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8. La resolució ha de ser notificada al cap de la unitat 
o òrgan en què exerceixi el seu lloc de treball el funcionari 
sancionat.

Article 38. Durada del procediment disciplinari.

La durada del procediment disciplinari no pot excedir 
els 12 mesos. Vençut aquest termini sense que s’hagi dic-
tat i notificat la resolució que posi fi al procediment, es 
produeix la seva caducitat.

No es produeix la caducitat si l’expedient ha quedat 
paralitzat per una causa imputable a l’interessat.

Article 39. Recursos.

El règim de recursos aplicable a les resolucions que 
posin fi al procediment és el que estableix la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú.

Article 40. Execució de les sancions.

Una vegada exhaurida la via administrativa, les san-
cions disciplinàries s’han d’executar segons els termes 
de la resolució en què s’imposin i en el termini màxim 
d’un mes des de la notificació de la resolució a l’interes-
sat, excepte quan per causes justificades se n’estableixi 
un altre de diferent a l’esmentada resolució.

Article 41. Anotació de les sancions.

1. Les sancions disciplinàries s’han d’anotar al Regis-
tre central de personal del Ministeri de Justícia, amb 
expressió de les faltes que les van motivar.

2. Les comunitats autònomes que hagin rebut els 
traspassos de mitjans personals per al funcionament de 
l’Administració de justícia han de donar compte al Minis-
teri de Justícia de les sancions imposades al personal que 
hi està destinat perquè constin al Registre esmentat.

Article 42. Cancel·lació de l’anotació de les sancions.

1. L’autoritat competent per sancionar ho és també 
per decretar la cancel·lació de l’anotació corresponent.

2. L’anotació de la sanció d’advertència queda 
cancel·lada, d’ofici o a instància de l’interessat, pel trans-
curs del termini de sis mesos des que va adquirir fermesa, 
si durant aquest temps el sancionat no ha donat lloc a un 
altre procediment disciplinari que acabi amb la imposició 
de sanció.

3. L’anotació de les restants sancions, excepte la de 
separació del servei, es pot cancel·lar d’ofici o a instància 
de l’interessat quan hagin transcorregut, almenys, dos o 
quatre anys des del compliment de la sanció, segons es 
tracti de falta greu o molt greu, i si l’interessat no ha donat 
lloc a un nou procediment disciplinari que acabi amb la 
imposició de sanció des de la fermesa de l’acord sancio-
nador.

4. La cancel·lació esborra l’antecedent a tots els efec-
tes i s’ha de comunicar d’ofici al Registre central de perso-
nal.

5. En cap cas es computen als efectes de reincidèn-
cia les sancions les anotacions de les quals hagin estat 
cancel·lades o ho hagin pogut ser.

Disposició final única. Normativa d’aplicació supletòria.

És aplicable, en el que no preveu aquest Reglament, 
amb caràcter supletori i en el que sigui procedent, el 
que disposen la normativa reguladora del règim disci-
plinari dels funcionaris de l’Administració de l’Estat i la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú. 
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es modifica la norma general d’etiquetatge, pre-
sentació i publicitat dels productes alimentaris, 
aprovada pel Reial decret 1334/1999, de 31 de 
juliol, pel que fa a l’etiquetatge de determinats 
productes alimentaris que contenen àcid glicirízic 
i la seva sal amònica. («BOE» 175, de 23-7-2005.)

La norma general d’etiquetatge, presentació i publicitat 
dels productes alimentaris, aprovada pel Reial decret 1334/
1999, de 31 de juliol, i modificada pel Reial decret 238/2000, 
de 18 de febrer, incorpora la Directiva 79/112/CEE del Con-
sell, de 18 de desembre de 1978, relativa a l’aproximació 
de les legislacions dels estats membres en matèria d’eti-
quetatge, presentació i publicitat dels productes alimenta-
ris, així com les seves posteriors modificacions, entre 
aquestes la Directiva 97/4/CE del Parlament Europeu i del 
Consell, de 27 de gener de 1997. L’any 2000, per tal de gua-
nyar-hi en claredat i racionalitat, es va procedir a codificar 
la Directiva esmentada, mitjançant l’aprovació de la Direc-
tiva 2000/13/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 20 
de març de 2000, relativa a l’aproximació de les legislaci-
ons dels estats membres en matèria d’etiquetatge, pre-
sentació i publicitat dels productes alimentaris.

