
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
            
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 anys de la Plataforma per la Llengua 
20 d’anys d’una situació sense precedents  

 

 l’etiquetatge en català 20 anys per 

1 9 9 3 – 2 0 1 4  
 



2 0  a n y s   p e r   l ’ e t i q u e t a t g e   e n   c a t a l à  
 
 

1 
 
 

 
 

 

20 anys  

per 

l’etiquetatge  

en català  
 
 
  
 
 
 

1. És normal que Coca-Cola, Danone, Nestlé…, no etiquetin en català?  pàgina 2 
L’etiquetatge en català a les grans marques, una excepció sense precedents 
  

2. Per què Coca-Cola?   pàgina 5 

20 anys de la primera acció de la Plataforma per la Llengua 
  

3. La llei, entre els drets lingüístics per al català i la imposició sistemàtica del castellà 
a l’etiquetatge   pàgina 8  
 Un cas excepcional també en l’aplicació dels drets lingüístics 
 
4. I malgrat tot, l’etiquetatge en català augmenta   pàgina 10 

En els dos darrers anys l’etiquetatge en català gairebé s’ha duplicat 
 

5. La política de Coca-Cola com a exemple  pàgina 12 
Un reflex d’una política que relega el consumidor català a una segona categoria 

 
6. Què podem fer els consumidors?   pàgina 17 
 Cal ser conscients de la capacitat per canviar la situació  
 
7. 20 anys de manca de voluntat política  pàgina 18 

20 anys de traves legals, any per any 
 

 



2 0  a n y s   p e r   l ’ e t i q u e t a t g e   e n   c a t a l à  
 
 

2 
 
 

1. 

És normal que Coca-Cola, Danone, 

Nestlé…, no etiquetin en català?  
L’etiquetatge en català, una excepció sense 
precedents 
 

 
No hi ha en el món desenvolupat i democràtic, i particularment en l’àmbit europeu, 
una llengua tan parlada com la catalana que no s’utilitzi de manera normal en 
l’etiquetatge d’aquestes empreses o en d’altres de gran consum. 
 
Per al consumidor català, aquestes empreses fan 3 excepcions que no tenen cap altre 
precedent. 

1. Sempre i sense excepció etiqueten en les respectives llengües quan el mercat 
és similar a les dimensions del català, per descomptat també quan hi ha plens 
coneixements d’una segona llengua per part de tota la població. El cas català a 
Espanya és l’únic cas en què decideixen canviar de política lingüística. 

2. Sempre i sense excepció etiqueten en les respectives llengües quan hi ha un 
dret reconegut a la llei per tal que el consumidor rebi aquesta informació en la 
llengua corresponent. El cas català a Espanya és l’únic cas en què decideixen 
canviar de política lingüística i no aplicar el dret reconegut legalment. 

3. Sempre i sense excepció apliquen polítiques de responsabilitat d’acord amb els 
codis ètics propis per a llengües europees de dimensions similars al català. El 
cas català a Espanya és l’únic cas en què decideixen canviar de política 
lingüística i no aplicar aquests codis de responsabilitat. 
 

L’any 2004 la Plataforma per la Llengua ja va realitzar una exposició sobre l’ús de les 
llengües en l’etiquetatge de productes de grans marques en comunitats lingüístiques 
comparables en nombre de consumidors a la catalana. El 2009 es van actualitzar els 
continguts i es va publicar el llibret La Llengua en l’etiquetatge de les grans marques. 
Recentment (2014), 
s’han actualitzat les 
dades per a Catalunya 
(observacions a la ciutat 
de Barcelona). 
 
Taula 1.1: Les comunitats 
lingüístiques estudiades 
segons el nombre de 
parlants 
 

 
 
 

0 2 4 6 8 10 12

grec a Grècia

hongarès a Hongria

txec a Txèquia

català a Espanya

francès al Canadà

neerlandès a Bèlgica

danès a Dinamarca

eslovac a Eslovàquia

finès a Finlàndia

alemany a Suïssa

Croat (serbocroat alfabet llatí) a Croàcia

francès a Bèlgica

lituà a Lituània

eslovè a Eslovènia

francès a Suïssa

letó a Letònia

estonià a Estònia

italià a Suïssa

suec a Finlàndia

alemany a Bèlgica

milions de parlants 

https://www.plataforma-llengua.cat/media/assets/1125/etiquetatge_grans_marques.pdf
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Taula 1.2: Exemples de polítiques lingüístiques en l’etiquetatge segons comunitats 
lingüístiques comparables a la catalana 
 

