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11987 REIAL DECRET 1079/2008, de 27 de juny, pel qual es regula el marcatge dels 
pernils i espatlles i els períodes d’elaboració per a la utilització de determinades 
mencions a l’etiquetatge.

MINISTERI DE MEDI AMBIENT, I MEDI RURAL I MARÍ
I.  DISPOSICIONS GENERALS

Amb l’establiment de sistemes de traçabilitat a les empreses, en compliment del 
Reglament (CE) número 178/2002 del Parlament Europeu i del Consell, de 28 de gener de 
2002, pel qual s’estableixen els principis i els requisits generals de la legislació alimentària, 
es crea l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària i es fixen procediments relatius a la 
seguretat alimentària, i la utilització de noves tecnologies el sistema de marcatge dels 
pernils i espatlles en fresc, que s’està fent, ha quedat obsolet i convé flexibilitzar-lo per 
afavorir la innovació.

A més s’ha comprovat, al mercat, que hi ha pernils i espatlles curats que s’etiqueten 
utilitzant mencions que qualifiquen el producte atorgant-li un valor afegit, que tenen temps 
d’elaboració variats per a una mateixa menció, fet que pot estar ocasionant dificultats al 
consumidor per portar a terme l’elecció de compra, i competència deslleial entre operadors, 
per la qual cosa convé establir la regulació dels períodes d’elaboració per a la utilització de 
determinades mencions facultatives a l’etiquetatge. Aquestes mencions no formen part de 
la denominació de venda del producte, sinó que constitueixen mencions facultatives que 
l’elaborador pot incloure a l’etiqueta de forma voluntària.

Aquest Reial decret té caràcter de normativa bàsica, conforme al que estableix l’article 
149.1.13a de la Constitució, segons la interpretació que en fa la doctrina del Tribunal 
Constitucional, sobre la base del caràcter marcadament tècnic de l’objecte de la 
regulació.

En la tramitació d’aquest Reial decret han estat consultats les comunitats autònomes i 
els sectors afectats, i n’ha emès informe la Comissió Interministerial per a l’Ordenació 
Alimentària.

Així mateix, aquesta disposició ha estat sotmesa al procediment d’informació en 
matèria de normes i reglamentacions tècniques i de reglaments relatius als serveis de la 
societat de la informació, que preveu la Directiva 98/34/CE del Parlament Europeu i del 
Consell, de 22 de juny, modificat per la Directiva 98/48/CE de 20 de juliol, així com el Reial 
decret 1337/1999, de 31 de juliol, que incorpora aquestes directives a l’ordenament jurídic 
espanyol.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, d’acord 
amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del 
dia 27 de juny de 2008,  

D I S P O S O :

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte regular el marcatge dels pernils i espatlles el destí 
dels quals sigui la curació-maduració del producte, així com establir els períodes mínims 
d’elaboració, per poder utilitzar determinades mencions en el seu etiquetatge.

Article 2. Definicions.

Als efectes d’aquest Reial decret s’entén com a:

a) Pernil curat: El producte carni elaborat amb l’extremitat posterior del porc que s’ha 
sotmès, amb caràcter general, a un procés de salaó, acompanyat eventualment d’addició 
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d’espècies, condiments i additius, rentatge, repòs o postsalament i maduració i assecatge 
durant el temps suficient per conferir-hi les característiques organolèptiques pròpies. 

b) Espatlla curada: El producte carni elaborat amb l’extremitat anterior del porc que 
s’ha sotmès, amb caràcter general, a un procés de salaó, acompanyat eventualment 
d’addició d’espècies, condiments i additius, rentatge, repòs o postsalament i maduració i 
assecatge durant el temps suficient per conferir-hi les característiques organolèptiques 
pròpies.

c) Curació-maduració: El tractament de les salaons càrnies en condicions ambientals 
adequades per provocar, en el transcurs d’una lenta i gradual reducció de la humitat, 
l’evolució dels processos de fermentació o enzimàtics necessaris per conferir al producte 
qualitats organolèptiques característiques i garantir-ne l’estabilitat durant el procés de 
comercialització.

d) Període mínim d’elaboració: El període transcorregut entre l’entrada del producte 
en salaó i la seva comercialització per la indústria elaboradora, descomptant els períodes 
en què el producte hagi estat sotmès a condicions que interrompin les reaccions 
bioquímiques que tenen lloc durant la seva elaboració.

Article 3. Àmbit d’aplicació.

Aquest Reial decret és aplicable als pernils i espatlles comercialitzats a Espanya, 
sense perjudici de les normes sanitàries i altres disposicions específiques, d’àmbit voluntari, 
que afectin la producció i comercialització d’aquests productes.

