


A part ir del 2 3 de juliol, l et iquetatge en català:
anàlisi de l acompliment dels requisits lingüístics de la 

Llei 22/2010 del Codi de Consum 

El termini d adaptació a la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del 
Codi de Consum de Catalunya era de 6 mesos per les grans 
empreses i d 1 any per les empreses petites i mitjanes. És a dir, 
a dia d avui totes les empreses han d etiquetar els seus 
productes també en català, en virtut de la normativa legal 
vigent.

El dret dels consumidors a rebre les informacions també
en català està reconegut per l ordenament jurídic des de 
l any 1993; en concret, a l article 26 de la Llei 3/1993, de 5 de 
març, de l estatut del consumidor. 

1 - El 2 3 de juliol; obligació d etiquetar en llengua catalana
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2 - La obligatorietat de l etiquetatge en algunes de les 
comunitats lingüíst iques com parables a la catalana.
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grec a Grècia
portuguès a Portugal
hongarès a Hongria

txec a Txèquia
català a Espanya

francès al Canadà
danès a Dinamarca

hebreu a Israel
finès a Finlàndia

alemany a Suïssa
neerlandès a Bèlgica
eslovac a Eslovàquia

serbocroat amb alfabet llatí a Croàcia
francès a Bèlgica

lituà a Lituània
eslovè a Eslovènia

macedoni a Macedònia
francès a Suïssa

letó a Lituània
estonià a Estònia

italià a Suïssa
suec a Finlàndia

alemany a Bèlgica

milions de parlants



A part ir del 2 3 de juliol, l et iquetatge en català:
anàlisi de l acompliment dels requisits lingüístics de 

la Llei 22/2010 del Codi de Consum 

3 - Una obligació que intenta equiparar el català i el castellà
en l àmbit de l etiquetatge

Existeixen gairebé 200 lleis i disposicions que asseguren la 
presència del castellà en l etiquetatge i les informacions de béns, 
productes i serveis de tots els sectors.

La Llei 22/2010 del Codi de Consum de Catalunya té l objectiu 
d equiparar les llengües catalana i el castellà en l àmbit de l etiquetatge i 
assegurar que els drets dels consumidors catalans a rebre les 
informacions en català també són respectats.
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disposicions que obliguen el castellà

A part ir del 2 3 de juliol, l et iquetatge en català:
anàlisi de l acompliment dels requisits lingüístics de 

la Llei 22/2010 del Codi de Consum 



A part ir del 2 3 de juliol, l et iquetatge en català:
anàlisi de l acompliment dels requisits lingüístics de 

la Llei 22/2010 del Codi de Consum 

4 - Alt res Com unitats Autònom es que regulen els usos 
lingüístics en l et iquetatge dels productes en les lle is de 
defensa dels consumidors

Comunitat autònoma Llei que inclou l obligació 
Obliguen a etiquetar els productes en castellà 
Cantàbria Llei 1/2006 de Defensa dels Consumidors i Usuaris 
L Aragó Llei 16/2006 de Protecció i Defensa dels Consumidors i 

Usuaris 
Madrid Llei 11/1998 de Protecció dels Consumidors 
Castellà i Lleó Llei 11/1998 per la Defensa dels Consumidors i Usuaris 
Astúries Llei 11/2002 dels Consumidors i Usuaris 
Canàries Llei 3/2003 de l Estatut dels Consumidors i Usuaris 
Balears  Llei 1/1998 del Consumidor. 
L Estat per a totes les 
comunitats autònomes 

Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, per al 
qual s aprova el text refós de la Llei general per a la defensa 
dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries 

Reconeix el dret de rebre la informació de l etiquetatge dels productes en castellà 
Extremadura Llei 6/2001, de 24 de maig, de l Estatut dels Consumidors 

d Extremadura 
Obliga a etiquetar els productes bascos amb denominació d origen, de denominació 
qualitat o artesanals en basc (pendent de reglament) 
País Basc Llei 6/2003, de 22 de desembre, d Estatut de les Persones 

Consumidores i Usuàries 
Obliga a etiquetar els productes en català 
Catalunya Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de 

Catalunya 
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5 - Llei 3/1993, de 5 de març, de l estatut del consumidor 
i el dret a rebre les inform acions per al consum en català

El dret dels consumidors a rebre les informacions del 
productes destinats al consum en català estava regulat 
per la Llei 3/1993, de 5 de març, de l estatut del consumidor. 
Malgrat que n establia el dret, no en regulava el deure.

Fa més de 18 anys que la legislació preveu que el català ha de 
ser obligatori en l etiquetatge, la Llei 22/2010, del 23 de juliol, 
del Codi de Consum de Catalunya n estableix el deure per les 
empreses. Les empreses han tingut gairebé vint anys per 
adaptar- s hi.



