
INSECTES: ALIMENTS ALTERNATIUS DEL PASSAT I DEL PRESENT
Els insectes són legalment aliments, més ben dit, estan considerats «nous aliments», ja que no han estat consumits en 
una mesura important a la Unió Europea (UE) abans del 15 de maig de 1997, data límit que fixava el derogat Regla-
ment (CE) número 258/97 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de gener de 1997, sobre nous aliments i nous 
ingredients alimentaris, i així ho fixa l’actual Reglament (UE) 2015/2283 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 
de novembre de 2015, relatiu als nous aliments, aplicable des de l’1 de gener de 2018.

El Reglament del 2015 estableix, com a novetat, la possibilitat d’iniciar un procediment de notificació per aliments 
tradicionals de tercers països, cosa que abans no es considerava admissible, només hi havia la possibilitat d’instar un 
procediment d’autorització, que no ha estat presentat per a cap tipus d’in-
secte a l’empara de l’anterior Reglament, del 1997. El nou marc legal 
obre la porta a noves alternatives alimentàries per a la població de la UE 
com a font de proteïna i d’altres nutrients, i recull el fet que la ingesta 
d’insectes complementa la dieta habitual d’uns dos mil milions de perso-
nes al món i ha estat present en la conducta alimentària dels éssers hu-
mans. El consum d’insectes és una pràctica habitual a determinades re-
gions del món, especialment l’Àfrica, l’Àsia i l’Amèrica llatina.

El Reglament del 2015 permet iniciar el procediment de notificació per a 
insectes consumits a tercers països si es pot acreditar un historial segur i 
han estat consumits durant al menys vint-i-cinc anys com a part de la dieta 
habitual d’un nombre significatiu de persones.

Abans de la seva comercialització és necessari que estiguin inclosos a la 
llista de la UE de nous aliments, prèvia aprovació de la Comissió Europea 
per Reglament d’Execució. Fins ara les tres espècies d’insecte autoritza-
des han estat: Tenebrio molitor, Locusta migratoria i Acheta domesticus. 
Aquests darrer insecte va ésser aprovat definitivament el passat 10 de fe-
brer de 2022, de forma congelada, dessecada i en pols, com així es va es-
tablir per als dos altres insectes.

La realitat és que des de 2018 s’han estat comercialitzant alguns insectes sencers fins a la seva inclusió definitiva a la 
llista de nous aliments, com els ara inclosos a la llista definitiva de nous aliments, ja que el Reglament del 2015 va 
obrir un període transitori que ha estat prorrogat fins a data d’avui i que permet també la comercialització a la UE de 
cinc espècies senceres més (Gryllodes sigillatus, Schistocerca gregaria, Alphitobius diaperinus, Apis mellifera i Her-
metia illucens).
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Figura 1. Venda d’insectes i d’altres productes en un 
mercat públic. 
Font: Arxiu personal de J. R. Hidalgo.
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