
INFORMACIÓ OBLIGATÒRIA EN L’ETIQUETA DE LA MEL 

1) Denominació de l’aliment: 

• Segons l’origen (Exemple: “mel de flors, mel de 

nèctar” o “mel de melada”). 

• Segons l’elaboració o presentació (Exemple: mel en 

bresca, mel amb trossos de bresca o bresca tallada  

en mel, mel escorreguda, mel centrifugada, mel 

premsada o mel filtrada). 

• Mel per a ús industrial: És la mel que presenta les 

característiques definides al punt 3.3 del RD 

1049/2003. (mel sobreescalfada o amb inici de 

fermentació però que compleix els requisits 

fisicoquímics determinats per a aquest tipus de mel) 

Aquestes denominacions es poden substituir per la 

mera denominació “mel”, llevat dels tipus de mel 

definits com a mel filtrada, la mel en bresca, la mel 

amb trossos de bresca o bresca tallada en mel i la mel 

per a ús industrial. 

2) La quantitat neta.  

3) Data de durada mínima. 

Amb la indicació “consumir preferentment abans 

del…” quan la data inclogui el dia, i amb la indicació 

“consumir preferentment abans de la fi de…” en la 

resta de casos. 

4) Condicions especials de conservació i 

d'utilització si escau. 

5) Identificació de l'empresa: nom o raó social i 

adreça. 

6) Lot. 

Anirà precedit de la lletra “L”, tret dels casos en què es 

distingeixi clarament de la resta d’indicacions de 

l’etiquetatge. 
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7) País d’origen: S’ha d’indicar obligatòriament el 

nom del país o països d’origen on la mel s’hagi 

recol·lectat. 

Tanmateix, en el cas de mescles, si les mels són 

originàries de més d’un estat membre o un tercer país, 

la dita menció es pot substituir per una de les 

indicacions següents, segons escaigui: 

• “Mescla de mels originàries de la UE” 

• “Mescla de mels no originàries de la UE” 

• “Mescla de mels originàries i no originàries de la UE” 
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Reial Decret 1049/2003 pel qual s’aprova la Norma de Qualitat relativa 

a la mel. BOE Núm. 186 de 5 d’agost de 2003 

Reglament UE núm. 1169/2011 del Parlament Europeu i del Consell de 

25 d’octubre de 2011 sobre la informació alimentària facilitada al 

consumidor DO L 304 DE 22.11.2011 

Reial Decret 1808/1991 de 13 de desembre pel qual es regules les 

mencions o marques que permeten identificar el lot al qual pertany un 

producte alimentari. BOE de 25 desembre de 1991 

 


