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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE SANITAT, POLÍTICA SOCIAL I IGUALTAT
17759 Ordre SPI/2957/2010, de 16 de novembre, per la qual es modifica l’annex del 

Reial decret 2002/1995, de 7 de desembre, pel qual s’aprova la llista positiva 
d’additius edulcorants autoritzats per al seu ús en l’elaboració de productes 
alimentaris, així com les condicions d’utilització.

El Reial decret 2002/1995, de 7 de desembre, pel qual s’aprova la llista positiva 
d’additius edulcorants autoritzats per al seu ús en l’elaboració de productes alimentaris, 
així com les seves condicions d’utilització, incorpora al nostre ordenament jurídic la 
Directiva 94/35/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de juny de 1994, relativa als 
edulcorants utilitzats en els productes alimentaris. Aquest Reial decret ha estat modificat 
en diverses ocasions, l’última, a través de l’Ordre SCO/2274/2007, de 23 de juliol, per la 
qual es modifica l’annex del Reial decret 2002/1995, de 7 de desembre.

La Directiva 2009/163/UE de la Comissió, de 22 de desembre de 2009, per la qual es 
modifica pel que fa al neotam la Directiva 94/35/CE del Parlament Europeu i del Consell, 
relativa als edulcorants utilitzats en els productes alimentaris, introdueix canvis en la 
legislació d’additius per l’autorització d’ús d’un nou edulcorant: el neotam (E-961). Aquest 
additiu edulcorant ha estat avaluat des del punt de vista de la seva seguretat, per l’Autoritat 
Europea de Seguretat Alimentària (EFSA), que ha emès un dictamen a l’efecte en què 
concloïa que no és perillós en relació amb els usos proposats com a edulcorant i potenciador 
del gust i va determinar una ingesta diària admissible (IDA) de 0-2 mg per kg de pes 
corporal al dia.

Aquesta Ordre, que es dicta a l’empara del que disposa la disposició final primera del 
Reial decret 2002/1995, de 7 de desembre, pel qual s’aprova la llista positiva d’additius 
edulcorants autoritzats per al seu ús en l’elaboració de productes alimentaris, així com les 
seves condicions d’utilització, que habilita la ministra de Sanitat, Política Social i Igualtat 
per dictar les disposicions necessàries per al seu desplegament, així com per actualitzar-ne 
els annexos quan sigui necessari per adaptar-los a les disposicions de la Unió Europea, 
incorpora al nostre ordenament jurídic les disposicions de l’esmentada Directiva 2009/163/
UE, de 22 de desembre de 2009.

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

En virtut d’això, d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:

Article únic. Modificació de l’annex del Reial decret 2002/1995, de 7 de desembre, pel 
qual s’aprova la llista positiva d’additius edulcorants autoritzats per al seu ús en 
l’elaboració de productes alimentaris, així com les seves condicions d’utilització.

L’annex del Reial decret 2002/1995, de 7 de desembre, pel qual s’aprova la llista 
positiva d’additius edulcorants autoritzats per al seu ús en l’elaboració de productes 
alimentaris, així com les seves condicions d’utilització, es modifica en els termes 
següents:
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U. S’insereix el text de l’entrada E-961 després de l’entrada E-959:

Número 
CE Denominació Productes alimentaris Dosi màxima 

d’ús

«E 961 Neotam. Begudes alcohòliques

Sidra i perada. 20 mg/l
Begudes constituïdes per una barreja de cervesa, sidra, perada, begudes espirituoses o 

vi amb begudes no alcohòliques.
20 mg/l

Begudes espirituoses amb un contingut d’alcohol inferior a 15% vol. 20 mg/l

Begudes no alcohòliques

Begudes aromatitzades a base d’aigua, de valor energètic reduït o sense sucres 
afegits.

20 mg/l

Begudes a base de llet i productes derivats o de sucs de fruites, de valor energètic reduït 
o sense sucres afegits.

20 mg/l

Cereals per a esmorzar

Cereals per a l’esmorzar, amb un contingut de fibra superior al 15% i que continguin 
almenys un 20% de segó, de valor energètic reduït o sense sucres afegits.