La norma general es modifica novament mitjançant el 
Reial decret 1324/2002, de 13 de desembre, que incorpora 
a l’ordenament jurídic intern la Directiva 2001/101/CE de la 
Comissió, de 26 de novembre de 2001, per la qual es 
modifica la Directiva 2000/13/CE, i la Directiva 2002/86/CE 
de la Comissió, de 6 de novembre de 2002, per la qual es 
modifica la Directiva 2001/101/CE.

Així mateix, la Directiva 2003/89/CE del Parlament 
Europeu i del Consell, de 10 de novembre de 2003, per la 
qual es modifica la Directiva 2000/13/CE, s’incorpora al 
nostre ordenament jurídic intern mitjançant el Reial decret 
2220/2004, de 26 de novembre, pel qual es modifica la 
norma general d’etiquetatge, presentació i publicitat dels 
productes alimentaris, aprovada pel Reial decret 1334/1999, 
de 31 de juliol.

D’altra banda, s’ha aprovat la Directiva 2004/77/CE de 
la Comissió, de 29 d’abril de 2004, per la qual es modifica 
la Directiva 94/54/CE pel que fa a l’etiquetatge de determi-
nats productes alimentaris que contenen àcid glicirízic i la 
seva sal amònica. Entre els seus considerants s’al·ludeix 
al fet que el Comitè Científic de l’Alimentació Humana, en 
el seu dictamen de 4 d’abril de 2003 sobre l’àcid glicirízic 
i la seva sal amònica, va arribar a la conclusió que un 
nivell màxim de 100 mg/dia d’ingesta proporciona un 
nivell de protecció suficient per a la majoria de la població 
i que un consum superior al dit nivell pot agreujar la 
hipertensió. No obstant això, el Comitè va assenyalar que 
entre la població existeixen subgrups per als quals aquest 
límit superior pot no oferir una protecció suficient. 
Aquests subgrups inclouen persones amb problemes de 
salut relacionats amb els trastorns de l’homeòstasi de 
l’aigua i els electròlits.

En els productes alimentaris, l’exposició a l’àcid glici-
rízic i la seva sal amònica té lloc a través dels dolços de 
regalèssia, inclosos els xiclets, les infusions i les altres 
begudes.

Totes aquestes circumstàncies fan necessari que 
s’adoptin en l’ordenament espanyol les disposicions 
oportunes en relació amb l’etiquetatge de determinats 
productes alimentaris, amb l’objectiu de donar compli-
ment a la Directiva 2004/77/CE i d’informar més bé els 
consumidors i protegir-ne la salut, mitjançant la inclusió a 
l’annex IV de la norma general d’etiquetatge, presentació 
i publicitat dels productes alimentaris, de les mencions 
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obligatòries relatives als dolços i begudes que continguin 
àcid glicirízic i la seva sal amònica.

Així doncs, la incorporació a l’ordenament jurídic 
intern de la Directiva 2004/77/CE de la Comissió, de 29 
d’abril de 2004, es porta a terme mitjançant aquest Reial 
decret.

Aquesta norma té caràcter bàsic i es dicta a l’empara 
del que disposa l’article 149.1, 13a i 16a de la Constitució 
espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclu-
siva en matèria de bases i coordinació de la planificació 
general de l’activitat econòmica i de bases i coordinació 
general de sanitat, respectivament, i de conformitat amb 
l’article 40.2 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de 
sanitat.

En la tramitació, ha estat sotmès a consulta de les 
comunitats autònomes, s’ha donat audiència a les associ-
acions de consumidors i usuaris i als sectors afectats, i 
n’ha emès l’informe preceptiu la Comissió Interministerial 
per a l’Ordenació Alimentaria.

