REGLAMENT RELATIU A LA
INFORMACIÓ ALIMENTÀRIA
FACILITADA AL
CONSUMIDOR

Ministeri de Salut
Andorra la Vella, 18 de gener de 2017

OBJECTIUS
 Assolir un alt nivell de protecció dels consumidors, tot contribuint, a augmentar i
millorar el nivell de protecció de la salut.
 Garantir el dret a la informació i per conseqüent el dret a fer un consum amb suficient
coneixement de causa.
 Harmonitzar el funcionament i la competència del propi mercat.
Informació més
clara i llegible
Informació nutricional
obligatòria i fàcil
d’entendre

S’estableix una mida mínima de
lletra per a la informació
obligatòria
Ens permet comparar
productes i escollir el
més adequat

Permet prendre decisions més
responsables per tenir una
dieta saludable
Informació destacada
d'al·lèrgens en envasats i
no envasats

Es modernitza i actualitza un marc regulador, en la seva majoria preexistent i dispers, per
adaptar-lo al cabal comunitari vigent en matèria d’informació a lliurar al consumidor
final, generant un marc normatiu equivalent al de la UE que ha de contribuir a millorar el
nivell de protecció de la salut pública i en general la protecció dels interessos dels
consumidors (nacionals i visitants).

CONTINGUT:
A. - Informació obligatòria
B. - Presentació de la informació obligatòria
C. - Informació voluntària

Aliments no envasats

Aliments envasats

Venda a distància

A. – Informació obligatòria (art. 9, 10 i 44)
MENCIONS

ALIMENTS ENVASATS

ALIMENTS NO
ENVASATS

VENDA A DISTÀNCIA
Envasat

No envasat

√

√

√

Denominació de l’aliment

√

Llista d’ingredients

√

Al·lèrgens

√

Quantitat de determinats
ingredients

√

√

Quantitat neta

√

√

Data de durada mínima o
data de caducitat

√

*

Condicions especials de
conservació / utilització

√

√

Raó social de l’operador

√

√

País d'origen

√

Instruccions d’ús

√

√

Grau alcohòlic

√

√

Informació nutricional

√

√

√
√

√

√

√

√

√

B. – Presentació informació obligatòria (art. 12, 13, 14, 15 i 44)
Per a tots els aliments la informació alimentària obligatòria estarà disponible i
fàcilment accessible.
ALIMENTS ENVASATS

ALIMENTS
NO
ENVASATS

En el envàs o en una etiqueta subjecta a aquest
Mitjançant cartells, plafons i rètols informatius pròxims a
l'aliment:
Obligatori la indicació dels al·lèrgens
Altres mencions addicionals en el cas de la carn, el peix i les fruites i
hortalisses fresques
-Envasats: totes les mencions, exceptuant la data de durada mínima o
data de caducitat quan la venda es fa per mitjans on line, tot i que si
que haurà d’anar impresa en l’etiquetatge del producte un cop aquest li
sigui lliurat al consumidor.

VENDA A DISTÀNCIA

-No envasats: només informació referida als al·lèrgens i altres
mencions addicionals (carn, peix, fruites i hortalisses))
En ambdós casos la informació estarà disponible abans de la compra i
en el moment de la entrega.

La informació obligatòria ha d’estar en un lloc destacat,
visible i de manera que es garanteixi una clara llegibilitat,
amb caràcters d’una mida mínima de lletra.
Mida de la lletra (x minúscula)
Superfície màxima de l’envàs

Altura mínima lletra “x”

≥ 80 cm2

1,2 mm

< 80 cm2

0,9 mm

Annex IV

En aliments no envasats cal informar sobre la presència
d’al·lèrgens (article 44)
Com facilitar aquesta informació?
Per escrit. En aquest cas ha de ser clara, llegible i disponible en suports com:
• carta o menú
• cartell, plafó o rètol informatiu pròxim a l’aliment
De forma oral. En aquest cas caldrà informar al consumidor que es disposa de la
informació sobre al·lèrgens.
Aquesta informació ha d’estar recollida de forma escrita en un suport físic o en format
electrònic en l’establiment i ha de ser fàcilment accessible al personal de l’establiment,
a les autoritats de control i als consumidors que la sol·licitin.