32 mg/kg

Cerveses

Cervesa sense alcohol o amb un grau alcohòlic inferior a 1,2% vol. 20 mg/l
“Bière de table/Tafelbier/Table Beer” (que contingui menys d’un 6% de most primitiu) 

excepte “Obergäriges Einfachbier”.
20 mg/l

Cerveses amb una acidesa mínima de 30 mil·liequivalents expressada en NaOH. 20 mg/l
Cerveses negres del tipus “oud bruin”. 20 mg/l
Cerveses de valor energètic reduït. 1 mg/l

Complements alimentaris

Complements alimentaris subministrats en forma líquida. 20 mg/kg
Complements alimentaris subministrats en forma sòlida. 60 mg/kg
Complements alimentaris a base de vitamines i/o elements minerals, en forma masticable 

o de xarop.
185 mg/kg

Conserves i semiconserves de productes de la pesca
Conserves i semiconserves agredolces de peix i escabetxos de peix, crustacis i 

mol·luscos.
10 mg/kg

Edulcorants de taula

Edulcorants de taula. “Quantum 
satis”.

Fruites i hortalisses elaborades

Fruita enllaunada o embotellada, de valor energètic reduït o sense sucres afegits. 32 mg/kg
Confitures, gelees i melmelades de valor energètic reduït. 32 mg/kg
Preparats de fruites i hortalisses de valor energètic reduït. 32 mg/kg
Conserves agredolces de fruites i hortalisses. 10 mg/kg

Xiclet

Xiclet sense sucres afegits. 250 mg/kg

Gelats

Gelats, sorbets i pastissos gelats de valor energètic reduït o sense sucres afegits. 26 mg/kg

Pastes i cremes per estendre

Pasta per untar a base de cacau, llet, fruits secs o greixos, de valor energètic reduït o 
sense sucres afegits.

32 mg/kg
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Número 
CE Denominació Productes alimentaris Dosi màxima 

d’ús

Postres

Postres aromatitzats a base d’aigua, de valor energètic reduït o sense sucres afegits. 32 mg/kg
Preparats a base de llet i productes derivats, de valor energètic reduït o sense sucres 

afegits.
32 mg/kg

Postres a base de fruites i hortalisses, de valor energètic reduït o sense sucres afegits. 32 mg/kg
Postres a base d’ou, de valor energètic reduït o sense sucres afegits. 32 mg/kg
Postres a base de cereals, de valor energètic reduït o sense sucres afegits. 32 mg/kg
Postres a base de matèries grasses, de valor energètic reduït o sense sucres afegits. 32 mg/kg

Productes alimentaris destinats a una alimentació especial

Productes de forn fi per a usos nutritius específics. 55 mg/kg
Aliments destinats a ser utilitzats en dietes de baix valor energètic per a reducció de 

pes.
26 mg/kg

Aliments dietètics destinats a usos mèdics especials. 32 mg/kg

Productes d’aperitiu

Productes a base de midó salats, secs i preenvasats de diferents gustos, llestos per 
consumir, i fruits secs amb cobertura.

18 mg/kg

Productes de confiteria a base de sucres: caramels, confits i llaminadures
Caramels, confits i llaminadures sense sucres afegits. 32 mg/kg
Productes a base de cacau o de fruits secs, de valor energètic reduït o sense sucres 

afegits.
65 mg/kg

Productes a base de midó, de valor energètic reduït o sense sucres afegits. 65 mg/kg
Micropastilles per refrescar l’alè sense sucres afegits. 200 mg/kg
Pastilles refrescants molt aromatitzades per a la gola, sense sucres afegits. 65 mg/kg
Confiteria en forma de pastilles, de valor energètic reduït. 15 mg/kg

Productes de pastisseria, rebosteria, brioixeria i galeteria
Cucurutxos i galetes de neula per a gelat sense sucres afegits. 60 mg/kg
“Essoblaten” (pa d’àngel). 60 mg/kg

Salses

Salses. 12 mg/kg
Mostassa. 12 mg/kg

Sopes

Sopes de valor energètic reduït. 5 mg/l

Altres

“Feinkostsalat”. 12 mg/kg»

Disposició final primera. Incorporació de dret de la Unió Europea.

Mitjançant aquesta Ordre s’incorpora al dret espanyol la Directiva 2009/163/UE de la 
Comissió, de 22 de desembre de 2009, per la qual es modifica pel que fa al neotam la 
Directiva 94/35/CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa als edulcorants utilitzats 
en els productes alimentaris.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 16 de novembre de 2010.– La ministra de Sanitat, Política Social i Igualtat, 
Leire Pajín Iraola.
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