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Guia d ’ informació al imentària sobre al ·lèrGens

I N t R O D u c c I ó
Amb aquesta Guia sobre informació alimentària volem oferir-te els coneixements indispensables sobre 
les darreres novetats legislatives que s’han produït  en matèria d’aŀlèrgens i que et cal conèixer per a 
un correcte maneig de l’al·lèrgia a aliments com a pacient i per a que puguis exercir els teus drets com 
a consumidor. 

Ara la normativa no et parla únicament d’etiquetatge, sinó d’informació alimentària. Les primeres i 
pioneres normatives sobre etiquetatge d’al·lèrgens als productes ens han portat a un Reglament de la 
Unió Europea (UE1169/2011) que també obliga els establiments a informar-te sobre la presència d’al·lèr-
gens. 

Hi ha hagut un temps de transició des de l’any 2011 per a que tots els agents econòmics adeqüin la 
seva activitat al Reglament. En l’àmbit dels al·lèrgens tothom ha despertat a darrera hora i es fa palesa 
la manca de formació en aquest aspecte. Per això has de ser molt prudent i no abaixar l’alerta que tra-
dicionalment caracteritza a les persones que fem una dieta d’evicció. Siguis prudent.

A Immunitas Vera ho diem sempre: qualsevol legislació et dona molta visibilitat!. A més a més, si real-
ment t’afavoreix i millora la teva vida, perfecte!
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E l  R E G l A m E N t  u E  1 1 6 9 / 2 0 1 1
El Reglament 1169/2011 sobre la informació alimentària facilitada al consumidor  (també anomenat 
RIAC 1169/2011) es va publicar el 25/10/2011. Aquest Reglament  del Parlament Europeu i del Consell so-
bre els requisits d’informació que se t’ha de facilitar com a consumidor integra i posa al dia dos àrees 
fonamentals en matèria d’etiquetatge:

• L’etiquetatge general dels productes alimenticis, objecte de la Directiva 2000/13/CE.

• L’etiquetatge nutricional, objecte de la Directiva 90/496/CE.

Per a tu que pateixes al·lèrgia alimentària és molt important i significatiu que puguis invocar la llei i els 
teus drets com a “consumidor”, a més a més de com a “pacient”. 

c
RecoRda: l’opeRadoR que comeRcialitza l’aliment, 
aquell a qui tu li estàs compRant, és el Responsable 
d’ofeRiR-te la infoRmació alimentàRia obligatòRia. Ha 
de vetllaR peR la pResència i exactitud de la infoRmació 
alimentàRia pRopoRcionada.
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Què vOl El REGlAmENt 1169/2011?

En general, el Reglament sobre Informació alimentària (RIAC) vol aconseguir un alt nivell de protecció 
de la teva salut i garantir-te el dret a la informació, sense inducció a l’error, de forma clara i fàcil d’en-
tendre. 

QuINA INfORmAcIó AlImENtàRIA éS OblIGAtòRIA? 

La informació al imentària obligatòria (art .  9)  és:

•	 Denominació de l ’al iment

•	 Llistat d’ ingredients

•	 Tot ingredient o coadjuvant tecnològic que f iguri  en el  l l istat de substàncies o produc-
tes que causen al·lèrgies o intoleràncies i  que s ’uti l i tz i  en la fabricació d’un al iment i 
continuï present en el  producte acabat,  encara que sigui  de manera modif icada

•	 Quantitat de determinats ingredients o de determinades categories d’ ingredients

•	 Quantitat neta de l ’al iment

•	 Data de durada mínima o data de caducitat

•	 Condicions especials de conservació i/o les condicions d’uti l i tzació

•	 Nom o raó social  i  l ’adreça de l ’operador de l ’empresa al imentària

•	 País d’origen o procedència

•	 Mode d’ús en el  cas de que en absència d’aquesta informació,  fos dif íci l  fer un ús ade-
quat de l ’al iment

•	 Begudes amb grau alcohòlic > 1 ,2% en volum, s ’especif icarà el  grau alcohòlic volumè-
tr ic adquirit