Comunitat lingüística 
 

Etiquetatge en la llengua pròpia corresponent 

Cereals 
Kellogg’s 

Aspirina 
Bayer 

Iogurt 
Danone 

Preservatius 
Durex 

Puré Maggi 
(Nestlé) 

Alemany a Bèlgica sí sí sí sí sí 

Suec a Finlàndia sí sí sí sí sí 

Italià a Suïssa sí sí sí sí sí 

Estonià a Estònia sí sí sí sí sí 

Letó a Letònia sí sí sí sí sí 

Francès a Suïssa sí sí sí sí sí 

Eslovè a Eslovènia sí sí sí sí sí 

Lituà a Lituània sí sí sí sí sí 

Francès a Bèlgica sí sí sí sí sí 

Croat (alfabet llatí) a Croàcia sí sí sí sí sí 

Eslovac a Eslovàquia sí sí sí sí sí 

Neerlandès a Bèlgica sí sí sí sí sí 

Alemany a Suïssa sí sí sí sí sí 

Finès a Finlàndia sí sí sí sí sí 

Danès a Dinamarca sí sí sí sí sí 

Francès al Canadà sí sí sí sí sí 

Txec a Txèquia sí sí sí sí sí 

Hongarès a Hongria sí sí sí sí sí 

Grec a Grècia sí sí sí sí sí 

Català a Espanya  no no no no no 

 
 
Taula 1.3: Llengües oficials i llengües en l’etiquetatge 
 

Brussel·les (Bèlgica) Llengües oficials: francès i neerlandès 

Llengües etiquetatge: Kellogg’s (francès, neerlandès), Aspirina (francès, 
neerlandès, alemany), iogurt Danone (francès, neerlandès), Durex 
(francès, neerlandès, alemany), Maggi (francès, neerlandès). 

Quebec (Canadà) Llengües oficials: francès (anglès) 

Llengües etiquetatge: Kellogg’s (francès, anglès), Aspirina (francès, 
anglès), iogurt Danone (francès, anglès), Durex (francès, anglès), Maggi 
(francès, anglès). 

Ljubljana (Eslovènia) Llengües oficials: eslovè 

Llengües etiquetatge: Kellogg’s (eslovè, lituà, rus, eslovac, turc, 
macedoni, polonès, romanès, serbocroat, hongarès, letó, búlgar, txec, 
estonià, anglès), Aspirina (eslovè), iogurt Danone (eslovè), Durex 
(eslovè, alemany), Maggi (eslovè). 

Zagreb (Croàcia) Llengües oficials: croat (serbocroat en alfabet llatí) 
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Llengües etiquetatge: Kellogg’s (croat, eslovè, lituà, rus, eslovac, turc, 
macedoni, polonès, romanès, hongarès, letó, búlgar, txec, estonià, 
anglès), Aspirina (croat), iogurt Danone (croat, polonès), Durex (croat), 
Maggi (croat, alemany). 

Tallin (Estònia) Llengües oficials: estonià 

Llengües etiquetatge: Kellogg’s (estonià, croat, eslovè, lituà, rus, 
eslovac, turc, macedoni, polonès, romanès, hongarès, letó, búlgar, txec, 
anglès), Aspirina (estonià, letó, lituà), iogurt Danone (estonià), Durex 
(estonià, lituà, letó, suec, finès, noruec), Maggi (estonià, alemany). 

Barcelona  Llengües oficials: català i castellà (occità) 

Llengües etiquetatge: Kellogg’s (castellà, portuguès), Aspirina (castellà), 
iogurt Danone (castellà), Durex (castellà, portuguès i instruccions també 
en anglès, francès, italià i grec), Maggi (castellà). 

