt amb fruita, sucs i/o altres productes naturals de 
valor energètic reduït o sense sucres afegits.

350 mg/kg (a)

Postres a base d’ou, de valor energètic reduït o sense sucres afegits. 350 mg/kg (a)
Postres aromatitzades a base d’aigua, de valor energètic reduït o 

sense sucres afegits.
350 mg/kg (a)

Postres a base de fruita i hortalisses, de valor energètic reduït o sense 
sucres afegits.

350 mg/kg (a)

Postres a base de cereals, de valor energètic reduït o sense sucres 
afegits.

350 mg/kg (a)

Postres a base de matèries grasses, de valor energètic reduït o sense 
sucres afegits.

350 mg/kg (a)

Productes alimentaris destinats a una alimentació especial

Aliments destinats a ser utilitzats en dietes de valor energètic baix per 
reduir pes, tal com els defineix el Reial decret 1430/1997, de 15 de 
setembre.

450 mg/kg (a)

Productes de pastisseria, rebosteria, brioixeria i galeteria destinats a 
una alimentació especial.

450 mg/kg (a)

Núm. CEE Denominació Producte alimentari Dosi màxima
d’ús
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Aliments dietètics destinats a usos mèdics especials, tal com els defi-
neix el Reial decret 1091/2000, de 9 de juny.

450 mg/kg (a)

Productes d’aperitiu

Productes d’aperitiu salats i secs a base de midons o de fruita seca, 
envasats i aromatitzats.

500 mg/kg (b)

Productes de confiteria a base de sucres: caramels, confits
i llaminadures

Caramels, confits i llaminadures, sense sucres afegits. 500 mg/kg (a)
Productes a base de cacau o de fruita seca, de valor energètic reduït 

o sense sucres afegits.
500 mg/kg (a)

Productes a base de midó, de valor energètic reduït o sense sucres 
afegits.

1000 mg/kg (a)

Micropastilles per refrescar l’alè, sense sucres afegits. 2500 mg/kg (a)

Productes de pastisseria, rebosteria, brioixeria i galeteria

Productes de pastisseria i rebosteria, de valor energètic reduït o 
sense sucres afegits.

1000 mg/kg (a)

Productes de brioixeria i galeteria, de valor energètic reduït o sense 
sucres afegits.

1000mg/kg (a)

Productes derivats de cacau, de xocolata i succedanis de xocolata, de 
valor energètic reduït o sense sucres afegits.

500 mg/kg (a)

Torrons i massapans, de valor energètic reduït o sense sucres afe-
gits.

500 mg/kg (a)

‘‘Essoblaten’’/pa d’àngel. 1000 mg/kg (b)

Salses

Salses. 350 mg/kg (b)
Mostassa. 350 mg/kg (b)

Sopes

Sopes de valor energètic reduït. 110 mg/l (b)

* Les dosis màximes d’ús de sal d’aspartam i acesulfam deriven de les dosis màximes d’ús corresponents als seus components, aspartam (E-951) i 
acesulfam K (E-950). Les dosis màximes d’ús tant d’aspartam (E-951) com d’acesulfam K (E-950) no s’han de sobrepassar quan es fan servir en forma de 
sal de les substàncies esmentades, ja sigui sola o bé en combinació amb E-950 o E-951. Els límits d’aquesta columna s’expressen en equivalents d’acesul-
fam K (a) o equivalent d’aspartam (b).»

Núm. CEE Denominació Producte alimentari Dosi màxima
d’ús

CAP DE L ’ESTAT
 20650 REIAL DECRET LLEI 9/2004, de 3 de desembre, 

pel qual es determina el termini per a l’execu-
ció dels processos que preveu la Llei 16/2001, 
de 21 de novembre, per la qual s’estableix un 
procés extraordinari de consolidació i provisió 
de places de personal estatutari a les institu-
cions sanitàries de la Seguretat Social dels 
serveis de salut del sistema nacional de salut. 
(«BOE» 292, de 4-12-2004.)

La Llei 16/2001, de 21 de novembre, va establir un pro-
cés extraordinari de consolidació d’ocupació per al perso-
nal estatutari de les institucions sanitàries de la Seguretat 
Social. Aquest procés extraordinari s’articula en dos siste-
mes successius. Primer, el de selecció de personal i, pos-
teriorment, el de provisió de places. La disposició addi-
cional novena d’aquesta norma determinava com a 

termini límit per dur a terme els processos que en derivin 
el de 18 mesos comptats des de la publicació de cada con-
vocatòria en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

L’extrema complexitat del procés de consolidació que 
estableix la Llei esmentada, la segona fase del qual, la de 
provisió, preveu fins a tres mecanismes successius d’ad-
judicació de places, i l’elevat nombre de convocatòries, de 
places ofertes i d’aspirants presentats i admesos en els 
processos, va fer impossible el compliment del termini 
indicat. Per dues vegades, en les lleis 53/2002, de 30 de 
desembre, i 62/2003, de 30 de desembre, totes dues de 
mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, va ser 
prorrogat el termini esmentat, primer fins al 31 de desem-
bre de 2003, i després fins al 31 de desembre de 2004.

Les dues pròrrogues immediatament es van mani-
festar clarament insuficients. Així, el 31 de desembre
de 2003, la tramitació de la primera de les fases establer-
tes, la de selecció, només havia conclòs en una de les 89 
convocatòries tramitades pel Ministeri de Sanitat i Con-
sum. Una situació similar es produïa en les quatre comu-
nitats autònomes que havien convocat processos de 


