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La Salinera
Catalana
Dades tècniques
Autor: Salinera Catalana S.A.
Registre: H-11673
Dimensions: 36 x 30 cm
Material: paper financer
Datació: 1929-1933

"SALINERA VALENCIANA CON SUS SALINAS EN
SAGUNTO. SALINERA MURCIANA CON SUS
SALINAS EN CABO DE PALOS"
El paper d'accions es tracta d'un paper quadrangular de color crema en el qual
està inserit un altre rectangle vorejat per un marc de sanefes lineals verdes
dins del qual es pot veure el gravat d'un paisatge de salina amb un molí, unes
figures humanes transitant amb un carro tirat per un ase, les salines a vora del
camí i més salines al fons. Per la part superior el títol del paper d'accions amb
lletres grans que diu "Salinera Catalana S.H.", mentre que per la part de sota
posa "Salinera Valenciana con sus Salinas en Sagunto. Salinera Murciana con
sus Salinas en Cabo de Palos".
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A sota del gravat un text amb la definició del paper, el número i les firmes legals
que posa al següent:

Constituida en Barcelona y domiciliada en Hospitalet, según
escritura autorizada por el Notario D. Cruz Usatorre y Gracia en 25
de noviembre de 1929. Ampliado su capital y modificados sus
estatutos según escrituras otorgadas por el mismo Notario en 4 de
abril de 1930, 30 de diciembre de 1931 y 15 de julio de 1933. /
Acción Nº 11038 / CAPITAL SOCIAL 3.015.000/ SERIE B / Dividido
en 630 acciones nominativas de 500 pesetas Serie A, y 27,000
acciones al portador de 100 pesetas Serie B / Firmas: El
Presidente / El Director General / Acción al portador de 100
pesetas / El tenedor de esta acción se somete a los Estatutos y
condiciones de la Escritura Social.” A sota del text presenta un
retallable de 40 accions de les que queden 27 per retallar. El
document presenta un bon estat de conservació.

CONSTITUIDA EN BARCELONA Y DOMICILIADA
EN HOSPITALET, SEGÚN ESCRITURA
AUTORIZADA POR EL NOTARIO D. CRUZ
USATORRE Y GRACIA EN 25 DE NOVIEMBRE DE
1929.
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La Salinera Catalana S.A., domiciliada a l’Hospitalet l’any 1929 i constituïda
concretament el 25 de novembre d’aquest any, fou una societat anònima
d’extracció de sal de les salines de Cabo de Palos- València- i les de Sagunt Múrcia- que comença a operar el 1930 amb una mitja de 30.000 tones anuals
de sal que varen afavorir l’ampliació del negoci fins a aconseguir obrir un
despatx a Barcelona i unes oficines centrals a Madrid.
El negoci va tenir un contínuum estable durant més de dues dècades, entre els
quals destacar l’últim quaternari exitós 1954 al 1958. Així, a partir de l’any 1960
l’extracció de sal comença a no ser rendible, amb els costos de producció
superant fins a 200.000 pessetes als beneficis produïts, iniciant-se un període
de declivi amb negatives de sol·licituds de nous crèdits i canvis en la direcció de
l’empresa en un intent de mantenir-la a flotació. Però res va funcionar i,
finalment, la companyia passà a mans del Banc de Bilbao el 7 d’agost de 1969,
tancant-se ipso facto les dues seus de producció.
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VISITA LES SEUS DEL MUSEU DE L'HOSPITALET

Casa Espanya
c. Joan Pallarés, 38
Dimarts a divendres de 17 a 20 h
Dissabtes i diumenges d'11 a 14 h
Dilluns tancat
Accés lliure

L'Harmonia
Pl. Josep Bordonau, 6
Dimarts a divendres de 17 a 20 h
Dissabtes i diumenges d'11 a 14 h
Dilluns tancat
Accés lliure

cultura.museu@l-h.cat
93 403 61 10
www.museul-h.cat