En virtut d’això, a proposta dels ministres de Sanitat i 
Consum, d’Indústria, Turisme i Comerç i d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació, d’acord amb el Consell d’Estat i amb 
la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió 
del dia 22 de juliol de 2005,

D I S P O S O :

Article únic. Modificació de la norma general d’etique-
tatge, presentació i publicitat dels productes alimenta-
ris, aprovada pel Reial decret 1334/1999, de 31 de 
juliol.

A l’annex IV, «Llista de productes alimentaris en l’eti-
quetatge dels quals ha de figurar una o diverses indicaci-
ons obligatòries addicionals», de la norma general d’eti-
quetatge, presentació i publicitat dels productes 
alimentaris, aprovada pel Reial decret 1334/1999, de 31 de 
juliol, s’hi afegeix el text següent: 

«Tipus o categoria d’aliment Mencions obligatòries

  
Dolços o begudes que continguin àcid glicirízic o la seva sal 

amònica per addició de la substància o substàncies en si, 
o de la planta de la regalèssia “Glycyrrhiza glabra”, amb 
una concentració superior o igual a 100 mg/kg o 10 mg/l.

S’hi han d’afegir les paraules “conté regalèssia” immediata-
ment després de la llista d’ingredients, llevat que el terme 
“regalèssia” ja estigui inclòs a la llista d’ingredients o en 
el nom amb què es comercialitza el producte. Si no hi ha 
cap llista d’ingredients, la menció obligatòria s’ha de 
situar a prop del nom amb què es comercialitza el pro-
ducte.

Dolços que continguin àcid glicirízic o la seva sal amònica 
per addició de la substància o substàncies en si, o de la 
planta de regalèssia “Glycyrrhiza glabra”, amb una con-
centració superior o igual a 4 g/kg.

S’hi ha d’afegir el missatge següent després de la llista d’in-
gredients: “conté regalèssia: les persones que pateixin 
hipertensió haurien d’evitar-ne un consum excessiu”. Si no 
hi ha cap llista d’ingredients, la menció obligatòria s’ha de 
situar a prop del nom amb què es comercialitza el pro-
ducte.

Begudes que continguin àcid glicirízic o la seva sal amònica 
per addició de la substància o substàncies en si o de la 
planta de la regalèssia “Glycyrrhiza glabra”, amb concen-
tracions superiors o iguals a 50 mg/l, o superiors o iguals 
a 300 mg/l en el cas de les begudes que continguin més de 
l’1,2% en volum d’alcohol (1).

S’hi ha d’afegir el missatge següent després de la llista d’in-
gredients: “conté regalèssia: les persones que pateixin 
hipertensió han d’evitar-ne un consum excessiu”. Si no hi 
ha cap llista d’ingredients, la menció obligatòria s’ha de 
situar a prop del nom amb què es comercialitza el pro-
ducte.

(1) El nivell màxim s’aplica als productes tal com es presenten llestos per al consum o reconstituïts d’acord amb les instruccions dels fabri-
cants.»

 Disposició transitòria única. Pròrroga de comercialitza-
ció.

Fins al 20 de maig de 2006 es poden comercialitzar els 
productes alimentaris que compleixin les disposicions 
anteriors però no s’ajustin al que disposa aquest Reial 
decret.

No obstant això, els productes etiquetats abans del 20 
de maig de 2006 i que no s’ajustin al que disposa aquest 
Reial decret es poden comercialitzar fins que s’esgotin les 
seves existències.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que dis-
posa l’article 149.1.13a i 16a de la Constitució, que atribu-
eix a l’Estat competències exclusives en matèria de bases 
i coordinació de la planificació general de l’activitat eco-

nòmica i de bases i coordinació general de la sanitat, res-
pectivament, i de conformitat amb l’article 40.2 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».

Palma de Mallorca, 22 de juliol de 2005.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta primera del Govern

i ministra de la Presidència,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ 