 
Aquests només són uns exemples, però cal recordar que aquests polítiques 
contradictòries i discriminatòries per al consumidor català es donen en moltes altres 
marques conegudes com Philips, patates Lay’s, Casa Tarradellas, El Pozo, Lidl, 
Carrefour, El Corte Inglés, Dia, Puleva, Colacao, Bimbo, Panrico, Dodot, Evax, Ausonia, 
Fairy, Ariel, Pescanova, Don Simón, Granini, Campofrío, Gallina Blanca, Knorr, Buitoni, 
Font Vella, Aneto, Dixan, Artiach, Kraft, L’Oréal, Sanex, Don Limpio, Cilit Bang... 
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2. 

Per què Coca-Cola?  
20 anys de la primera acció  
de la Plataforma per la Llengua 
 
 

Aquesta no és una campanya per reclamar de manera particular l’etiquetatge de Coca-
Cola en català, sinó per reclamar i exigir l’etiquetatge dels productes de gran consum 
en català i per fer explícit que les persones consumidores que viuen a Catalunya es 
mereixen ser tractades amb els mateixos paràmetres que a la resta d’Europa pel que fa 
als usos lingüístics en l’etiquetatge i instruccions de productes. 

 
Coca-Cola simbolitza justament 
el nom d’un producte de gran 
consum que apareix com a 
emblema al capdavant dels 
noms comercials més coneguts, 
aquí i arreu del món. I a més és 
també una de les empreses que 
ha fet una política clarament 
discriminatòria vers el 
consumidor català. És per això 
que s’ha triat per a l’acció del 
dia 31 de maig; per això i 
perquè és també el referent de 
la primera acció de la 
Plataforma per la Llengua el 12 

de desembre del 1993. Aquest acte a la plaça de Catalunya és també una manera de 
celebrar els 20 anys de l’organització en allò que li és més essencial, la voluntat de fer 
del català una llengua d’ús normal. 
 

L’any 1993 va néixer la Plataforma per la Llengua i es va presentar el 12 de desembre 

en una acció a la plaça de Catalunya de Barcelona. Durant les setmanes prèvies i 

durant aquell mateix dia, es va fer una crida perquè tothom portés llaunes buides de 

Coca-Cola que s’anirien col·locant entre les 11 del matí i el migdia al centre de la plaça 

de Catalunya. Es van recollir més de 15.000 llaunes de Coca-Cola de 33 cl i després es 

van exposar a la plaça tot fent un mosaic amb el lema “Etiquetem en català”. Enmig 

d’un ambient festiu i amb música de gralles, moltes famílies, esplais i ciutadans en 

general s’hi van apropar per fer créixer el mosaic. També s’hi van acostar personatges 

coneguts i representants de l’Administració que anaven deixant la llauna de Coca-Cola, 

com Nil Bohigas (alpinista), Jaume Jané (diputat de CiU), Margarida Cardona (d’UDC), 

Carles Campuzano (JNC de CDC), Xavier Bosch (diputat d’ERC), Artur Mas (de CiU, cap 

de l’oposició a l’Ajuntament de Barcelona), Magda Oranich (diputada d’IC), Víctor Vila 
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(diputat de CiU), Jordi Font (d’ERC), Joan Puigdollé (de CiU, del grup municipal de 

l’Ajuntament de Barcelona), Miquel Reniu (director general de Política Lingüística de la 

Generalitat de Catalunya) o Gabriel Planella (cap dels Serveis de Normalització 

Lingüística). Un cop acabada la festa es van reciclar totes les llaunes. 

 

Es van fer també fullets per 

repartir amb el lema “La Coca-

Cola etiqueta en 135 idiomes 

d’arreu del món, i per què no en 

català?” per tal d’evidenciar el 

tracte excepcional que la 

multinacional de begudes feia 

envers el català respecte a la 

resta de llengües de la Unió 

Europea i dels països de tradició 

democràtica. En els dies 

posteriors també es van enviar 

milers de llaunes normalitzades 

(amb un adhesiu amb els 

ingredients en català enganxat a 

la llauna) a la seu de Cobega 

(productor llavors de Coca-Cola) 

i un seguit de postals a la seu madrilenya de l’empresa Coca-Cola (filial de l’americana). 

Tots els enviaments es van fer amb l’aportació voluntària de ciutadans.  

