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tiva a l’aproximació de les legislacions dels estats mem-
bres en matèria de complements alimentaris.

El Reial decret 1275/2003, de 10 d’octubre, estableix en 
els annexos I i II les vitamines i els minerals, així com les 
substàncies vitamíniques i sals minerals que es poden 
utilitzar en la fabricació dels complements alimentaris.

Recentment, l’Autoritat Europea de Seguretat Alimen-
tària ha emès i publicat una avaluació científica favorable 
relativa a determinades substàncies vitamíniques i sals 
minerals.

Per això, la Comissió Europea ha adoptat la Directiva 
2006/37/CE de la Comissió, de 30 de març de 2006, per la 
qual es modifica l’annex II de la Directiva 2002/46/CE del 
Parlament Europeu i del Consell, quant a la inclusió de 
determinades substàncies.

Mitjançant aquesta Ordre es transposa a l’ordenament 
jurídic intern la Directiva 2006/37/CE de la Comissió, de 30 
de març de 2006, d’acord amb el que estableix la disposició 
final tercera del Reial decret 1275/2003, de 10 d’octubre.

En la seva tramitació han estat escoltats els sectors 
afectats, consultades les comunitats autònomes, i la 
Comissió Interministerial per a l’Ordenació Alimentària 
n’ha emès l’informe preceptiu.

En virtut d’això, a proposta de les ministres de Sanitat 
i Consum i d’Agricultura, Pesca i Alimentació, d’acord 
amb el Consell d’Estat, disposo:

Article únic. Modificació del Reial decret 1275/2003, de 
10 d’octubre, relatiu als complements alimentaris.

L’annex II del Reial decret 1275/2003, de 10 d’octubre, 
relatiu als complements alimentaris, es modifica de la 
manera següent:

U. L’apartat 10 de la secció A, «Substàncies vitamíni-
ques», queda redactat de la manera següent:

«10. Folat:

a) Àcid teroilmonoglutàmic.
b) L-metilfolat càlcic.»

Dos. A la secció B «Sals minerals», s’afegeix, abans 
d’«Acetat de zinc», la línia següent:

«Bisglicinat ferrós.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

La present Ordre entra en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 8 de maig de 2007.–La vicepresidenta primera 
del Govern i ministra de la Presidència, María Teresa Fer-
nández de la Vega Sanz. 

 9510 ORDRE PRE/1275/2007, de 8 de maig, per la qual 
es modifica l’annex del Reial decret 956/2002, 
de 13 de setembre, pel qual s’aproven les 
substàncies que es poden afegir per a fins de 
nutrició específics en els preparats alimentaris 
destinats a una alimentació especial (dietètics). 
(«BOE» 112, de 10-5-2007.)

El Reial decret 956/2002, de 13 de setembre, pel qual 
s’aproven les substàncies que es poden afegir per a fins 
de nutrició específics en els preparats alimentaris desti-
nats a una alimentació especial (dietètics), estableix la 
llista de substàncies que es poden afegir per a fins de 
nutrició específica als aliments destinats a una alimenta-
ció especial (dietètics), regulats pel Reial decret 2685/1976, 
de 16 d’octubre, pel qual s’aprova la reglamentació tecni-

cosanitària per a l’elaboració, circulació i comerç de pre-
parats alimentaris per a règims dietètics i/o especials, i 
incorpora així al nostre ordenament jurídic la Directiva 
2001/15/CE de la Comissió, de 15 de febrer de 2001, sobre 
substàncies que es poden afegir per a fins de nutrició 
específics en aliments destinats a una alimentació espe-
cial.

El Reial decret esmentat estableix en el seu únic annex 
la llista de substàncies químiques que es poden afegir als 
aliments destinats a una alimentació especial i n’especi-
fica les categories i condicions d’ús.

La disposició final segona del Reial decret 956/2002, 
de 13 de setembre, habilita els ministres proposants, en 
l’àmbit de les seves competències, per dictar les disposi-
cions necessàries per desplegar el que estableix el Reial 
decret esmentat, i en particular per actualitzar-ne l’annex.

El dit annex va ser actualitzat mitjançant l’Ordre 
PRE/3520/2004, de 29 d’octubre de 2004, amb la incorpo-
ració al nostre ordenament jurídic intern de la Directiva 
2004/5/CE de la Comissió, de 20 de gener de 2004, per la 
qual es modifica la Directiva 2001/15/CE a fi d’incloure 
determinades substàncies a l’annex.