•	 Informació Nutricional
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ASPEctES PRINcIPAlS DEl RIAc

Els punts principals del RIAC són:

1. Informació nutricional obligatòria

2. Aliments exempts d’etiquetatge nutricional

3. Etiquetes més llegibles

4. Saber el país d’origen

5. Olis o greixos vegetals

6. Nanomaterials 

7. Al·lèrgens
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1. Informació nutricional obligatòria 

Hi ha una informació nutricional amb uns elements a declarar de forma obligatòria en el mateix camp 
visual. Aquests elements són: 

•	 el valor energètic

•	 els greixos

•	 els greixos saturats

•	 els hidrats de carboni

•	 els sucres

•	 les proteïnes

•	 la sal 

Es pot repetir, a més,  la informació al mateix camp visual relativa al valor energètic sola o juntament 
amb les quantitats de greixos, greixos saturats, sucres i sal. La declaració s’ha de fer obligatòriament 
per 100 g o per 100 ml. Això permet la comparació entre productes.

De manera addicional i amb caràcter voluntari també es pot decorar aquesta informació “per porció”.

Sobre els àcids grassos trans hi havia un període de 3 anys (des de la publicació del RIAC el 2011) per a 
que la Comissió Europea prepari un informe que podrà anar acompanyada d’una proposta legislativa.  

Voluntàriament la informació nutricional obligatòria es pot complementar amb els valors d’altres nu-
trients com: àcids grassos monoinsaturats i poliinsaturats, polialcohols, midó, fibra alimentària, vitami-
nes o minerals.

Voluntàriament  també –i de forma addicional- es pot indicar el valor energètic i les quantitats dels 
nutrients utilitzant altres formes d’expressió (pictogrames o símbols, com el sistema de semàfors), 
sempre que compleixin amb certs criteris, per exemple, que siguin comprensibles per als consumidors 
i que no es creïn obstacles a la lliure circulació de mercaderies. En el termini de 6 anys (des de la pu-
blicació del RIAC el 2011) la Comissió haurà de presentar un informe sobre la conveniència d’una major 
harmonització. 
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2. Aliments exempts de l’etiquetatge nutricional

Les begudes alcohòliques que continguin més del 1,2% en volum d’alcohol estaran exemptes de l’obli-
gació de contemplar la informació nutricional i la llista d’ingredients. Compte amb els aŀlèrgens!

La Comissió haurà de presentar un informe en el termini de tres anys (des de la publicació del RIAC el 
2011) sobre aquesta exempció. 

Els aliments no envasats també estan exempts d’etiquetatge nutricional, excepte si l’Estat membre de 
la UE decideix l’obligatorietat en el seu propi territori. 

3. Etiquetes més llegibles

L’etiquetatge ha de ser clar i llegible. Per a això, s’estableix una mida mínima de font per a la informa-
ció obligatòria de 1,2 mm. Si la superfície màxima d’un envàs és inferior a 80 cm², la mida mínima es 
redueix a 0,9 mm.

En cas que sigui menor de 25 cm², la informació nutricional no serà obligatòria. En els envasos en els 
quals la superfície més gran sigui inferior a 10 cm², no cal incorporar ni la informació nutricional, ni la 
llista d’ingredients.

c
RecoRda: el nom de l’aliment, la pResència 
d’alŀlèrgens, la quantitat neta i la data 
de duRada mínima s’Han d’indicaR sempRe, 
independentment de la mida del paquet.

4. País d’origen

És obligatòria la indicació del país d›origen de l’aliment en l’etiquetatge. 
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5. Olis o greixos vegetals

Han d’estar agrupats a la llista d’ingredients sota la designació “olis vegetals” o “greixos vegetals”, i a 
continuació la indicació de l’origen vegetal específic.

6. Nanomaterials

Es obligatori etiquetar clarament els ingredients presents a un aliment en forma de nanomaterials arti-
ficials. Després de la indicació s’adverteix amb la paraula “nano” entre parèntesis.