 

Posteriorment, la campanya va continuar. En una crida d’una setmana, la central de 

Coca-Cola a Madrid va rebre més de 800 trucades. Milers de fullets i d’adhesius van ser 

repartits. Es van encartellar tanques publicitàries. El 9 de febrer del 1994 la Plataforma 

per la Llengua va fer també una protesta en un acte de Coca-Cola al Palau de la Música 

Catalana. L’11 de setembre de 1994, en 4 hores, es van aconseguir 1.500 adreces de 

remitent per enviar una postal a l’empresa. D’ençà de llavors, la Plataforma per la 

Llengua no ha parat de reclamar, tant a les empreses com a l’Administració, la 

normalització del català en aquest àmbit.  

 

A diferència d’altres empreses, Cobega i Coca-Cola España refusaven sempre mantenir 

una reunió amb la Plataforma per la llengua, tot i les moltes cartes enviades al llarg 

d’aquests anys. Només va contestar la seu internacional d’Atlanta (Estats Units 

d’Amèrica) que remetia a Coca-Cola España perquè resolgués la qüestió. Coca-Cola 

España no faria res. Finalment, a finals d’hivern del 2007, s’aconsegueix una reunió 

amb Cobega on l’empresa reconeix que s’ha plantejat etiquetar en català i emplaça a 

una segona reunió per parlar-ne. Posteriorment, l’empresa va declinar fer aquesta 

segona reunió.  
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L’any 2010 s’aprova la Llei 22/2010, de 20 de 

juliol, del Codi de consum de Catalunya per la 

qual es reconeix el dret del consumidor de 

rebre l’etiquetatge en català i el deure de les 

empreses de fer-lo acomplir. Coca-Cola no 

aplicarà mai aquest dret reconegut a la  

legislació catalana. Han passat 20 anys i Coca-

Cola sempre s’ha negat a etiquetar en català. 
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3. 

La llei, entre els drets lingüístics per al 

català i la imposició sistemàtica del 

castellà en l’etiquetatge  
Un cas excepcional també en l’aplicació dels drets 
lingüístics  
 
 

Totes les llengües europees de dimensions similars al català, o fins i tot menys 
parlades, tenen una llei que obliga a etiquetar les dades bàsiques dels productes en 
aquestes llengües. És per això que el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 
22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya (publicada el 23 de juliol de 
2010), que estableix l’obligació d’etiquetar en català (articles 128-1 i 211-5). La 
disposició transitòria segona determina els terminis d’adaptació per a les empreses: sis 
mesos per a les grans empreses i un any per a les microempreses, les petites i les 
mitjanes empreses. Per tant, segons estableix la normativa, a partir del 23 de juliol de 
2011 tots els productes distribuïts al mercat català han de tenir les dades obligatòries 
de l’etiquetatge (ingredients, dades de seguretat, data de caducitat, instruccions 
d’ús...) almenys en català.  
 
Tot i així, els requisits lingüístics establerts al Codi de consum de Catalunya amb relació 
a la llengua catalana són àmpliament incomplerts per moltes empreses. Tampoc no 
s’ha tramitat cap sanció per part de l’Administració pública. De fet, a partir de l’any 
2013, l’Agència Catalana del Consum ja feia saber als denunciants que no aplicaria la 
llei pel que fa al català per als productes alimentaris perquè entenia que amb el nou 
reglament europeu (Reglament 1169/2011) hi ha dubtes legals mentre el català no 
sigui llengua oficial de la Unió Europea. És a dir, per a aquests productes no etiquetar 
en català es considera una vulneració dels drets de les persones consumidores, però 
l’Agència Catalana del Consum entén que no pot aplicar sancions mentre el català no 
sigui llengua oficial de la UE. Atès que el Govern espanyol es nega a demanar 
l’oficialitat del català a la UE, no s’aplica la normativa. Pel que fa a la resta de 
productes sí que es podria sancionar, encara que ara per ara l’Agència Catalana del 
Consum no ha tramitat cap denúncia. Tanmateix les noves legislacions estatals (del 
2013 i del 2014) compliquen l’aplicació de la llei.  
 
