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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
6359 Reial decret 462/2011, d’1 d’abril, pel qual es modifica el Reial decret 1050/2003, 

d’1 d’agost, pel qual s’aprova la Reglamentació tecnicosanitària de sucs de 
fruites i d’altres productes similars, destinats a l’alimentació humana.

Mitjançant el Reial decret 1050/2003, d’1 d’agost, pel qual s’aprova la Reglamentació 
tecnicosanitària de sucs de fruites i d’altres productes similars, destinats a l’alimentació 
humana, es va incorporar a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2001/112/CE del 
Consell, de 20 de desembre de 2001, relativa als sucs de fruites i altres productes similars 
destinats a l’alimentació humana.

La Directiva 2009/106/CE de la Comissió, de 14 d’agost de 2009, per la qual es modifica 
la Directiva 2001/112/CE del Consell, relativa als sucs de fruites i altres productes similars 
destinats a l’alimentació humana, es dicta tenint en compte l’evolució de les normes 
internacionals pertinents, en particular la Norma general del còdex per a sucs (sucs) i 
nèctars de fruites (còdex Stan 247-2005).

Mitjançant el present Reial decret s’incorpora la Directiva 2009/106/CE de la Comissió, 
de 14 d’agost de 2009, a l’ordenament intern, així com la Directiva 2010/33/UE de la 
Comissió, de 21 de maig de 2010, que corregeix la versió espanyola de la Directiva 
2001/112/CE del Consell relativa als sucs de fruites i altres productes similars destinats a 
l’alimentació humana.

En la tramitació de la present disposició han estat consultades les comunitats autònomes 
i les entitats representatives dels sectors afectats, i ha emès l’informe preceptiu la Comissió 
Interministerial per a l’Ordenació Alimentària.

En virtut d’això, a proposta de les ministres de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, i de 
Sanitat, Política Social i Igualtat, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia 
del Consell de Ministres en la reunió del dia 1 d’abril de 2011,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 1050/2003, d’1 d’agost, pel qual s’aprova la 
Reglamentació tecnicosanitària de sucs de fruites i altres productes similars, destinats 
a l’alimentació humana.

El Reial decret 1050/2003, d’1 d’agost, pel qual s’aprova la Reglamentació 
tecnicosanitària de sucs de fruites i d’altres productes similars destinats a l’alimentació 
humana, queda modificat de la manera següent:

U. A la part 2 de la Reglamentació tecnicosanitària (Definicions, denominacions i 
característiques dels productes), en el punt 2 (Suc de fruites a base de concentrat), se 
substitueix el paràgraf tercer pel següent:

«El producte obtingut així ha de presentar característiques organolèptiques i 
analítiques almenys equivalents a les del tipus mitjà de suc obtingut, de conformitat 
amb les disposicions de l’apartat 1, de fruites de la mateixa espècie. A la part 8 
s’indiquen els nivells mínims de graus Brix per als sucs de fruites elaborats a partir 
de concentrats.»

Dos. A la part 5 (Etiquetatge, presentació i publicitat), punt 6, els termes «elaborat a 
base de concentrat(s)» i «elaborat parcialment a base de concentrat(s)» se substitueixen 
pels termes «a partir de concentrat(s)» i «parcialment a partir de concentrat(s)», 
respectivament.
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Tres. S’afegeix una part 8, amb el contingut següent:

«Part 8: Valors mínims de graus Brix per a suc de fruita reconstituït i puré de fruita 
reconstituït.

Nom comú de la fruita Nom botànic
Valors mínims de graus Brix per 
a suc de fruita reconstituït i puré 

de fruita reconstituït

Poma (*) Malus domestica Borkh. 11,2

Albercoc (**) Prunus armeniaca L. 11,2

Plàtan (**) Musa sp. 21,0

Grosella negra (*) Ribes nigrum L. 11,6

Raïm (*) Vitis vinifera L. o els seus híbrids.
Vitis labrusca L. o els seus híbrids.

15,9

Pomelo (*) Citrus x paradise Macfad. 10,00

Guaiaba (**) Psidium guajava L.  9,5

Llimona (*) Citrus limon (L.) Burm. f.  8,0

Mango (**) Mangifera indica L. 15,0

Taronja (*) Citrus sinensis (L.) Osbeck. 11,2

Fruita de la passió (*) Passiflora edulis Sims 13,5

Préssec (**) Prunus persica (L.) Batsch var. Persica. 10,00

Pera (**) Pyrus communis L. 11,9

Pinya (*) Ananas comosus (L.) Merr. 12,8

Gerd vermell (*) Rubus idaeus L.  7,0

Cirera agra (*) Prunus cerasus L. 13,5

Maduixa (*) Fragaria x ananassa Duch.  7,0

Mandarina/Tangerina (*) Citrus reticulata Blanco. 11,2

Si un suc a partir de concentrat s’elabora amb una fruita no esmentada a la llista anterior, el nivell mínim de 
graus Brix del suc reconstituït correspon al nivell de graus Brix del suc extret de la fruita utilitzada per elaborar el 
concentrat.

En el cas dels productes marcats amb un asterisc (*), produïts com a sucs, s’ha de determinar una densitat 
relativa mínima en relació amb l’aigua a 20/20°C.

En el cas dels productes marcats amb dos asteriscos (**), produïts com a purés, només s’ha de determinar 
un valor Brix mínim sense corregir (sense correcció de l’acidesa).

Pel que fa a la grosella negra, la guaiaba, el mango i la fruita de la passió, els valors mínims de graus Brix 
només són aplicables al suc de fruita reconstituït i al puré de fruita reconstituït produïts a la Comunitat.»

Disposició transitòria única. Règim transitori.

Els productes etiquetats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta norma es  
poden seguir comercialitzant durant 18 mesos a comptar de la seva entrada en vigor, 
sempre que compleixin el que disposa la normativa anterior.

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

Mitjançant aquest Reial decret s’incorpora al dret espanyol la Directiva 2009/106/CE 
de la Comissió, de 14 d’agost de 2009, per la qual es modifica la Directiva 2001/112/CE del 
Consell relativa als sucs de fruites i altres productes similars destinats a l’alimentació 
humana.
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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, 1 d’abril de 2011.

JUAN CARLOS R.

El ministre de la Presidència,
RAMÓN JÁUREGUI ATONDO
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