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MINISTERI DE SANITAT I CONSUM
 11674 REIAL DECRET 698/2007, d’1 de juny, pel qual 

es modifica el Reial decret 142/2002, d’1 de 
febrer, pel qual s’aprova la llista positiva d’ad-
ditius diferents de colorants i edulcorants per 
al seu ús en l’elaboració de productes alimen-
taris, així com les seves condicions d’utilitza-
ció. («BOE» 142, de 14-6-2007.)

La Directiva 95/2/CE del Parlament Europeu i del Con-
sell, de 20 de febrer de 1995, relativa als additius alimenta-
ris diferents dels colorants i edulcorants, i les seves modifi-
cacions successives, es van incorporar a l’ordenament 
jurídic espanyol mitjançant diversos reials decrets que, 
posteriorment, van ser refosos en el Reial decret 142/2002, 
d’1 de febrer, pel qual s’aprova la llista positiva d’additius 
diferents de colorants i edulcorants per al seu ús en l’elabo-
ració de productes alimentaris, així com les seves condici-
ons d’utilització, l’última modificació de la qual la va fer el 
Reial decret 2196/2004, de 25 de novembre.

Mitjançant aquest Reial decret es recull una petició del 
sector de torrons i massapans, raonable i justificada, que té 
per objecte un increment de les dosis màximes permeses 
d’àcid sòrbic i sorbats, benzoats i PHB per permetre que tots 
els torrons i massapans, inclosos aquells amb una activitat 
d’aigua superior a 0,65, estiguin de conformitat amb el 
nivell màxim permès a la Directiva 95/2/CE per als produc-
tes de confiteria, cosa que comporta la modificació de l’an-
nex III del Reial decret 142/2002, d’1 de febrer.

En la seva tramitació han estat escoltats els sectors 
afectats i ha emès l’informe preceptiu la Comissió Intermi-
nisterial 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 deli-
beració prèvia del Consell de Ministres a la reunió del 
dia 1 de juny,

D I S P O S O :

Article únic. Modificació del Reial decret 142/2002, d’1 
de febrer, pel qual s’aprova la llista positiva d’additius 
diferents de colorants i edulcorants per al seu ús en 
l’elaboració de productes alimentaris, així com les 
seves condicions d’utilització.

La secció corresponent a «torrons i massapans» de 
l’annex III del Reial decret 142/2002, d’1 de febrer, pel qual 
s’aprova la llista positiva d’additius diferents de colorants 
i edulcorants per a l’ús en l’elaboració de productes ali-
mentaris, així com les seves condicions d’utilització, 
queda redactada de la manera següent: 

«Productes alimentaris Additius
Dosi màxima

–
mg/kg

   

Torrons i massapans   

Torrons i massapans Sa + Ba 
+ PHB

1500 (màx. 300 PHB)

 E-310 a 
E-312 
E-320

200 (galats i BHA, sols 
o en combinació) 
expressats sobre el 
greix»

 Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 1 de juny de 2007.

JUAN CARLOS R.

La ministra de Sanitat i Consum,

ELENA SALGADO MÉNDEZ 

4. Especificacions tècniques

Número Denominació

  

0005-1-85 Cables plans per a instal·lacions d’extracció en mineria.
0380-1-85 Control de vibracions produïdes per voladures.
1005-1-87 Bloquejadores de connexió en cas de fallades d’aïllament previs a la posada en tensió.

5. Criteris tècnics de la Comissió de Seguretat Minera

Número Denominació

  

13 Ataconat de barrinades en tasques diferents de les de 1a categoria.
20 Locomotores per a mines d’interior. Exigència d’equips complementaris.
31 Cable rígid armat unipolar.
32 Cables amb coberta de poliuretà.
36 Enllaços de cables de potència d’ús en mines d’interior.
38 Resines i productes de caràcter orgànic utilitzats per a la consolidació i el segellat.
41 Control d’aïllament per a xarxes en tensió amb neutre aïllat.
42 Assajos de control de qualitat. Establiment de nivell d’inspecció per productes.
57 Realització d’assajos i homologació de resines o morters per a farcits en interior.
62 Tallers de reparació.
63 Aplicació de les normes europees per a la gestió i l’assegurament de la qualitat.
66 Cofres de tall.
69 Llums de casc.
70 Amarratges i suspensions.
71 Emmagatzematge de fluid inflamable mitjançant transport per canonada.