En la carn i el peix no envasat cal informar sobre (art. 44 i annex III):
Carn de boví i derivats

Carn de porcí, oví,
caprí i aus de
corral

Productes de la pesca

Nascut a: (país de naixement)

País de cria: (país/os de
cria)

Denominació comercial de
l’espècie i el seu nom
científic

Engreixat a : (país d’engreix)

País de sacrifici: (país de
sacrifici)

Mètode de producció
(capturat, capturat en aigua
dolça, de cria)

Sacrificat a : (país de sacrifici)

Origen: (només en el cas
que l’animal hagi nascut,
s’hagi criat i sacrificat en el
mateix país)

Zona de captura o de cria

Especejat a: (país d’especejament)

La categoria de la pesca
emprada

Origen: (només en el cas que
l’animal hagi nascut, s’hagi criat i
sacrificat en el mateix país)

En cas de producte congelat:
data de duració mínima
En cas de producte
descongelat, cal indicar-ho

En el cas de les carns que es serveixen a les col·lectivitats, només és obligatori subministrar
informació respecte al seu origen, prèvia demanda per part del consumidor final.

En les fruites i hortalisses fresques no envasades cal informar
sobre (art. 9, 44 i annex III):

Fruites i hortalisses
Origen: (cal indicar el país d’origen)
Categoria: (la especificada a la seva norma de qualitat)
Varietat si existeix

INFORMACIÓ NUTRICIONAL (art. 29 a 35)


Ha d’incloure la informació
següent:
- Valor energètic
- Quantitats de:
• Greixos
• Àcids grassos saturats
• Hidrats de carboni
• Sucres
• Proteïnes
• Sal

La majoria dels aliments sense transformar, el
subministrament d’aliments per petites empreses i els
aliments elaborats artesanalment queden exempts del
requisit d’informació nutricional obligatòria Annex V



Podrà expressar-se també per
porció o com a % de la ingesta de
referència



Es podrà facilitar per mitjà d’altres
formes d’expressió i/o
presentació, símbols gràfics

C. – Informació voluntària (art. 36 i 37)

“No ha d’induir a error el consumidor, no ha de ser ambigua ni confusa
i s’ha de basar en dades científiques.”
A títol d’exemple, la informació voluntària a nivell nutricional podria
ser la següent:
 AG Monoinsaturats
 AG Poliinsaturats
 Polialcohols
 Midó
 Fibra alimentària
 Vitamines i minerals

APLICACIÓ DEL REGLAMENT
A- SECTOR VENDA AL DETALL (incloses les grans superfícies)
• Carnisseria-Xarcuteria
• Peixateries
• Pastisseries-Fleques
• Fruita i verdura
• Aliments a doll en règim d’autoservei
B- SECTOR RESTAURACIÓ
C- SECTOR INDUSTRIES I MAJORISTES

A-SECTOR VENDA AL DETALL

CARNISSERIA – XARCUTERIA

A nivell de carns fresques de boví, oví, porcí, caprí i d’aviram envasades:
NOVETAT

ABANS

ARA

Aquests requisits no s’apliquen en les carns envasades en el moment de la venda i a
petició del comprador

NOVETAT

SECTOR VENDA AL DETALL

CARNISSERIA – XARCUTERIA

A nivell de carns fresques de boví, d’oví, de porcí, de caprí i d’aviram NO envasades no existia a
Andorra cap normativa referida a la informació a lliurar al consumidor en relació a la procedència
o origen dels productes:

ABANS

ARA
En el cas de carns fresques de boví i derivats

En el cas de carns fresques de porcí, d’oví, de caprí i d’aviram

SECTOR VENDA AL DETALL

PEIXATERIES

A nivell de productes de la pesca no envasats no existia a Andorra cap normativa referida a la
informació a lliurar al consumidor en relació a l’origen i procediments de producció:

ABANS

ARA

Una possibilitat és retallar la etiqueta original de la caixa del peix i posar-la en un lloc pròxim als aliments

En el cas de marisc descongelat, a més de la menció “descongelat”, s’ha
d’indicar si conté al·lèrgens (“conté sulfits”)

SECTOR VENDA AL DETALL

FRUITA I VERDURA

A nivell de les fruites i hortalisses fresques envasades no existia a Andorra cap normativa en
relació a la informació a lliurar al consumidor referida al país d’origen i varietat dels productes:

ABANS

ARA

NOVETAT

SECTOR VENDA AL DETALL

FRUITA I VERDURA

A nivell de les fruites i hortalisses fresques NO envasades no existia a Andorra cap normativa a
nivell de la informació a lliurar al consumidor en relació al país d’origen i la varietat dels
productes:

ABANS

ARA

S’HAURÀ SIMPLEMENT D’ANOTAR
AQUESTA INFORMACIÓ

SECTOR VENDA AL DETALL

PASTISSERIES, FLEQUES, GELATERIES...