6 - El fet que el castellà sigui també obligatori és un fet 
excepcional en el context europeu
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En la resta de països europeus de tradició democràtica, les 
llengües mitjanes com el català han estat reconegudes com a 
llengües oficials de l Estat en igualtat de condicions.

La desigualtat legislativa del català han tingut conseqüències a 
l hora de fer legislacions lingüístiques en l àmbit socioeconòmic, 
de manera, que fins i tot en les regions bilingües, s ha 
establert un règim lingüístic impositiu a favor del castellà.

L exemple més paradigmàtic és el Reial Decret Legislatiu 
1/2007 pel qual s aprova la Llei general de protecció
d usuaris i consumidors que estableix l obligatorietat del 
castellà, i només del castellà, en l etiquetatge i en la 
presentació de béns i serveis.
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Síen castellà a Espanya?

Noen finès a Finlàndia ?

Noen alemany a Suïssa? 

Noen neerlandès a Bèlgica?

Hi ha obligació d etiquetar, on no és llengua pròpia, 



Grupo Leche Pascual
Avda. de Manoteras, 24, 

28050 Madrid
webmaster@lechepascual.es

Campofrío Food Group
Avda. Isla Graciosa, nº 1 -

3ª Planta - 28703 San 
Sebastián de los Reyes 

Puleva Food S.L.
Cno. de Purchil 66, 18004 

Granada
puleva@puleva.es

Corporación Alimentaria 
Peñasanta S.A.

C/ Sierra de Granda sin nº, 
C.P: 33199

Cobega S.A.
Avda. Països Catalans, 32 -

08950 Esplugues de Llobregat
info@cobega.es

Acompliment del Codi 
de ConsumEmpresaMarca

Font: Las 30 Tops marcas del gran consumo de Kantar WorldPanel, 2010
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7 - L acom plim ent dels requisits lingüístics del Codi de 
Consum per part de les 3 0 m arques m és venudes a l Estat 
espanyol



Danone

c / Buenos Aires, 21 -08029 
Barcelona

Nestlé
Avda. Països Catalanes 25-51; 

08950 Esplugues de Llobregat

Activia Danone

c / Buenos Aires, 21 -08029  
Barcelona

Actimel Danone

c / Buenos Aires, 21 -08029  
Barcelona

Ausonia & Arbora
Pg. dels Til·lers 2-6
08034 Barcelona

contactar@arbora-ausonia.com

Acompliment del Codi 
de ConsumEmpresaMarca

Font: Las 30 Tops marcas del gran consumo de Kantar WorldPanel, 2010
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El Pozo Alimentación
Adva.Antonio Fuertes,1

30840 Alhama de Murcia

Kellogg s España
Av. de Europa 19, 2ª planta

28108 (Alcobendas)

Pescanova Alimentación
Rúa José Fernández López, 

s/n Chapela Redondela
36320 Pontevedra. 

Casa Tarradellas
Carretera de Puicerdà, Km 

70 08503 Gurb, Barcelona.

Procter & Gamble
Avda. de Bruselas, 24. 

28108 Alcobendas (Madrid) 

Acompliment del Codi 
de ConsumEmpresaMarca

Font: Las 30 Tops marcas del gran consumo de Kantar WorldPanel, 2010
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Reckitt Benckiser
105 Bath Road, Slough, 

Berkshire United Kingdom

Grupo Mahou - San 
Miguel

c/ Urgell, 240 08036 
Barcelona 

Nestlé

Avda. Països Catalanes 25-
51; 08950 Esplugues de 

Llobregat

Grupo Nutrexpa

c/ Lepant, 410-414
08025 Barcelona

Acompliment del Codi 
de Consum

EmpresaMarca

Procter & Gamble
Avda. de Bruselas, 24. 

28108 Alcobendas
(Madrid) 

Font: Las 30 Tops marcas del gran consumo de Kantar WorldPanel, 2010
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Procter & Gamble
Avda. de Bruselas, 24. 

28108 Alcobendas (Madrid) 

Grupo Mahou - San 
Miguel

c/ Urgell, 240 08036 
Barcelona 

Cobega S.A.
Avda. Països Catalans, 32 -

08950 Esplugues de Llobregat 
- Barcelona

info@cobega.es

García Carrión
Dpto de Internet
Jorge Juan, 73
28009 Madrid

Bimbo
C/. Josep Pla, 2 - Bloc 

B2.Torres Diagonal Litoral.
08019 Barcelona. 