Aquestes dificultats contrasten amb la creixent imposició del castellà en l’etiquetatge, i 
en l’àmbit socioeconòmic en general, i en la tramitació, en aquest cas sí, de sancions. 
Aquestes mesures impositives de la llengua castellana s’han accentuat arran de 
l’arribada del Partit Popular al Govern espanyol, amb la promulgació de diverses 
legislacions, com ara la Llei estatal d’unitat de mercat, que no només representa un 
impediment més per generalitzar l’etiquetatge en llengua catalana, sinó que també 
lleva competències a la Generalitat de Catalunya, atès que no podrà sancionar o actuar 
sobre les empreses que actuen a Catalunya, tan sols sobre les que hi tenen la seu. 
Enguany també s’ha modificat la Llei estatal de defensa dels consumidors del 2007 
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(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), que amb el suport del PP i el PSOE augmenta les imposicions del 
castellà en aquest àmbit i insisteix a fer el castellà obligatori en l’etiquetatge. A maig 
del 2014 la Plataforma per la Llengua va trobar 181 disposicions vigents que obligaven 
a etiquetar en castellà i que per descomptat remetien a multes i sancions. Malgrat, fa 
uns anys, n’havien estat més de 200, això no significa pas una baixada en la política 
impositiva. El fet és que algunes de les darreres en deroguen altres agrupant-les en 
una mateixa llei.  A diferència de la llei catalana, sí que s’han tramitat denúncies per no 
etiquetar en castellà i s’han retirat productes del mercat. 
 
Taula 3.1: Obligacions d’etiquetar en una llengua els productes a les lleis de consum 
d’algunes comunitats autònomes que les han desenvolupades 
 
Comunitat autònoma Llei que inclou l’obligació 

Obliguen a etiquetar els productes en castellà 

Cantàbria Llei 1/2006 de defensa dels consumidors i usuaris (article 20) 

Aragó Llei 16/2006 de protecció i defensa dels consumidors i usuaris 
(article 24) 

Madrid Llei 11/1998 de protecció dels consumidors (article13) 

Castellà i Lleó Llei 11/1998 per la defensa dels consumidors i usuaris (article 10) 

Astúries Llei 11/2002 dels consumidors i usuaris (article 15) 

Canàries Llei 3/2003 de l’Estatut dels consumidors i usuaris (article 12) 

Balears  Llei 1/1998 de l’Estatut dels consumidors i usuaris (article 14) 

L’Estat, per a totes les 
comunitats autònomes 

Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i 
usuaris i altres lleis complementàries. A més cal tenir en compte 
que hi ha més de 200 disposicions que obliguen a etiquetar en 
castellà, més enllà de la llei de consum.  

Reconeix el dret a rebre la informació de l’etiquetatge dels productes en castellà 

Extremadura Llei 6/2001 de l’Estatut dels consumidors d’Extremadura (article 11) 

Obliga a etiquetar els productes bascos amb denominació d’origen, denominació de qualitat o 
artesanals en basc (pendent de reglament) 

País Basc Llei 6/2003 de l’Estatut de les persones consumidores i usuàries 
(article 41) 

Obliga a etiquetar els productes en català (pendent d’aplicar) 

Catalunya Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya 
(articles 128-1 i 211-5) 
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4. 

I malgrat tot, l’etiquetatge 

en català augmenta  
En els dos darrers anys l’etiquetatge en català 
gairebé s’ha duplicat 
 
 

Segons calcula la Plataforma per la 
Llengua a partir d’una mostra de més de 
2.000 productes observats a l’atzar, un 
10% dels productes generalistes (no de 
marca blanca) dels supermercats de 
Catalunya estan etiquetats com a mínim 
en català (en referència a les dades 
bàsiques). Aquesta xifra, per bé que 
baixa, és sensiblement superior a 
l’observada fa dos anys (2012): tot just un 
6%. Així doncs, si bé no s’ha duplicat, 
prou s’hi acosta. També ha augmentat 
l’etiquetatge en català dels productes de 
marca blanca observats en els 
supermercats (d’un 27% el 2012 a un 
31%). 
 
És un fet evident que l’etiquetatge en 
català ha augmentat, i de manera 
incident, en els darrers anys. Aquesta no 
és només una tendència en aquest tipus 
de productes, sinó que també és evident 
en altres sectors (des dels 
electrodomèstics, la roba o la ferreteria) i 
encara més en els productes 
especialitzats de proximitat. Cada cop hi 
ha més empreses que etiqueten en català 
i les que ja ho feien augmenten la 
diversitat de productes. Hi ha una relació 
molt clara entre les empreses que fan 
productes de proximitat i/o amb plusos 
de responsabilitat i la presència del 
català. El fet que l’empresa estigui a la 
vora del client implica, en general, més 
presència del català. Malauradament, aquesta tendència i responsabilitat en 
l’acompliment dels drets de les persones consumidores, no s’aplica en moltes grans 
empreses. Probablement, la llunyania del client i les consideracions ideològiques no 

Dades de la mostra 

Les dades són de supermercats i hipermercats de venda 
generalista, no centrats ni especialitzats en un tipus de 
producte concret, com podria ser drogueria, congelats, 
frescos, producte ecològic... 

