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Una directiva europea que fa 14 anys que preveu que els 
estats obliguin a etiquetar en les llengües oficials de la 
Unió Europea.   

La Unió Europea ja preveia que els estats obliguessin a etiquetar en una llengua 

oficial de la Unió Europea d entre les que determinen els estats. Ja ho feia amb la 

Direct iva 97/ 4/ CE, de  la Unió Europea, sobre l et iquetatge, presentació i 

publicitat dels productes alimentaris destinats al consumidor final:  

Article 13 bis 

2. L Estat membre de comercialització del producte podrà, tot i respectant sempre 

les normes del Tractat, disposar en el seu territori que aquestes mencions 

d etiquetatge f igurin com a m ínim en una o vàries llengües que l Estat 

determ inarà d entre les llengües oficia ls de la Com unitat . (...)  

La nova directiva del 2000 va conservar aquest redactat. Concretament es tracta 

de la Directiva 2003/ 120/ EC del Parlam ent Europeu i del Consell de 20 de m arç 

de 2000 relat iva a l aproxim ació de les legislacions dels Estats m em bres en 

m atèria d et iquetatge, presentació i publicitat dels productes alim entaris.  

Article 16 

2. L'Estat membre de comercialització del producte podrà, respectant sempre les 

normes del tractat, disposar en el seu territori que aquestes mencions 

d'etiquetatge f igurin a lm enys en una o diverses llengües que l'Estat 

determinarà entre les llengües oficials de la Comunitat.  

La nova disposició d aquest 2011, un cop no acceptades les esmenes, conserva la 

mateixa previsió:  

Article 16 

Requisits lingüístics 
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2. En el seu propi territori, els Estats membres en què es comercialitza un aliment 

podran estipular que les mencions es facilitin en una o més llengües d'entre 

les llengües oficials de la Comunitat.   

Val a dir que més enllà dels productes alimentaris, hi ha directives amb 

previsions similars que afecten altres tipus de productes.                         
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70 anys d obligatorietat d etiquetatge en castellà a 

Catalunya i gairebé 200 lleis impositives.  

L etiquetatge en català durant la República (de fins i tot grans empreses 

multinacionals com Nestlé) va quedar prohibit amb la dictadura franquista, de 

manera que el català no era permès a l etiquetatge i el castellà es feia obligatori. 

Amb la transició democràtica i la restauració de la monarquia parlamentària, es 

va abolir la prohibició per bé l obligació única del castellà es perpetuava com un 

privilegi anòmal ens les països desenvolupats de tradició democràtica.   

Als anys 90 ja va haver una forta polèmica quan es van multar una sèrie de 

productes que estaven etiquetats només en català. El Tribunal Constitucional 

(Sentència 147/1996) va desestimar la petició de la Generalitat de Catalunya que 

demanava que no s apliqués la normativa que obligava a fer-ho en castellà.   

L Estat espanyol ha anat ampliant les informacions i els productes on el castellà 

es feia obligatori (productes alimentaris, industrials, veterinaris, farmacèutics, 

tòxics, tèxtils, electrodomèstics...) de manera que a desembre del 2010 hi havia 

196 disposicions que obligaven a etiquetar en castellà.   

En podeu trobar més informació al document Al m enos, en castellano  196 

disposicions ja obliguen a et iquetar en castellà als productes de casa nostra 

descarregable des del web http://www.plataforma-

llengua.cat/noticies/interior/1123.    

L any 2009, i en virtut d aquesta normativa, l Agència Catalana de Consum va 

multar 94 productes per no estar etiquetats en castellà.    

http://www.plataforma-
llengua.cat/noticies/interior/1123
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Pel que fa als productes alimentaris en destaquen dues normatives:   

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2007, DE 16 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE 

APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL PARA LA DEFENSA DE LOS  

CONSUMIDORES Y USUARIOS Y OTRAS LEYES COMPLEMENTARIAS  

Artículo 18.  Etiquetado y presentación de los bienes y servicios. 

3. Sin perjuicio de las excepciones previstas legal o reglamentariamente, las 

indicaciones obligatorias del etiquetado y presentación de los bienes o servicios 

comercializados en España deberán figurar, a l m enos, en castellano, lengua 

española oficial del Estado  

REAL DECRETO 1334/1999, DE 31 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA LA 

NORMA GENERAL DE ETIQUETADO, PRESENTACIÓN Y PUBLICIDAD  DE LOS 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS.  

Aquest Reial Decret afecta a tots els productes alimentaris distribuïts a l Estat 

espanyol. Tal com defineix l article 1 sobre l àmbit d aplicació no només afecta a 

tots els productes  alimentaris de venda directa al consumidor, sinó també als 

restaurants, hospitals, cantines i altres  col·lectivitats similars.  Exclou de 

l obligació una ínfima part dels productes: els d elaboració artesanal en certes 

comunitats autònomes. L obligació recau a l article 18:   

Artículo 18. Lengua en el etiquetado.   

Las indicaciones obligatorias del etiquetado de los productos alimenticios que se 

comercialicen en España se expresarán, al m enos, en la lengua española 

oficial del Estado.   

Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación a los productos 

tradicionales elaborados y distribuidos exclusivamente en el ámbito de una 

Comunidad Autónoma con lengua oficial propia.  

(aquesta excepció té en compte una petitíssima part de la producció)   
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L etiquetatge en català, també obligatori per a totes les 

em preses a part ir del 2 3 de juliol d enguany.  

L any 1993 amb l Estatut del consumidor (i atès que totes les llengües de la Unió 

Europea amb tants parlants com el català ja les feien obligatòries en 

l etiquetatge) es va reconèixer el dret dels consumidors catalans de rebre les 

informacions bàsiques en la llengua pròpia. Se n preveia també un reglament 

perquè el dret passés a ser una obligació.   

Amb la nova llei del consumidor, La Llei 22/ 2010, de 20 de juliol, del Codi de 

consum de Catalunya, aquest dret ja ha passat a ésser una obligació.   

A partir del dia 23 de juliol tots els productes distribuïts a Catalunya han de dur 

les dades obligatòries etiquetades també en català. 
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