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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
1084 Reial decret 40/2010, de 15 de gener, pel qual es modifica el Reial decret 

2242/1984, de 26 de setembre, pel qual s’aprova la reglamentació 
tecnicosanitària per a l’elaboració, la circulació i el comerç de condiments i 
espècies.

El Reial decret 2242/1984, de 26 de setembre, pel qual s’aprova la Reglamentació 
tecnicosanitària per a l’elaboració, la circulació i el comerç de condiments i espècies, 
defineix el que s’entén per espècies per a ús en l’alimentació, les quals estan constituïdes 
per les plantes o parts de les plantes que pel seu color, aroma o gust característic es 
destinen a l’elaboració d’aliments amb la finalitat d’incorporar-los aquestes 
característiques.

Així mateix, amb caràcter enunciatiu, no limitador, s’enumeren a la norma esmentada 
les denominacions de les diferents espècies que es classifiquen segons la part vegetal que 
els confereix la seva acció i, a més, s’assenyalen a l’annex les característiques de 
composició i qualitat a les quals s’han d’ajustar.

Actualment, l’evolució del mercat i dels gustos dels consumidors espanyols, acostumats 
a utilitzar espècies provinents d’altres països, així com l’auge d’aquestes espècies en 
l’oferta gastronòmica, ha fomentat que hi hagi al mercat certes espècies que són demanades 
pels consumidors i que no estan recollides de manera explícita a la normativa.

En conseqüència, a fi d’adequar la legislació a la realitat del mercat i garantir la 
competència lleial de les indústries, s’ha considerat oportú modificar l’esmentat Reial 
decret 2242/1984, de 26 de setembre, amb l’objectiu d’introduir a la classificació de l’article 
5 les denominacions de cinc espècies: alfolba o fenigrec (Trigonella foenum-graecum), 
alfàbrega (Ocimum basilicum), anet (Peucedanum graveolens), Kalonji o pebreta (Nigella 
sativa) i pebre rosa (Schinus terebinthifolius), no previstes anteriorment, així com les 
corresponents especificacions de qualitat a les quals s’han d’ajustar, que s’incorporen en 
el quadre de l’annex de la dita norma.

En el procés de tramitació d’aquest Reial decret han estat consultades les comunitats 
autònomes i les entitats representatives dels sectors afectats, i ha emès informe favorable 
la Comissió Interministerial per a l’Ordenació Alimentària.

A més, ha estat sotmès al procediment que preveuen la Directiva 98/34/CE del 
Parlament Europeu i del Consell, de 22 de juny, per la qual s’estableix un procediment 
d’informació en matèria de les normes i reglamentacions tècniques, i el Reial decret 
1337/1999, de 31 de juliol, pel qual es regula la remissió d’informació en matèria de normes 
i reglamentacions tècniques i reglaments relatius als serveis de la societat de la informació, 
que incorpora aquesta Directiva a l’ordenament jurídic espanyol.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, de la 
ministra d’Economia i Hisenda, del ministre d’Indústria, Turisme i Comerç i de la ministra 
de Sanitat i Política Social, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del 
Consell de Ministres en la reunió del dia 15 de gener de 2010,
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DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 2242/1984, de 26 de setembre, pel qual 
s’aprova la Reglamentació tecnicosanitària per a l’elaboració, la circulació i el comerç 
de condiments i espècies.

El Reial decret 2242/1984, de 26 de setembre, pel qual s’aprova la Reglamentació 
tecnicosanitària per a l’elaboració, la circulació i el comerç de condiments i espècies, queda 
modificat de la manera següent:

U.–L’article 5 es modifica de la manera següent:

a) A l’apartat 5 s’introdueix un nou subapartat 5.16, amb la redacció següent:

«5.16 Pebre rosa.–Fruits sans, nets, sencers o mòlts i dessecats de Schinus 
terebinthifolius raddi.»

b) A l’apartat 6 s’introdueixen dos nous subapartats 6.15 i 6.16, respectivament, amb 
la redacció següent:

«6.15 Alfàbrega.–Fulles i summitats sanes, netes i dessecades d’Ocimum 
basilicum (L.).

6.16 Anet.–Fulles i summitats sanes, netes i dessecades de Peucedanum 
graveolens (L.).»

c) A l’apartat 8 s’introdueixen els subapartats 8.4, 8.5 i 8.6 següents:

«8.4 Anet.–Llavors sanes o netes de Peucedanum graveolens (L.).
8.5 Alfolba o Fenigrec.–Llavors sanes i netes de Trigonella foenum-graecum (L.).
8.6 Kalonji o Pebreta.–Llavors sanes i netes de Nigella sativa (L.).»

Dos.–S’incorpora una disposició addicional amb la redacció següent:

«Disposició addicional única. Reconeixement mutu.

Els requisits de la present Reglamentació no s’apliquen als productes legalment 
fabricats i/o comercialitzats d’acord amb altres especificacions en els altres estats 
membres de la Unió Europea, ni als productes originaris dels països de l’AELC parts 
contractants en l’Acord EEE ni als estats que tinguin un acord d’associació duanera 
amb la Unió Europea.»

Tres.–Al quadre de l’annex s’afegeixen les espècies següents amb les seves 
corresponents característiques de composició, de la manera següent:

Espècies

Humitat
─

Percentatge 
màxim

Cendres T.
─

Percentatge 
màxim

Cendres
Ins. CLH

─
Percentatge 

màxim

Extracte 
eteri
─

Percentatge

Fibra bruta
─

Percentatge 
màxim

Nitrogen
─

Percentatge 
mínim

Essència
─

Percentatge 
mínim

Alfàbrega(2)..............
Alfolba(3) (fenigrec)...
Anet llavor……........
Anet fulla……..........
Kalonji (pebreta)…...
Pebre rosa………....

12
11
12

8
8

14

16
7

10
15
12

7

2,0
1,5
2,5
2,0
2,0
1,8

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

0,5(1)

–
–
–
–
–

(1) Els continguts mínims d’essència s’apliquen als productes no tractats per vapor.
(2) Segons ISO 11163:1995.
(3) Segons ISO 6575:1982.
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Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de l’article 149.1.16a de la Constitució, que 
reserva a l’Estat la competència exclusiva en matèria de bases i coordinació general de la 
sanitat.

Disposició final segona. Entrada en vigor

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

Madrid, 15 de gener de 2010.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta primera del Govern
i ministra de la Presidència,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ
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