Total productes observats a 
l’atzar 

2.006 

Supermercats visitats 45 

Període d’observació febrer-març 2014 

Hi ha visites a establiments de les principals cadenes de 
supermercats (representen el 73% del mercat català) 
com  Bonpreu-Esclat, Consum, Condis, Carrefour, El 
Corte Inglés-Hipercor, Mercadona, Sorli Discau, Lidl, 
Caprabo-Eroski o Dia. 

Resultats 

Productes generalistes 
etiquetats en català (mitjana 
ponderada segons superfície de 
venda i percentatge de vendes 
de productes generalistes 
respecte el total) 

Aproximadament un 
10%. Hi ha hagut un 
creixement d’un 70% 
respecte el 2012 (6%) 

La mateixa dada per als grans 
supermercats catalans 
(Bonpreu, Sorli Discau i Condis) 

Un 14% (Bonpreu 
arriba al 17%) 

La mateixa dada per als grans 
supermercats no de Catalunya 
(Consum, Carrefour, El Corte 
Inglés, Dia, Mercadona, Lidl i 
Caprabo-Eroski) 

Un 9% (en els casos 
de Carrrefour i 
Caprabo-Eroski, se 
supera el 12%) 

Productes de marca blanca 
etiquetats en català  

Aproximadament un 
31%. Hi ha hagut un 
creixement del 15% 
respecte el 2012 
(27%) 

Mitjana de productes en català 
de marca blanca i marca 
comercial, compensats, en 
supermercats generalistes de 
Catalunya (s’inclou només les 
primeres empreses que 
acaparen el 75% de superfície 
de venda) 

Aproximadament un 
18%. Hi ha hagut un 
creixement del 29% 
respecte el 2012 
(14%). 

Font de les dades: Plataforma per la Llengua, 2014 
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favorables al català fan que els costi valorar el mercat. Tanmateix, sí que normalment 
s’hi adapten quan dins un sector surt una empresa important que etiqueta en català. 
Aquest caràcter innovador, llavors, fa que arrossegui bona part de la resta d’empreses. 
Aquest és el cas de les aigües, vins i caves catalans, olis, cerveses o llets catalanes, prou 
normalitzades justament a partir d’empreses pioneres responsables que marquen 
tendència també a la resta del mercat. Això no obstant, no s’ha donat encara en molts 
sectors. Un dels més emblemàtics és, justament, el farmacèutic, on la pràctica totalitat 
de les instruccions dels productes es venen fora de la legalitat catalana. 
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5. 

La política de Coca-Cola com 

a exemple 
Un reflex d’una política que relega el  
consumidor català a una segona categoria 
 
El respecte escrupolós a les llengües europees de dimensions similars al català 
(mentre no siguin el català) 
 
Coca-Cola és una empresa líder de begudes refrescants a nivell mundial. Comercialitza 
4 de les marques més venudes a tot el món: Coca-Cola, Coca-Cola Light, Fanta i Sprite. 
Produeix més de 3.500 productes entre els quals s’hi troben refrescos, aigües, sucs, tes 
i cafès. Actua en més de 200 països d’arreu del món, amb etiquetatge en moltes 
llengües clarament menys parlades que el català. Aquí presentem alguns exemples a 
partir de llaunes o ampolles de Coca-Cola recollides en els respectius països. De fet, 
Coca-Cola etiqueta en totes les llengües europees amb un nombre de consumidors 
semblants al català, però fins i tot ho fa per llengües molt menys parlades. El nostre 
cas és únic. 
 

Gràfic 5.1: Comparativa d’alguns casos recopilats en relació al català (font pròpia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

català 

estonià 

0 2 4 6 8 10 12

Estònia (Tallin) 
Llengües oficials: estonià 
Llengües de l’etiqueta: estonià, lituà i letó 

català 

islandès 

0 2 4 6 8 10 12

Islàndia (Reykjavík) 
Llengües oficials: islandès 
Llengües de l’etiqueta: islandès 

català 

danès 

0 2 4 6 8 10 12

Dinamarca (Copenhaguen) 
Llengües oficials: danès 
Llengües de l’etiqueta: danès 
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català 

finès 

suec 

0 2 4 6 8 10 12

Finlàndia (Hèlsinki) 
Llengües oficials: finès i suec 
Llengües de l’etiqueta: finès i suec 

català 

francès 

0 2 4 6 8 10 12

Canadà (Quebec) 
Llengües oficials: francès (l’anglès és oficial també del govern del Canadà) 
Llengües de l’etiqueta: francès i anglès 
: 

català 

neerlandès 

francès 

0 2 4 6 8 10 12

Bèlgica (Brussel·les) 
Llengües oficials: francès i neerlandès (l’alemany no és oficial a la regió de 
Brussel·les, però sí de l’estat belga) 
Llengües de l’etiqueta: francès, neerlandès i alemany 

català 

hongarès 

0 2 4 6 8 10 12

Hongria (Budapest) 
Llengües oficials: hongarès 
Llengües de l’etiqueta: hongarès 

català 

suec 

0 2 4 6 8 10 12

Suècia (Estocolm) 
Llengües oficials: suec 
Llengües de l’etiqueta: suec 
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Gràfic 5.2: El respecte a l’etiquetatge de la multinacional Coca-Cola per a diferents 
comunitats lingüístiques semblants a la catalana o més petites (verd, etiqueta en la 
llengua respectiva, vermell, no hi etiqueta). La mida dels cercles és proporcional als 
parlants en cada país. 
 

 
 

La responsabilitat en l’etiquetatge de Coca-Cola a Europa, Espanya i Catalunya 
 

No sempre la multinacional Coca-Cola és qui produeix i embotella el producte. En el 
cas europeu hi ha 4 grans empreses embotelladores que tenen la concessió i es 
reparteixen el mercat. Una, per Alemanya, és directament la Coca-Cola, les altres 3 són 
concessions, empreses privades que tenen els drets. Coca-Cola Iberian Partners és qui 
embotella i distribueix a Espanya, Portugal, Andorra, Islàndia i aviat també a Alemanya; 
Coca-Cola Enterprises a Gran Bretanya, França, Països Baixos i Escandinàvia; i Coca-
Cola Hellenic Bottling a la resta d’Europa. 
 
Fins al 2012 hi havia 7 empreses diferents a tot Espanya que es repartien el territori. 
Cobega, la primera a tenir la concessió l’any 1951, servia bàsicament a Catalunya, 
l’Aragó, Canàries, Andorra i Balears, però anava comprant participacions d’altres 
empreses espanyoles. Cobega pertanyia a la família Daurella, actuals propietaris també 
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de la nova empresa que agrupa les altres: Coca-Cola Iberian Partners. Equatorial Coca-
Cola Bottling SL, que ven a diversos països de l’Àfrica (com el Marroc, Guinea 
Equatorial, Algèria, Cabo Verde, Gàmbia, Ghana, Guinea Bissau, Guinea Conakry, 
Libèria, Mauritània, Sierra Leone o São Tomé i Príncipe), també va ser creada a través 
de la família Daurella a principi dels 2000. El 2013 neix Coca-Cola Iberian Partners. La 
nova societat tindrà la seu a Madrid i serà la primera empresa del sector de 
l’alimentació a Espanya per volum de facturació total, amb 3.000 milions d’euros. La 
presidenta executiva d’Iberian Partners és Sol Daurella, la consellera delegada fins 
llavors de Cobega. 
 
