
Després de la Guerra Civil el règim 
franquista va prohibir tota expressió en 

català al món socioeconòmic 

també a l’etiquetatge de productes 



Les empreses que etiquetaven en català, 
fins i tot grans multinacionals, van haver 

d'abandonar aquesta llengua 

El règim dictatorial va dictar desenes de 
disposicions que obligaven el castellà a 

l’etiquetatge i prohibien el català 



Tanmateix, amb la restitució de la 
democràcia, pel que fa a la llengua a 

l’etiquetatge, el règim impositiu no es va 
aturar 

ans al contrari, es va incrementar 



La Plataforma per la Llengua calcula que l’any 
1997, gairebé 20 anys després de la instauració 
de la democràcia, hi havia 118 disposicions 
vigents que obligaven a etiquetar en castellà 

Totes dictades en el període democràtic 



L’any 2011 n’eren 199, 
totes vigents! 

Però la fal·lera per odres, lleis, decrets que 
obliguessin a etiquetar en castellà 
s’incrementava any rere any 



En aquest mateix període només s’havien 
dictat 2 normatives pel que fa al català 

Però a diferència del castellà, a data 
d’avui (hivern 2012) encara no s’han 
aplicat i cap empresa no ha estat multada 
ni s’ha retirat cap producte per no 
etiquetar en català (cosa que sí que ha 
succeït per al castellà) 



Això comporta que encara grans 
empreses fan un tracte singular vers les 
lleis catalanes i vers els consumidors 
catalans 
Per posar un exemple – en podríem posar 
molts d’altres – ,Coca-cola està obligada a 
etiquetar en català a casa nostra però no 
ho fa 

Tanmateix, ¿Compleix la resta de 
legislacions que l’obliguen a etiquetar en 
les llengües de comunitats de dimensions 
semblants a la nostra? 



La Plataforma per la 
Llengua va analitzar 
etiquetes de casos 
comparables 



En cercles verds assenyalem allí on 
Coca-cola acompleix la llei que l’obliga a 
etiquetar en la llengua corresponent 
En cercles taronges assenyalem allí on 
Coca-cola NO acompleix la llei 

La mida del cercle és proporcional al nombre de parlants 

Pocs parlants 

Més parlants 

Sí 

No 



Francès a Bèlgica 

Finès a Finlàndia 

Suec a Finlàndia 

Francès al Canadà 

Islandès 

Danès 

Estonià 

Letó 

Lituà 

Eslovè 

Hongarès 

Grec 

Macedoni 

Eslovac 

Croat 

Català a Espanya 

Alemany a Suïssa 

Alemany a Bèlgica 
Neerlandès a Bèlgica 

Italià a Suïssa 
Francès a Suïssa 

Hebreu 



Francès a Bèlgica 

Finès a Finlàndia 

Suec a Finlàndia 

Francès al Canadà 

Islandès 

Danès 

Estonià 

Letó 

Lituà 

Eslovè 

Hongarès 

Grec 

Hebreu 

Macedoni 

Eslovac 

Croat 

Alemany a Suïssa 

Alemany a Bèlgica 
Neerlandès a Bèliga 

Italià a Suïssa 
Francès a Suïssa 

Català a Espanya 
En cercles taronges assenyalem allí on 
l’empresa NO acompleix la llei 



Català a Espanya 
En cercles taronges assenyalem allí on 
l’empresa NO acompleix la llei 

El català, és l’únic cas 

En la resta dels casos comparables Coca-
cola sempre acompleix la Llei 



Per cada norma que obliga el català a l’etiquetatge n’hi 
ha 100 que obliguen el castellà 

La Plataforma per la Llengua calcula que hi ha més de 
300 disposicions que obliguen a les empreses a emprar 
obligatòriament el castellà a Catalunya, 30 vegades més 

que el català 

Consulta l’informe sencer sobre les disposicions lingüístiques a l’etiquetatge aquí 