A nivell de productes de pastisseria, de la fleca, gelats... NO envasats no existia a Andorra cap normativa a nivell
de la informació a lliurar al consumidor: amb aquest nou marc normatiu serà obligatòria la indicació de si
contenen productes o substàncies al·lèrgens.
A nivell dels productes de pastisseria que es venen com a frescos i que prèviament estaven congelats, s’ha
d’indicar la menció “descongelat” o “prèviament congelat”.

ABANS

ARA

La informació sobre al·lèrgens es pot subministrar de forma oral per part dels treballadors de l’establiment
però en aquest cas serà necessari posar un recordatori en cartells, plafons, rètols informatius pròxims a
l’aliment que es disposa d’informació relativa a substàncies o productes que causen al·lèrgies o
intoleràncies i que el personal te accés a la informació sobre al·lèrgens en un suport documentat (físic o
digital) i que aquesta es troba actualitzada.

SECTOR VENDA AL DETALL – Plats preparats
A nivell de plats preparats NO envasats no existia a Andorra cap normativa a nivell de la informació a lliurar al
consumidor: amb aquest nou marc normatiu serà obligatòria la indicació de si contenen productes o
substàncies al·lèrgens.

ABANS

ARA

La informació sobre al·lèrgens es pot subministrar de forma oral per part dels treballadors de l’establiment
però en aquest cas serà necessari posar un recordatori en cartells, plafons, rètols informatius pròxims a
l’aliment que es disposa d’informació relativa a substàncies o productes que causen al·lèrgies o
intoleràncies. En aquest cas caldrà assegurar-se que tot el personal te accés a la informació escrita sobre
al·lèrgens i que aquesta es troba actualitzada

B-SECTOR RESTAURACIÓ
En el sector de la restauració no existia a Andorra cap normativa a nivell de la informació a lliurar al
consumidor. Amb aquest nou marc normatiu serà obligatòria la indicació sobre si contenen productes o
substàncies al·lèrgens , així com la informació sobre l’origen de les carns prèvia demanda per part del
consumidor

ABANS

ARA

La informació sobre al·lèrgens es pot subministrar de forma oral per part dels treballadors de l’establiment però en
aquest cas serà necessari disposar de cartells, plafons o rètols informatius en zones ben visibles o a la mateixa carta
de l’establiment advertint als consumidors que es disposa d’informació relativa a substàncies o productes que causen
al·lèrgies o intoleràncies. En aquest cas caldrà assegurar-se que tot el personal te accés a la informació escrita sobre
al·lèrgens i que aquesta es troba actualitzada

EXEMPLE DE RÈTOL INFORMATIU

EXEMPLE DE FITXA TÈCNICA

BUFFETS O AUTOSERVEI
El consumidor ha de tenir la informació sobre al·lèrgens abans de servir-se el plat.

Col·locar un
rètol explicant
com es pot
obtenir la
informació

C- SECTOR INDUSTRIES I MAJORISTES
INDUSTRIES D’ORIGEN ANIMAL:
•ESCORXADOR NACIONAL D’ANDORRA: totalment adaptat.
•SALES DE DESFER:
Hauran de traspassar la informació original de les canals i dels al·lèrgens en productes elaborats als seus
establiments als seus clients (restauració i venda al detall), tant si es tracta de productes envasats, com
de productes no envasats.

INDUSTRIES D’ORIGEN NO ANIMAL:
Hauran de traspassar la informació sobre al·lèrgens, origen, categoria, etc. als seus clients (restauració i
venda al detall), ja sigui en productes envasats i no envasats.

MAJORISTES:
En el cas de fraccionar les unitats de venda, hauran de traspassar tota la informació a nivell
d’etiquetatge.
En el supòsit de detectar una irregularitat a nivell d’etiquetatge dels aliments sota el seu control, aquests
no es podran comercialitzar sense corregir-la.

TERMINIS D’ADAPTACIÓ AL REGLAMENT

El Decret d’aprovació del reglament preveu una disposició transitòria que
defineix els períodes d’aplicació efectiva del reglament, de manera que les
empreses del sector alimentari, i en general tots el operadors econòmics
afectats, puguin disposar d’un termini raonable per poder-s’hi adaptar:
 El reglament serà de general compliment a partir de l’1 de juliol del 2018:
termini d’adaptació de 18 mesos.

 Pels requisits concrets referits a la informació que cal posar a disposició dels
consumidors en relació als productes o substàncies al·lèrgens continguts en
els aliments NO envasats (article 44.1), el reglament serà de general i obligat
compliment a partir de l’1 de gener del 2019: termini d’adaptació de 2 anys.