Aquest és un tema en constant evolució i la Unió Europea encara no te una posició clara i definitiva: 
nanotecnologia alimentària, nanomaterials, nano... etc.  
Són conceptes que fan referència a mides minúscules. Per exemple: les nanopartícules són utilitzades 
per la seva capacitat de transport d’ingredients; les nanofibres, s’utilitzen com a espessidors alimenta-
ris, les nanoemulsions encapsulen components actius d’aliments funcionals, etc. 

7. Al·lèrgens

En els aliments envasats, la informació sobre els al·lèrgens l’has de veure a la llista d’ingredients, i ha 
de destacar-se mitjançant una composició tipogràfica que la diferenciï clarament de la resta de la llis-
ta d’ingredients (per exemple: el tipus de lletra, estil o color de fons). 

En absència d’una llista d’ingredients ha d’incloure la menció “conté”, seguida de la substància o pro-
ducte que figura en l’annex II del RIAC . (Annex que serà reexaminat per la Comissió, tenint en compte 
els avenços científics i, si escau, actualitzar la llista). Els al·lèrgens també hauran de ser indicats en els 
aliments no envasats que es venguin al consumidor final. 
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Com s’han d’etiquetar els aŀlèrgens?

Segons els RIAC 1169/2011 tot ingredient o coadjuvant tecnològic que figuri en el llistat de substàncies 
o productes que causen al·lèrgies o intoleràncies i que s’utilitzi en la fabricació d’un aliment i continuï 
present en el producte acabat, encara que sigui de manera modificada, ha d’estar: 

• Indicat en la llista d’ingredients amb la referència clara del nom de la substància o del 
producte segons figuri en l’annex II. 

• Quan la denominació de l’aliment faci una referència clara a la substància o al 
producte que causa al·lèrgies o intoleràncies no és necessària aquesta indicació 
(p. e.: Beguda de soja, farina de blat...).

• Destacat a través d’una tipografia que el distingeixi de la resta de la llista d’ingredients 
(p. e.: Tipus de lletra, estil o color de fons…).

En absència d’una llista d’ingredients s’ha d’incloure la menció “conté”, seguida de la substància o pro-
ducte que figura en l’annex II del RIAC . (Annex que serà reexaminat per la Comissió, tenint en compte 
els avenços científics i, si escau, actualitzar la llista).

els al·lèRgens també HauRan de seR indicats 
en els aliments no envasats que es venguin al 
consumidoR final i aquells que es seRveixin a 
colŀlectivitats.c
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QuINS SóN ElS Al·lèRGENS DE DEclARAcIó OblIGAtòRIA?

Quins són els al·lèrgens de declaració obligatòria? Són els al·lèrgens que pots veure a l’Annex II del RIAC 
1169/2011 i que han d’aparèixer a la llista d’ingredients dels productes envasats d’una forma clara, intel-
ligible, i entenedora i a més a més, han d’estar destacats per a diferenciar-los de la resta d’ingredients. 
Per exemple: canviant el tipus de lletra o l’estil, canviant el color de la lletra o el color del fons. 
Si el producte no té llista d’ingredients ha d’incloure la menció “conté...” i a continuació l’al·lergen. 

El Reglament descriu als al·lèrgens de declaració obligatòria com a “ substàncies o productes que cau-
sen al·lèrgies o intoleràncies”.  Son aquests: 

1. Cereals que continguin gluten, a saber: blat (com espelta i blat Khorasan), sègol, 
ordi, civada o les seves varietats híbrides i productes derivats, excepte:

•	 xarops de glucosa a base de blat, incloent la dextrosa 
•	 maltodextrines a base de blat 
•	 xarops de glucosa a base d’ordi  
•	 cereals utilitzats per a fer destil·lats alcohòlics, incloent l’alcohol etílic 

d’origen agrícola. 

2. Crustacis i productes a base de crustacis. 

3. Ous i productes a base d’ou. 

4. Peix i productes a base de peix, excepte: 

•	 gelatina de peix utilitzada com a suport de vitamines o preparats de ca-
rotenoides 

•	 gelatina de peix utilitzada com a clarificant a la cervesa i el vi 

5. Cacauets i productes a base de cacauets. 

6. Soja i productes a base de soja, excepte: 

•	 oli i greix de llavor de soja totalment refinats 
•	 tocoferols naturals mesclats (E306), d-alfa tocoferol natural, acetat de d-alfa 

tocoferol natural i succinato de d-alfa tocoferol natural derivats de la soja 
•	 fitosterols i èsters de fitosterol derivats d’olis vegetals de soja 
•	 èsters de fitostanol derivats de fitosterols d’oli de llavor de soja 
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7. Llet i els seus derivats (incloent la lactosa), excepte: 

•	 lactosèrum utilitzat per a fer destil·lats alcohòlics, incloent l’etílic d’origen 
agrícola 

•	 lactitol

8. Fruits de closca: ametlles (Amygdalus communis L.), avellanes (Corylus avellana), 
nous (Juglans regia), anacards (Anacardium occidentale), pacanes [Carya illino-
ensis (Wangenh.) K. Koch], nous de Brasil (Bertholletia excelsa), festucs (Pistacia 
vera), nous de macadàmia o nous d’Austràlia (Macadamia ternifolia) i productes 
derivats, excepte:

•	  els fruits de closca utilitzats per a fer destil·lats alcohòlics, incloent l’etílic 
d’origen agrícola

9. Api i productes derivats. 

10.  Mostassa i productes derivats. 

11.  Grans de sèsam i productes a base de grans de sèsam.  

12.  Diòxid de sofre i sulfits en concentracions superiors a 10 mg/kg o 10 mg/litre en 
termes de SO2 total, per als productes llestos per al consum o reconstituïts se-
gons les instruccions del fabricant. 

13.  Tramussos i productes a base de tramussos.

14.  Mol·luscs i productes a base de mol·luscs. 

Aquesta informació sobre els al·lèrgens de declaració obligatòria també ha d’estar al teu abast en 
tots els aliments que se t’ofereixen no envasats, als envasats al lloc de venda quan tu ho demanis, i 
els envasats per a la teva compra immediata. Sobre aquest tema tracta el Reial Decret 126/2015 de 
27/02/2015. 
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I  lES tRAcES?

Aquest és el tema preocupant i font de neguit per a tu i per a moltes altres persones com tu. Que el 
fabricant t’informi sobre l’existència de traces o  la possibilitat de que hi hagi traces és una pràctica 
defensiva que fa recaure sobre tu la responsabilitat de triar aquell producte. El Reglament no té cap 
posició clara i que t’ajudi com a pacient i consumidor sobre l’etiquetatge de traces.

Malgrat això, el Reglament parla de “Pràctiques informatives lleials” i en l’article 7.1.a diu: que “la infor-
mació alimentària no induirà a error, en particular: a) sobre les característiques de l’aliment i, en par-
ticular, sobre la naturalesa, identitat, qualitats, composició, quantitat, durada, país d’origen o lloc de 
procedència, i manera de fabricació o d’obtenció “.

També l’article 21.2 diu que “... la Comissió tornarà a examinar sistemàticament i, si s’escau, actualitza-
rà la llista de l’annex II ...”.

Tot plegat és una porta oberta per a poder legislar en un futur proper sobre les traces, un tema que ara 
per ara és obviat en l’ordenament jurídic (no existeixen).

b
no pots RebRe una infoRmació que et 
digui que es desconeix l’existència dels 
al·lèRgens als aliments que t’ofeReixen.

c
tampoc et poden infoRmaR de foRma ge-
neRal que els aliments que l’establiment 
subministRa poden conteniR al·lèRgens.
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E t I Q u E t A t G E  D ’ A l · l è R G E N S  A l  v I 
A les etiquetes dels vins de la Unió Europea s’ha de fer esment dels al·lèrgens, situació que està regula-
da per la Directiva 2000/13 i les seves modificacions relatives a l’etiquetatge dels productes alimenta-
ris.

Pel que fa a la indicació dels ingredients presents en els productes alimentaris i en aquest cas les be-
gudes que tinguin una graduació alcohòlica en volum superior a l’1,2%, la qual cosa inclou al vi, s’ha de 
fer esment dels al·lèrgens, els quals han de ser inclosos en l’etiqueta precedits de la paraula “conté” 
seguida del nom de l’ingredient.

En el cas dels productes vitícoles, seran aplicables, si s’han utilitzat i estan presents al producte final: 
els ous i productes derivats, la llet i els seus derivats i el diòxid de sofre i sulfits en concentracions 
superiors a 10 mg/kg o 10 mg/litre, expressat com SO2. En el cas dels sulfits la indicació de la seva pre-
sència a l’etiquetatge dels productes vitivinícoles ja és exigible, segons el reglament (CE) 607/2009.
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Què diu la Normativa?

Únicament caldrà etiquetar els al·lèrgens (llet i l’ou) que estiguin presents en el producte final i no els 
que hagin estat emprats com plantejava la EFSA des d’un principi buscant el risc 0 per al consumidor 
al·lèrgic.

La presència d’aquests al·lergens es determinarà sobre la base dels requisits i criteris d’eficàcia de 
l’Organització Internacional de la Vinya i el Vi (OIV) per als mètodes ELISA que poden emprar-se en la 
detecció de les proteïnes amb potencial al·lergen  (Resolució OIV/COMEX12/502)

Les mencions a l’etiquetatge per als casos en què hi hagi presència d’aquests al·lèrgens són: 

a) en el cas de la llet i dels productes que continguin llet:  “llet”, “productes  
làctics”, “caseïna de llet” o “proteïna de llet”,

b) en el cas de l’ou o de productes que continguin ou: “ou”, “proteïna d’ou”,  
“*ovoproducte”, “lisozima d’ou” o “ovoalbúmina”.

Les mencions en tots els idiomes oficials de la UE es recullen a l’annex del reglament, incloent també 
les corresponents a la indicació de sulfits. A més, el reglament estableix, a títol opcional, la possibilitat 
de completar aquests esments amb l’ús d’algun dels pictogrames previstos a la part B de l’annex:

La norma va entrar en vigor el 30 de juny de 2012 però solament s’aplica en els vins elaborats total o 
parcialment a partir de raïms de la collita de 2012 i d’anys posteriors. És a dir, queden fora d’aquesta 
normativa tots els vins de collites anteriors.

La nova reglamentació no afecta a aquells productes vitivinícoles en els quals no s’hagin utilitzat deri-
vats de l’ou i de la llet, ni tampoc a aquells en els quals la presència d’al·lèrgens no hagi estat detecta-
da, conforme als mètodes d’anàlisis de la OIV.

En el procés d’elaboració del vi també són usats productes a base de peix com a clarificant, que s’han 
quedat fora de la normativa. És a dir, no serà necessari indicar la seva presència a l’etiquetatge.

http://www.oiv.int/oiv/cms/index?lang=es
http://www.oiv.int/oiv/files/3%20-%20Resolutions/ES/2012/OIV-COMEX%20502-2012_ES.pdf


17www.immunitasvera.org

Guia d ’ informació al imentària sobre al ·lèrGens

l ’ E t I Q u E t A t G E  D E l  G l u t E N
 
Recentment s’ha publicat el Reglament d’execució (UE) núm. 828/2014 de la Comissió, de 30 de juliol de 
2014, relatiu als requisits per informar als consumidors sobre l’absència o la presència reduïda de glu-
ten als aliments. Requisits aplicables a partir del 20 de juliol de 2016 

Segons l’esmentat reglament es podran  utilitzar les mencions:

•	 sense gluten  quan els aliments no continguin més de 20mg/kg de gluten

•	 molt baix en gluten quan els aliments que continguin blat, sègol, ordi, civada o les seves varie-
tats híbrides, o que continguin un o més ingredients fets a partir d’aquests cereals, que s’hagin 
processat específicament per reduir el seu contingut de gluten, no continguin més de 100 mg/
kg de gluten en l’aliment tal com es ven al consumidor final.

Aquestes declaracions podran addicionalment acompanyar-se de les mencions:

•	 “adequat per a les persones amb intolerància al gluten” o 
•	 “adequat per a celíacs”

En el cas dels aliments específicament elaborats, preparats i / o processats per reduir el contingut de 
gluten d’un o diversos ingredients que contenen gluten, o  substituir els ingredients que contenen glu-
ten per altres ingredients exempts de gluten de forma natural, es permeten també les mencions: 

•	 “elaborat específicament per a persones amb intolerància al gluten” o 

•	 “elaborat específicament per a celíacs” 

El Reglament d’execució 828/2014 substituirà l’actual Reglament 41/2009 de la Comissió Europea sobre 
la composició i l’etiquetatge de productes alimentaris apropiats per a persones amb intolerància al 
gluten.
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E l  R E I A l  D E c R E t  1 2 6 / 2 0 1 5
El Real Decreto 126/2015, de 27 de febrer (publicat el 4 de març) és la norma general a l’Estat sobre 
la informació alimentària dels aliments que es presenten sense envasar per a la venda al consumidor 
final i a les col·lectivitats, dels envasats en els llocs de venda a petició del comprador i dels envasats 
pels titulars del comerç al detall. Aquesta norma manté els requisits d’informació alimentària per als 
aliments no envasats del R.D. 1334/1999 de 31 de juliol sobre etiquetatge, presentació i publicitat dels 
productes alimenticis i els adapta ara als requisits del RIAC 1169/2011.

Vigent a partir del  5 de març de 2015.
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Què vOl El R.D. 126/2015?

Integrar en el nostre ordenament jurídic els requisits del RIAC 1169/2011. Si tens una al·lèrgia alimen-
tària et cal saber que els Estat Membres de la UE poden establir normes sobre la informació dels ali-
ments no envasats, segons les condicions i les practiques locals, però sobre els al·lèrgens alimentaris 
es considera que la informació et resulta imprescindible perquè hi ha indicis que moltes reaccions ad-
verses tenen el seu origen en aliments no envasats.

QuINS EStAblImENtS t’hAN D’INfORmAR?

La informació requerida pel RIAC tracta sobre els aliments que es presenten sense envasar per a la 
venda al consumidor final i a les col·lectivitats, dels envasats en els llocs de venda a petició del com-
prador i dels envasats pels titulars del comerç al detall. Llavors els establiments en els quals tu pots 
demanar informació sobre al·lèrgens són:

•	 Establiments que t’ofereixen àpats: bars, cafeteries, restaurants, menjadors escolars, menjadors 
d’empresa i similars.

•	 Establiments que t’ofereixen aliments sense envasar, o que els envasen si tu ho demanes: em-
botits, pans, sandvitx, pastissos, menjars preparats o aliments de venda al detall.

•	 Establiments que venen o subministren aliments sense envasar a altres establiments com esco-
les, hospitals, residències, restaurants, etc.

•	 Establiments que envasen productes alimenticis per a la teva compra immediata o per altres 
establiments de la mateixa propietat. 

c
RecoRda: la infoRmació sobRe al·lèRgens 
potencials sempRe –sempRe- se t’Ha 
de facilitaR (consideRació 48 del Riac 
1169/2011). 
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I  lA vENDA AmbulANt?

La informació alimentària s’ha d’oferir obligatòriament a les col·lectivitats (als bars, cafeteries, res-
taurants, menjadors, etc). L’article 2.2.d del RIAC 1169/2011 defineix coŀlectivitat com “qualsevol esta-
bliment (inclosos un vehicle, o lloc fix o mòbil) , com restaurants, centres d’ensenyament, hospitals i 
empreses de subministre de menjars preparats (…) on es preparen aliments llestos per al consum pel 
consumidor final”.

QuINA INfORmAcIó t’hAN D’OfERIR?

Les empreses o establiments que t’ofereixen aquests aliments sense envasar per a la teva compra i per 
a les col·lectivitats, envasats en els llocs de venda a petició teva i envasats pels titulars del comerç al 
detall t’han d’informar sobre la presència en els seus productes de qualsevol ingredient i substància 
que ha estat identificada com a causant de la majoria d’al·lèrgies i que es relacionen a l’Annex II del 
RIAC 1169/2011.

El comerç minorista ha de conservar la informació facilitada pels seus proveïdors sobre els aliments 
sense envasar. 

c
RecoRda:  la venda ambulant també Ha 
d’informar sobre l’existència d’aŀlèrgens 
de declaRació obligatòRia.
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cOm hAS DE REbRE lA INfORmAcIó?

Pots trobar-te una gran varietat d’establiments i et poden oferir els aliments no envasats de moltes 
maneres. La informació et pot arribar de diverses formes però t’han de garantir una alta protecció. 

•	 Etiquetes adherides a l’aliment envasat prèviament. 

•	 Informació retolada a cartells ubicats on compres els aliments prèviament envasats sempre que 
la venda es faci amb venedor/a.

•	 Informació amb altres mitjans: un menú, una carta, un receptari, de forma oral, sempre al teu 
abast abans de finalitzar la compra i no tingui un cost addicional.

•	 La informació ha de resultar-te fàcilment visible i accessible, has de saber el lloc de l’establi-
ment on pots trobar la informació o a qui t’has d’adreçar per a demanar-la. 

•	 Si a l’establiment hi ha diverses seccions amb aliments sense envasar has de trobar la indicació 
a cadascuna de les seccions sobre com disposar de la informació.

•	 Si et faciliten la informació de forma oral cal que hagi un registre escrit o electrònic (fitxes de 
productes, receptes dels plats, etc) dels al·lèrgens de declaració obligatòria. Aquesta informació 
(la documentació escrita) se t’ha de facilitar, ha d’estar al teu abast i també disponible per a 
l’autoritat sanitària o de consum.

c
RecoRda: la infoRmació veRbal que Reps 
Ha de seR sempRe veRificable de foRma 
immediata.
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lA cOmPRA A DIStàNcIA

Si fas la compra de l’aliment a distància, per telèfon o per internet, has de rebre la informació sobre 
al·lèrgens sense cap cost addicional i abans de formalitzar la compra. Després l’has de rebre per escrit 
quan et sigui lliurada la comanda. 

lA llENGuA

La informació obligatòria ha de facilitar-se –com a mínim- en llengua castellana, també per a la infor-
mació sobre aŀlèrgens (art. 10 RD 126/2015).

Els productes tradicionals elaborats i distribuïts exclusivament en l’àmbit d’una Comunitat Autònoma 
amb llengua oficial propia es podrán etiquetar amb la seva llengua excepte els aŀlèrgens de declaració 
obligatòria  que es facilitaran al menys en castellà.

c
RecoRda:  la Responsabilitat d’ofeRiR la 
infoRmació obligatòRia Recau en el titu-
laR del web.
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l A  N O R m A t I v A
Texto Consolidado a 19-02-2014 del Reglamento (UE) Nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y por el que 
se modifican los Reglamentos (CE) n o 1924/2006 y (CE) n o 1925/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, y por el que se derogan la Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del 
Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, las Directivas 2002/67/CE, y 2008/5/CE de la Comisión, y el Reglamento (CE) n o 608/2004 de la 
Comisión

Reglamento de Ejecución (UE) No 828/2014 de la Comisión de 30 de julio de 2014 relativo a los requi-
sitos para la transmisión de información a los consumidores sobre la ausencia o la presencia reducida 
de gluten en los alimentos

Real Decreto 126/2015, de 27 de febrero, por el que se aprueba la norma general relativa a la informa-
ción alimentaria de los alimentos que se presenten sin envasar para la venta al consumidor final y a 
las colectividades, de los envasados en los lugares de venta a petición del comprador, y de los envasa-
dos por los titulares del comercio al por menor. 

Reglamento de Ejecución (UE) 579/2012 de 29 de junio de 2012 que modifica el Reglamento (CE) 
nº607/2009 por el que se establecen determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 
nº479/2008 del Consejo en lo que atañe a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas 
protegidas, los términos tradicionales, el etiquetado y la presentación de determinados productos viti-
vinícolas

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R1169-20140219&qid=1429698662369&from=ES
http://www.boe.es/doue/2014/228/L00005-00008.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/04/pdfs/BOE-A-2015-2293.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:171:0004:0007:ES:PDF
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