Article 4. Marcatge i identificació per al control del període d’elaboració.

Tots els pernils i espatlles han d’anar marcats o identificats, individualment, mitjançant 
un sistema que inclogui, almenys, la setmana i l’any d’entrada en salaó. 

Aquest marcatge o identificació s’ha de fixar en el producte, abans de l’entrada en 
salaó, de forma inviolable i perfectament llegible, i l’ha d’acompanyar en totes les etapes 
d’elaboració i comercialització posterior, independentment de la seva forma de 
presentació. 

A més, s’ha d’incloure en el registre de traçabilitat la informació inclosa en el marcatge 
o identificació així com les possibles incidències –com la substitució de l’element de 
marcatge o identificació per un altre de nou per causa de deteriorament– que s’hagin pogut 
produir en l’esmentat marcatge o identificació al llarg de la cadena de producció i 
comercialització.

Article 5. Etiquetatge.

Sense perjudici del compliment del Reial decret 1334/1999, de 31 de juliol, pel qual 
s’aprova la Norma general d’etiquetatge, presentació i publicitat dels productes alimentaris, 
i el que estableixen altres disposicions de la Unió Europea aplicables en la matèria, 
l’etiquetatge de pernils i espatlles curats ha de tenir en compte les particularitats 
següents:

a) Mencions facultatives.

Atenent el període mínim d’elaboració, en l’etiquetatge dels pernils i espatlles elaborats, 
independentment de la forma de presentació del producte una vegada conclosa l’elaboració 
d’aquest, es poden incloure les mencions següents, sempre que compleixin el període 
mínim d’elaboració establert per a cada menció:
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Menció facultativa Període mínim 
d’elaboració

Pernils. Cava. 9 mesos

Reserva o adobat. 12 mesos

Gran Reserva. 15 mesos

Espatlles. Cava. 5 mesos

Reserva o adobat. 7 mesos

Gran Reserva. 9 mesos

Els pernils i espatlles poden utilitzar altres mencions facultatives diferents de les 
regulades en aquest apartat, sempre que compleixin el que estableix la Norma general 
d’etiquetatge, presentació i publicitat dels productes alimentaris.

b) Informació addicional a l’etiquetatge.

Els pernils i espatlles curats poden incloure opcionalment a l’etiquetatge el període 
mínim d’elaboració. No obstant això, aquesta informació és obligatòria quan s’utilitzi alguna 
de les mencions facultatives no regulades en aquest Reial decret.

Article 6. Infraccions i sancions.

Les infraccions comeses contra el que disposa aquest Reial decret se sancionen 
d’acord amb el Reial decret 1945/1983, de 22 de juny, pel qual es regulen les infraccions i 
sancions en matèria de defensa del consumidor i de la producció agroalimentària.

Disposició addicional primera. Excepció sobre l’ús de les mencions facultatives.

A causa de les especials característiques d’elaboració, en particular, respecte als 
temps de curació dels pernils i espatlles que regula el Reial decret 1469/2007, de 2 de 
novembre, pel qual s’aprova la Norma de qualitat per a la carn, el pernil, l’espatlla i el llom 
embotit ibèrics, les mencions de l’apartat a de l’article 5 no s’han d’utilitzar en els productes 
esmentats.

Disposició addicional segona. Clàusula de reconeixement mutu.

Els requisits que estableix aquest Reial decret no s’apliquen als pernils i espatlles 
legalment fabricats o comercialitzats d’acord amb altres especificacions en els altres estats 
membres de la Unió Europea ni als productes originaris dels països de l’Associació Europea 
de Lliure Comerç (AELC), parts contractants a l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu 
(EEE) i de Turquia. 

Disposició transitòria única. Pròrroga de comercialització.

Els productes que entren en l’àmbit d’aplicació d’aquest Reial decret, que hagin sortit 
de la indústria elaboradora abans de la seva entrada en vigor i que no s’ajustin, per tant, al 
que disposa la present norma, es poden seguir comercialitzant, fins a finalització 
d’existències o com a màxim en els quinze mesos següents a la data d’entrada en vigor, 
sempre que compleixin les disposicions vigents anteriors.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa. 

Queda derogada l’Ordre de 30 de setembre de 1975, per la qual s’implanta el marcatge 
per a control de maduració de pernils curats.
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Disposició final primera. Títol competencial.

El present Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.13a de la 
Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de bases i 
coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica.

 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, 27 de juny de 2008.

JUAN CARLOS R.

La ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí,
ELENA ESPINOSA MANGANA 


