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I.  DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
9290 REIAL DECRET 868/2008, de 23 de maig, pel qual es modifica el Reial 

decret 1430/1997, de 15 de setembre, pel qual s’aprova la reglamentació 
tecnicosanitaria específica dels productes destinats a ser utilitzats en dietes de 
baix valor energètic per a la reducció de pes.

El Reial decret 1430/1997, de 15 de setembre, pel qual s’estableix la reglamentació 
tecnicosanitària específica dels productes destinats a ser utilitzats en dietes de baix valor 
energètic per a la reducció de pes, va incorporar al dret intern la Directiva 96/8/CE de la 
Comissió, de 26 de febrer de 1996,  relativa als aliments destinats a ser utilitzats en dietes 
de baix valor energètic per a reducció de pes.

Tant la Directiva 96/8/CE de la Comissió, de 26 de febrer de 1996, com el Reial 
decret 1430/1997, de 15 de setembre, prohibeixen la inclusió en l’etiquetatge, la publicitat 
i la presentació dels productes coberts per aquestes de qualsevol referència al ritme o a la 
magnitud de la pèrdua de pes a què pot portar el seu consum, així com la disminució de la 
sensació de gana o l’augment de la sensació de la sacietat.

Tanmateix, el Reglament (CE) núm. 1924/2006 del Parlament Europeu i del Consell, 
de 20 de desembre de 2006, relatiu a les declaracions nutricionals i de propietats saludables 
en els aliments, que va entrar en vigor l’1 de juliol de 2007, permet, a l’article13.1.c) , l’ús 
en aliments de declaracions de propietats saludables que descriguin o es refereixin en 
particular a una disminució en la sensació de gana o a un augment de la sensació de 
sacietat d’acord amb unes condicions que s’especifiquen. No obstant això, el Reglament 
també és aplicable als aliments destinats a ser utilitzats en dietes de baix valor energètic 
per a la reducció de pes, sense perjudici de les normes específiques establertes en l’àmbit 
comunitari a la Directiva 96/8/CE de la Comissió, de 26 de febrer de 1996, incorporada, 
com s’ha indicat, al dret espanyol mitjançant el Reial decret 1430/1997, de 15 de 
setembre.

S’ha de destacar que l’autorització de declaracions que es refereixin a una disminució 
de la sensació de gana o a un augment de la sensació de sacietat reflecteix l’evolució en 
les propietats dels productes, i es pot realitzar amb la condició que les esmentades 
declaracions es basin en proves científiques generalment acceptades i siguin enteses 
correctament pel consumidor mitjà. Aquest raonament també s’ha d’aplicar amb més motiu 
en el cas dels productes destinats a ser utilitzats en dietes de baix valor energètic per a la 
reducció de pes.

Per tant, l’ús d’aquestes declaracions s’ha de deixar de prohibir, sempre que es 
compleixin les condicions establertes a l’article 13.1 del Reglament (CE) núm. 1924/2006 
del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de desembre de 2006, i amb aquesta finalitat 
s’ha publicat la Directiva 2007/29/CE de la Comissió, de 30 de maig de 2007, per la qual 
es modifica la Directiva 96/8/CE, relativa als aliments destinats a ser utilitzats en dietes de 
baix valor energètic per a la reducció de pes.

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

En virtut d’això, a proposta dels ministres de Sanitat i Consum, d’Economia i Hisenda, 
d’Indústria, Turisme i Comerç i de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, d’acord amb el Consell 
d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 23 de maig 
de 2008,
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D I S P O S O :

Article únic. Modificació de l’article 4 del Reial decret 1430/1997, de 15 de setembre, 
pel qual s’aprova la reglamentació tecnicosanitària específica dels productes destinats 
a ser utilitzats en dietes de baix valor energètic per a la reducció de pes.

L’apartat 3 de l’article 4 del Reial decret 1430/1997, de 15 de setembre, pel qual 
s’aprova la reglamentació tecnicosanitària específica dels productes destinats a ser 
utilitzats en dietes de baix valor energètic per a la reducció de pes, se substitueix pel text 
següent:

«3. L’etiquetatge, la publicitat i la presentació dels productes alimentaris destinats a 
ser utilitzats en dietes de baix valor energètic per a la reducció de pes no ha de contenir 
cap referència al ritme o a la magnitud de la pèrdua de pes a què pot portar el seu 
consum.»
Disposició final primera. Incorporació de dret de la Unió Europea.

Mitjançant aquest Reial decret s’incorpora al dret espanyol la Directiva 2007/29/CE de 
la Comissió, de 30 de maig de 2007, per la qual es modifica la Directiva 96/8/CE relativa 
als aliments destinats a ser utilitzats en dietes de baix valor energètic per a la reducció de 
pes.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 23 de maig de 2008.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta primera del Govern i ministra de la Presidència,
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ


