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Prevalença

1-3% població adulta al·lèrgic

1% població és intolerant al gluten

4-51% població és intolerant a la lactosa



Comitè Científic de l’Alimentació Humana

Informe 1995 “reaccions adverses als aliments i ingredients alimentaris”

EFSA 2004
Opinió del Comitè Científic de l’EFSA en relació amb l’avaluació dels aliments al·lergènics 
amb finalitats d’etiquetatge



 Reial decret  2220/2004

 Reial decret 1245/2008 

 Estableix una llista d’ingredients que cal indicar obligatòriament 
en l’etiqueta dels aliments amb una referència clara al nom de 
l’ingredient, perquè poden provocar reaccions adverses en 
persones sensibles.

Normativa d’etiquetat



Reglament d’informació al consumidor



Cereals que continguin gluten

Crustacis i productes a base de 
crustacis

Peix i productes a base de peix

Ous i productes a base d’ou

Soja i productes a base de soja

Llet i els seus derivats, inclosa la 
lactosa

Cacauets

Fruits secs i productes derivats

Api i productes derivats

Mostassa i productes derivats

Grans de sèsam i productes a base 
de grans de sèsam

Diòxid de sofre i sulfits en 
quantitats superiors a 10mg/kg

Tramussos i derivats

Mol·luscs i derivats

Els 14 al·lèrgens majors

http://www.google.es/url?q=http://www.entrenaenbarcelona.com/index.php/beneficios-del-apio/&sa=U&ei=WxIpVO_IEMzisASb-4LAAQ&ved=0CB0Q9QEwBA&usg=AFQjCNHdDLQpGmmctYN9CC9xgc-tfqmhsw
http://www.google.es/url?q=http://www.entrenaenbarcelona.com/index.php/beneficios-del-apio/&sa=U&ei=WxIpVO_IEMzisASb-4LAAQ&ved=0CB0Q9QEwBA&usg=AFQjCNHdDLQpGmmctYN9CC9xgc-tfqmhsw
http://www.google.es/url?q=http://www.agrorganics.com/ca/comprar-mostaza-blanca-sinapsis-alba-ludique-5kg.html&sa=U&ei=kxIpVLsPuMuwBPnJgMgP&ved=0CBsQ9QEwAw&usg=AFQjCNGM6M4dlGmex6o_JbjcBSoi7UZDjA
http://www.google.es/url?q=http://www.agrorganics.com/ca/comprar-mostaza-blanca-sinapsis-alba-ludique-5kg.html&sa=U&ei=kxIpVLsPuMuwBPnJgMgP&ved=0CBsQ9QEwAw&usg=AFQjCNGM6M4dlGmex6o_JbjcBSoi7UZDjA
http://www.google.es/url?q=http://www.sanacea.es/blog/propiedades-de-las-semillas-de-sesamo/&sa=U&ei=ABMpVPzBMbaBsQSPhICACQ&ved=0CB0Q9QEwBA&usg=AFQjCNGxM2Y--Da2H3RNAbI484CttSe6eg
http://www.google.es/url?q=http://www.sanacea.es/blog/propiedades-de-las-semillas-de-sesamo/&sa=U&ei=ABMpVPzBMbaBsQSPhICACQ&ved=0CB0Q9QEwBA&usg=AFQjCNGxM2Y--Da2H3RNAbI484CttSe6eg
https://www.google.es/url?q=http://www.vengarco.com/vengarco/ap/mejillon/&sa=U&ei=YBYpVMj6MI7LaJvkgfgE&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNHwl8Ex3m86PnKZyDkRg8KKdLsKKA
https://www.google.es/url?q=http://www.vengarco.com/vengarco/ap/mejillon/&sa=U&ei=YBYpVMj6MI7LaJvkgfgE&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNHwl8Ex3m86PnKZyDkRg8KKdLsKKA


INGREDIENTS PRODUCTES DERIVATS EXCLOSOS

Cereals que 

continguin gluten
1. Xarops de glucosa a base de blat, inclosa la dextrosa. (1) 

2. Maltodextrines a base de blat. (1) 

3. Xarops de glucosa a base d’ordi. 

4. Cereals utilitzats per fer destil·lats o alcohol etílic d’origen agrícola per a 

begudes alcohòliques. 

Peix 1. Gelatina de peix utilitzada com a suport de vitamines o preparats de 

carotenoides. 

2. Gelatina de peix o ictiocol·la utilitzada com a agent clarificant en la cervesa 

i el vi. 

Llet 1. Sèrum utilitzat per fer destil·lats o alcohol etílic d’origen agrícola per a 

begudes alcohòliques. 

2. Lactitol.



 Ingredients del producte i components d’ingredients afegits

 Additius, aromes i coadjuvants tecnològics

 Suports d’additius i aromes

 Qualsevol substància que no sigui additiu però que s'utilitzi com a 
auxiliar tecnològic i estigui present en el producte acabat

Categories de substàncies incloses en els requeriments 
d’etiquetatge d’al·lèrgens



Aliments apropiats per a persones amb intolerància al 
gluten.  Reglament 41/2009 

Composició Menció a l’etiqueta

 Productes específics per a celíacs:

 < 100 mg/Kg . . . . . . . . . . . . . . . . . Molt baix en gluten

 < 20 mg/Kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense gluten

 Altres aliments

 <  20 mg/kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense gluten



 Regula la informació facilitada als consumidors

 Entrada en vigor: 20 juliol 2016

 Complementari i voluntari

 Adequat per a persones amb intolerància al gluten  o adequat 
per a celíacs

 Elaborat específicament per persones amb intolerància al gluten 
o elaborat específicament per a celíacs

Aliments apropiats per a persones amb intolerància al 
gluten. Reglament d’execució 828/2014



 No es comercialitzaran aliments que no siguin segurs

 La informació sobre un aliment no ha d’induir a error al 
consumidor

 Reglament 852/2004, les empreses han d’establir sistemes 
d’autocontrol  basats en els principis de l’APPCC.

 Les guies de bones pràctiques han d’ajudar a les empreses a 
aplicar procediments basats en l’APPCC adaptats a les 
carácterístiques de la seva produccció

Principis de la legislació alimentària
Reglament 178/2002



2009



Només quan els sistemes d’autocontrol no permeten 
garantir l’absència de l’al·lèrgen

Es proposa utilitzar la menció:

POT CONTENIR  “ nom de l’al·lèrgen”

Informació sobre la  presència de restes d’al·lèrgens



Reglament d’informació al consumidor

Entrada en vigor 13 desembre 2014



Forma de facilitar la información



D’aplicació en totes les fases de la cadena alimentària, inclosos 
els aliments facilitats per les col·lectivitats

 Per a la venda a consumidor final i a col·lectivitats

 Envasats en el lloc de venda a petició del comprador

 Envasats en el lloc de venda per a la seva venda immediata

 Els tres anteriors oferts per a la venda mitjançant comunicació 
a distància

Requisits relatius a la informació alimentària dels aliments 
que es presenten sense envasar 



 Sense envasar i envasats en el lloc de venda a petició 
comprador
 Denominació

 Indicació al·lergògens  (amb excepcions)

 Quantitat d’un ingredient o categoria ingredients

 Grau alcohòlic

 Subministrats per col·lectivitats: unicament al·lergògens i relació ingredients 
en refrescos subministrats en màquines expenedores

 Envasats en el lloc de venda per a la seva venda immediata
• Informació alimentària obligatòria excepte info nutricional

Requisits relatius a la informació alimentària dels aliments 
que es presenten sense envasar 



 La informació estará disponible i serà facilment accesible

 Es podrà facilitar de forma oral:

 Sempre que el personal pugui facilitar-la fàcilment quan sigui 
sol·licitada

 La informació estigui registrada de forma escrita o electrònica en 
l’establiment i sigui fàcilment accesible

– Per al personal

– Per a les autoritats

– Per als consumidors

Disponibilitat, col·locació i presentació de la informació





https://www.youtube.com/wat

ch?v=JylfI5ubS28

https://www.youtube.com/watch?v=JylfI5ubS28


Traçabilitat des de la 

comanda al servei 2009



Diciembre de 2014



4-51% població és intolerant a la 

lactosa

Prevalença

1-3% població adulta al·lèrgic

1% població és intolerant al gluten



 Actualment únicament regulada en la normativa de preparats 
per a lactants

“absència de lactosa” 

preparats que continguin entre 0 i 2,5 mg de lactosa/100 kJ
(10 mg/100 kcal).

Alguns països han establert condicions d’us

Etiquetatge aliments sense lactosa



 Actualment unicament regulada en la normativa de preparats 
per a lactants

“absència de lactosa” 

preparats que continguin entre 0 i 2,5 mg de lactosa/100 kJ 
(10 mg/100 kcal).

Alguns paisos han establert condicions d’us

Etiquetatge aliments sense lactosa
Reglament 1924/2006 declaracions nutricionals



Productos alimenticios “Sin Lactosa”: son aquellos que

acrediten ausencia de lactosa siguiendo las analíticas más

sensibles al estado actual de la ciencia. Es decir, inferior al

0,01% de lactosa.

Productos alimenticios “Bajo contenido en lactosa”: son

aquellos con contenidos en lactosa residual medible y que

se sitúan generalmente por debajo del 1%



Programes de recerca

EUROPREVALL

Programa de l’Institut Nacional d’Al·lèrgies i 
Malalties Infecciones (NIAID)

Estudi prevalença, bases genètiques, 

bioquímiques i inmunològiques i l’impacte 
socioeconòmic de les al.lergies

Es podràn establir llindars per a al·lèrgens en el futur?



http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/dir1352/index.html
http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/dir1352/index.html