Acompliment del Codi 
de Consum

EmpresaMarca

Font: Las 30 Tops marcas del gran consumo de Kantar WorldPanel, 2010
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Vitalinea Danone
c / Buenos Aires, 21 -08029  

Barcelona

Ausonia & Arbora
Pg. dels Til·lers 2-6
08034 Barcelona

contacto@evaxtampax.com

Danacol Danone

c / Buenos Aires, 21 -08029  
Barcelona

L'Oréal España

Josefa Valcárcel, 48, 28027
Madrid 

Heineken España

Avenida de Andalucía, 1
41007 - Sevilla

Acompliment del Codi 
de Consum

EmpresaMarca

Font: Las 30 Tops marcas del gran consumo de Kantar WorldPanel, 2010
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Només 1 
de les 3 0 
marques 
m és 
venudes a 
l estat 
s ha 
adaptat a 
la 
normativa.
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8 - Llengües en l et iquetatge dels productes de les 3 0 
marques més venudes a l Estat espanyol l any 2010

Hem analitzat 1 producte de cadascuna de les 30 marques més 
venudes a l Estat espanyol, per tal de copsar els usos lingüístics 
a l etiquetatge.

Els resultats són molt negatius pel català. Mentre el 100% 
dels productes acompleix la normativa en relació al 
castellà només el 3,3% ho fa pel català.

De les 20 llengües detectades en les etiquetes; 13 tenen més 
presència que el català, tot i que, només el castellà és també
oficial en territori català. Així doncs, llengües com el 
portuguès; grec; italià; francès; anglès i fins i tot el danès 
i l eslovac (llengües amb menys parlants que el català) 
tenen més presència a l etiquetatge d aquestes marques 
que el català .. 
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Mentre tots els 
productes acom pleixen 
la legislació pel que fa a l 
castellà , nom és 1 
l acom pleix en relació al 
català.

Malgrat no ser 
obligator is ni parlats 
dins e l terr itor i espanyol 
el portuguès, l italià , e l 
grec, e l francès o 
l anglès ent re d altres  
tenen m és presència que 
el català

Usos lingüíst ics en 
l et iquetatge dels 
productes de les 3 0 
m arques m és venudes 
a l Estat espanyol

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de Las 30 Tops marcas
del gran consumo de Kantar WorldPanel, 2010
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A partir del 23 de juliol, l etiquetatge en català: anàlisi de 
l acompliment dels requisits lingüístics de la Llei 22/2010 del 
Codi de Consum

La majoria d empreses encara distribueixen els seus 
productes incomplint l actual legislació vigent. A juliol 
d enguany de les 30 marques més venudes; només una 
d aquestes ha adaptat l etiquetatge a la normativa legal vigent; 
San Miguel.

Es constata un notable endarreriment de l acompliment de la 
legislació és ben patent en els productes de gran consum. Tot i 
així, en els darrers anys s ha observat una tendència 
creixent en l ús del català a l etiquetatge 

Coca-cola, Central Asturiana, 
Puleva, Compofrío, Leche Pascual, 
Dodot, Actimel, Activia, Nestlé, 
Danone, Ariel, Casa Tarradellas, 
Pescanova, Kellog s, El Pozo, 
Gillette, Colacao, Nescafé, Mahou, 
Calgonit, Bimbo, Don Simon, Fanta, 
Fairy, Cruzcampo, L Oréal, Danacol, 
Evax, Vitalinea,  

San Miguel

Marques que dist r ibueixen fora 
de la llei

Marques que dist r ibueixen 
d acord a la llei
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9 - Un criteri diferenciat d acompliment de la legislació per 
part de les m ult inacionals: Lleis A, lle is B i Consum idors A 
i Consumidors B

L acompliment de la 
normativa sobre llengües a 
l etiquetatge de la 
multinacional Coca-cola per a 
diferents comunitats 
lingüístiques semblants a la 
catalana o més petites (Sí, 
acompleix la normativa, No, 
no acompleix la normativa)



Es presenten novetats en la disponibilitat lingüística en les 
relacions comercials, és a dir, els consumidors passen de tenir 
drets a ser atesos quan s expressin en català i castellà, a tenir 
dret a ser atesos en la llengua oficial que escullin.

Ratifica el que establia la Llei de Política Lingüística (article 
32.3) i en millora l eficiència de la interpretació. Així doncs, 
qualsevol comunicació comercial del bé o servei amb el 
preu; la retolació de caràcter fix; la documentació
contractual; els pressupostos; els resguards de dipòsit i 
les factures, hauran d estar, com a mínim, en català.

10 - El codi de Consum inclou alt res novetats lingüístiques 
que també caldrà acom plir a part ir del 2 3 de juliol.
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PLATAFORMA PER LA LLENGUA
Via Laietana, 48 A, Principal 2a
08003 Barcelona
Tel. 93 321 18 03
Fax 93 321 12 71
info@plataforma-llengua.cat