En el moment d’adoptar la Directiva 2001/15/CE de la 
Comissió, de 15 de febrer de 2001, no es van poder 
incloure al seu annex una sèrie de substàncies químiques 
afegides per a fins de nutrició específics en aliments des-
tinats a una alimentació especial comercialitzats en 
alguns estats membres, perquè no havien estat avaluades 
pel Comitè Científic de l’Alimentació Humana (CCHA).

La Comissió Europea ha adoptat recentment la Direc-
tiva 2006/34/CE de la Comissió, de 21 de març de 2006, 
per la qual es modifica l’annex de la Directiva 2001/15/CE 
quant a la inclusió de determinades substàncies, a fi d’in-
cloure a l’annex les substàncies químiques que han estat 
avaluades des d’aleshores per l’Autoritat Europea de 
Seguretat Alimentària i que han rebut una avaluació cien-
tífica favorable.

Per tant, és necessari incorporar l’esmentada Direc-
tiva 2006/34/CE de la Comissió, de 21 de març de 2006, a 
l’ordenament jurídic intern, cosa que es porta a terme 
mitjançant aquesta Ordre, incorporant aquestes noves 
substàncies a l’annex.

En l’elaboració d’aquesta disposició han estat escol-
tats els sectors afectats, consultades les comunitats autò-
nomes i ha emès informe preceptiu la Comissió Intermi-
nisterial per a l’Ordenació Alimentària.

En virtut d’això, a proposta dels ministres de Sanitat i 
Consum, d’Agricultura, Pesca i Alimentació i d’Indústria, 
Turisme i Comerç, d’acord amb el Consell d’Estat, dis-
poso:

Article únic. Modificació de l’annex del Reial decret 
956/2002, de 13 de setembre, pel qual s’aproven les 
substàncies que es poden afegir per a fins de nutrició 
específics en els preparats alimentaris destinats a una 
alimentació especial (dietètics).

Es modifica l’annex del Reial decret 956/2002, de 13 de 
setembre, pel qual s’aproven les substàncies que es 
poden afegir per a fins de nutrició específics en els prepa-
rats alimentaris destinats a una alimentació especial (die-
tètics), de la manera que s’expressa a l’annex d’aquesta 
Ordre.

Disposició final única. Entrada en vigor.

La present Ordre entra en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 8 de maig de 2007.–La Vicepresidenta Primera 
del Govern i Ministra de la Presidència, María Teresa Fer-
nández de la Vega Sanz.
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ANNEX

Modificació de l’annex del Reial decret 956/2002, 
de 13 de setembre 

Substància

Condicions d’ús

Tots els 
dietètics

Només en 
aliments dietètics 
destinats a usos 
mèdics especials

Categoria 1. Vitamines.

L’encapçalament «Àcid fòlic» 
se substitueix per «Folat», i 
s’afegeix la línia següent:

L-metilfolat càlcic ................. X  

Categoria 2. Minerals.

Sota l’encapçalament «Mag-
nesi» s’afegeix la línia 
següent:

L-aspartat magnèsic ............. X

Sota l’encapçalament «Ferro» 
s’afegeix la línia següent:

Bisglicinat ferrós .................. X  

MINISTERI DE TREBALL 
I AFERS SOCIALS

 9689 REIAL DECRET 614/2007, d’11 de maig, sobre 
nivell mínim de protecció del Sistema per a 
l’Autonomia i Atenció a la Dependència garan-
tit per l’Administració General de l’Estat. 
(«BOE» 114, de 12-5-2007.)

La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de 
l’autonomia personal i atenció a les persones en situa-
ció de dependència, estableix a l’article 7 que la protec-
ció de la situació de dependència s’ha de prestar d’acord 
amb els nivells de protecció següents: un nivell mínim 
de protecció garantit per l’Administració General de l’Es-
tat, un nivell de protecció acordat entre l’Administració 
General de l’Estat i cadascuna de les comunitats autò-
nomes i un nivell addicional que poden establir, per part 
seva, les comunitats autònomes amb càrrec als seus 
pressupostos.

