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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
18537 Reial decret 1634/2011, de 14 de novembre, pel qual es modifica el Reial 

decret 1424/1983, de 27 d’abril, pel qual s’aprova la reglamentació 
tecnicosanitària per a l’obtenció, la circulació i la venda de la sal i salmorres 
comestibles.

El Reial decret 1424/1983, de 27 d’abril, pel qual s’aprova la reglamentació 
tecnicosanitària per a l’obtenció, la circulació i la venda de la sal i les salmorres 
comestibles, estableix les denominacions dels diferents tipus de sal i el contingut mínim 
en clorur sòdic.

No existeix normativa harmonitzada en la Unió Europea sobre la sal i les salmorres 
comestibles, encara que sí que són aplicables diverses disposicions comunitàries de 
caràcter horitzontal, relacionades amb aliments en general, que no incideixen en la 
denominació ni el contingut de clorur sòdic de la sal.

La norma espanyola actual exigeix a la sal un contingut mínim en clorur sòdic del 97 
per cent. Tanmateix, en el mercat comunitari existeix una sal marina, per a ús directe del 
consumidor final, amb un contingut lleugerament inferior en clorur sòdic, degut al procés 
d’obtenció i elaboració, procedent, fonamentalment, de salines amb traçat tradicional i 
obtinguda amb arts no industrials.

Aquesta sal marina, amb un contingut mínim de 94 cent en clorur sòdic, està prevista 
en la legislació dels països veïns, França i Portugal. La seva inclusió en la normativa 
nacional ha de permetre a la sal obtinguda a Espanya competir en igualtat de condicions 
per a aquest tipus de sal. A més, ha de contribuir al manteniment i el desenvolupament de 
les salines no industrials, amb els beneficis mediambientals que comporten aquestes 
explotacions.

Amb aquesta modificació es dóna compliment a la moció aprovada per la Comissió de 
Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Senat, en la sessió celebrada el dia 20 d’abril de 
2010.

En el procés de tramitació d’aquest Reial decret han estat consultades les comunitats 
autònomes i les entitats representatives dels sectors afectats, i n’ha emès informe 
favorable la Comissió Interministerial per a l’Ordenació Alimentària.

Aquest Reial decret ha estat sotmès al procediment que preveuen la Directiva 98/34/
CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de juny, per la qual s’estableix un 
procediment d’informació en matèria de les normes i reglamentacions tècniques, i el Reial 
decret 1337/1999, de 31 de juliol, pel qual es regula la tramesa d’informació en matèria de 
normes i reglamentacions tècniques i reglaments relatius als serveis de la societat de la 
informació.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, de la 
ministra de Sanitat, Política Social i Igualtat, i dels ministres d’Indústria, Turisme i Comerç, 
i d’Economia i Hisenda, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del 
Consell de Ministres en la reunió del dia 11 de novembre de 2011,



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 284  Divendres 25 de novembre de 2011  Secc. I. Pàg. 2

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 1424/1983, de 27 d’abril, pel qual s’aprova la 
reglamentació tecnicosanitària per a l’obtenció, la circulació i la venda de la sal i les 
salmorres comestibles.

El Reial decret 1424/1983, de 27 d’abril, pel qual s’aprova la reglamentació 
tecnicosanitària per a l’obtenció, la circulació i la venda de la sal i les salmorres 
comestibles queda modificat de la manera següent:

U. L’article 3 es modifica de la manera següent:

a) L’apartat 2 queda redactat de la manera següent:

«3.2 Sal marina.–És la sal procedent de l’evaporació de l’aigua del mar.

Quan s’obté exclusivament per l’acció del vent i del sol, recollida a mà i rentada 
només en el cristal·litzador, sense l’addició de cap ingredient, es pot denominar “sal 
marina verge”.

Quan la capa flotant de la sal cristal·litzada en la superfície de l’aigua dels 
cristal·litzadors, formada exclusivament per l’acció del vent i del sol, es recol·lecta 
manualment i sense rentar ni afegir-hi cap ingredient, es pot denominar “flor de sal”.»

b) L’apartat 4 se substitueix de la manera següent:

«3.4 Sal refinada: és la sal gemma, la sal de deu o la sal marina, excepte la 
sal marina verge i la flor de sal, purificada per rentatge o també per dissolució 
seguida de cristal·lització. Si aquesta cristal·lització es porta a terme al buit s’ha de 
denominar “sal vacuum”.»

Dos. L’article 13 es modifica de la manera següent:

a) El paràgraf 1 de l’apartat 1 queda redactat de la manera següent:

«13.1.1 Cristalls blancs, inodors, solubles en aigua i amb gust salí franc, 
excepte la flor de sal, que té gust salí no franc.

Els grans de la flor de sal són disgregables i trencables fàcilment per simple 
pressió dels dits. La mida del grànul és inferior als 3 mil·límetres.»

b) El paràgraf 3 de l’apartat 1 queda redactat de la manera següent:

«13.1.3 El contingut de clorur sòdic no ha de ser inferior al 97 per cent de la 
matèria seca, amb exclusió dels additius, a excepció de la sal marina verge i la flor 
de sal, que pot contenir com a mínim un 94 per cent. Per a la sal marina verge i la 
flor de sal la manca de clorur sòdic no és conseqüència de l’augment dels residus 
insolubles.»

Tres. S’incorpora una disposició final única amb la redacció següent:

«Disposició final única. Reconeixement mutu.

Els requisits d’aquesta reglamentació no s’han d’aplicar als productes 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 en l’Acord de l’Espai 
Econòmic Europeu (EEE), ni als estats que tinguin un acord d’associació duanera 
amb la Unió Europea.»
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Disposició final primera Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta de conformitat amb el que disposa l’article 149.1.13a i 
16a 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, i de la sanitat, 
respectivament.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 14 de novembre de 2011.

JUAN CARLOS R.

El ministre de la Presidència,
RAMÓN JÁUREGUI ATONDO

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