L’article 9 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, dis-
posa que el Govern, escoltat el Consell Territorial del Sis-
tema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència, deter-
mina el nivell mínim de protecció garantit per a cada un 
dels beneficiaris del Sistema, segons el grau i nivell de la 
seva dependència, com a condició bàsica de garantia del 
dret a la promoció de l’autonomia personal i atenció a la 
situació de dependència. L’article 32.2 estableix, quant al 
finançament, que l’Administració General de l’Estat assu-
meix el cost d’aquest nivell de protecció.

El nivell mínim de protecció garantit per l’Administra-
ció General de l’Estat, que regula aquest Reial decret, 
contribueix al finançament del Sistema per a l’Autonomia 
i Atenció a la Dependència i fa possible l’accés a les pres-
tacions de dependència en condicions d’igualtat en tot el 
territori de l’Estat.

Correspon a les comunitats autònomes la gestió dels 
recursos econòmics que constitueixen aquest nivell 

mínim de protecció, mitjançant el reconeixement del grau 
i nivell de dependència i la provisió dels serveis i presta-
cions per a la promoció de l’autonomia personal i atenció 
a la dependència.

L’objecte, per tant, de la present disposició és regular 
el nivell mínim de protecció garantit per l’Administració 
General de l’Estat.

El present Reial decret s’ha sotmès a consulta del 
Comitè Consultiu, del Consell Estatal de Persones Grans, 
del Consell Nacional de la Discapacitat i del Consell Esta-
tal d’Organitzacions no Governamentals d’Acció Social, i 
s’ha rebut l’informe del Consell Territorial del Sistema per 
a l’Autonomia i Atenció a la Dependència.

La present norma es dicta en ús de la facultat que li 
confereix al Govern la disposició final setena de la Llei 
39/2006, de 14 de desembre.

En virtut d’això, a proposta del ministre de Treball i 
Afers Socials, amb l’informe del Ministeri d’Economia i 
Hisenda, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la delibera-
ció prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 11 
de maig de 2007,

D I S P O S O :

Article 1. Objecte.

El present Reial decret té per objecte establir la regula-
ció del nivell mínim de protecció aportat per l’Administra-
ció General de l’Estat al Sistema per a l’Autonomia i Aten-
ció a la Dependència.

Article 2. Nivells de protecció del Sistema per a l’Auto-
nomia i Atenció a la Dependència i aportació de l’Ad-
ministració General de l’Estat per al seu finançament.

1. La participació de l’Administració General de l’Es-
tat s’ha d’adequar a les previsions de l’article 7 de la Llei 
39/2006 per als nivells de protecció següents:

a) El nivell de protecció mínim establert per l’Admi-
nistració General de l’Estat.

b) El nivell de protecció que s’acordi entre l’Adminis-
tració General de l’Estat i l’Administració de cadascuna de 
les comunitats autònomes a través dels convenis que pre-
veu l’article 10 de la Llei.

2. L’Administració General de l’Estat aporta el finan-
çament necessari per cobrir el nivell de protecció mínim a 
què es refereix l’article 9 de la Llei, d’acord amb el que 
preveu l’article 3 del present Reial decret.

3. Igualment, l’Administració General de l’Estat posa 
a disposició de les comunitats autònomes, a través dels 
convenis corresponents, el finançament resultant de les 
previsions anuals de la Llei de pressupostos generals de 
l’Estat, una vegada aprovades, mitjançant un reial decret, 
les intensitats dels serveis, la compatibilitat i incompatibi-
litat entre aquests i la quantia de les prestacions econòmi-
ques dels nivells mínim i acordat a què es refereixen els 
articles 10.3 i 20 de la Llei.

4. Així mateix, l’Administració General de l’Estat 
assumeix les cotitzacions corresponents a la Seguretat 
Social dels cuidadors no professionals a què es refereix 
l’article 18.3 de la Llei.

Article 3. Configuració del nivell mínim de protecció.

1. El nivell mínim de protecció de la situació de 
dependència, que preveu l’article 7.1 de la Llei 39/2006, de 
14 de desembre, es garanteix mitjançant la fixació d’una 
quantitat econòmica que l’Administració General de l’Es-
tat aporta al finançament del Sistema per cadascun dels 
beneficiaris reconeguts com a dependents segons el seu 
grau i nivell, per a les prestacions de dependència previs-
tes en el seu programa individual d’atenció.