D’altra banda Coca-Cola España (Compañía de Servicios y Bebidas Refrescantes, S.L.) és 
la filial de The Coca-Cola Company a Espanya. La Companyia , presidida per Marcos de 
Quinto, té la seu també a Madrid i la seva funció principal és donar suport i assessorar 
els embotelladors. Segons comuniquen al web (http://conoce.cocacola.es), gràcies a 
aquest treball conjunt de Coca-Cola España (http://www.cocacola.es web només en 
castellà) i Coca-Cola Iberian Partners (http://www.cocacolaiberianpartners.com web 
només en anglès, espanyol i portuguès), aquest tàndem de Coca-Cola, s’ha convertit 
en una de les filials més importants en el sistema internacional: és la sisena empresa 
del grup amb més consum per càpita després de Mèxic, Xile, els Estats Units, Austràlia i 
l’Argentina, i la primera a la Unió Europea. A més, és la segona filial del món, només 
per darrere del Japó en varietat de begudes, amb 69 productes i 24 marques diferents. 
De fet podríem afegir que: 

 El 2013, el consum de Coca-Cola a Espanya va pujar un 13%. 

 Europa és el 14% del mercat mundial. 

 Espanya es venen el 14% dels productes que es venen a Europa. 

 Espanya és el segon mercat europeu, només superat per Alemanya amb un 
17%. Després vindria Gran Bretanya amb un 13%. 

 Els 6 primers mercats de Coca-Cola són els Estats Units, Mèxic, el Japó, Brasil, 
Alemanya i Espanya. 

 
Si abans hem fet una comparativa entre nombre de parlants de comunitats 
lingüístiques europees i el català, si féssim la comparativa en referència al consum 
també el cas català és excepcional. A través d’una extrapolació dels mercats podem dir 
que: 

 El consum de Catalunya, i encara més del domini lingüístic català, és similar al 
belga, i per tant el doble que les comunitats lingüístiques francesa i 
neerlandesa de Bèlgica. Així i tot a Bèlgica s’etiqueta en francès, neerlandès i 
alemany (una minoria de menys de 100.000 parlants); i no ho fa en català. 

 També el consum a casa nostra és el doble que als Països Baixos, Noruega o 
Suècia. Amb el doble de consum Coca-Cola no etiqueta en català, però amb la 
meitat o menys sí que ho fa en noruec, suec o neerlandès als països respectius.   

 El cas directe d’Iberian Partners (la mateixa embotelladora que actua a casa 
nostra), encara és més descarat: per bé que a Islàndia hi ha un alt consum per 
càpita, Iberian Partners etiqueta en islandès tot i que només són 300.000 
parlants. Però també ho fa en portuguès, només per a Portugal, quan el 
consum allí és clarament menys de la meitat del de Catalunya. 

http://conoce.cocacola.es/
http://www.cocacola.es/
http://www.cocacolaiberianpartners.com/
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Coca-Cola no aplica els propis principis ètics quan actua vers el consumidor català 
 

Coca-Cola fa cada any un informe de sostenibilitat, una mena de codi ètic. El darrer 
publicat el web de Coca-Cola España és del 2012 (podeu veure la versió per a Coca-
Cola Espanya aquí). D’entre els valors (exposem la versió textual en castellà del web) 
esmenta “Integridad: Ser transparentes” i també “Calidad: Búsqueda de la excelencia”. 
Pel que fa a llur visió com a objectius tenen “Bebidas: Ofrecer una variada cartera de 
productos de calidad que se anticipen y satisfagan los deseos y necesidades de los 
consumidores”. A més dins l’apartat d’ètica diu textualment: “Ética. The Coca-Cola 
Company cuenta con un Código de Conducta Empresarial. Su prioridad es: Actuar con 
integridad en todo el mundo. Ser honesto. Acatar la ley. Cumplir con el Código. Ser 
Responsable”. En aquest cas cal recordar que pel que fa al català no han acomplert la 
llei, no han estat honestos ni responsables. A més, pel que fa a la relació amb els 
consumidors: “Coca-Cola entiende la comunicación como una herramienta para estar 
cerca del consumidor, que debe ser ejercida de forma responsable”. Tampoc aquest 
acostament s’ha produït pel que fa a les persones consumidores de parla catalana. 
 
En aquest mateix document hi ha uns indicadors GRI (Global Reporting Iniciative) que 
valoren diversos aspectes. N’hi ha un d’específic per valorar l’etiquetatge de Coca-
Cola. En l’apartat “PR4 Número total de incumplimientos de la regulación y de los 
códigos voluntarios relativos a la información y al etiquetado de los productos y 
servicios, distribuidos en función del tipo de resultado de dichos incidentes” remarca 
“Nada a destacar”. És a dir, reconeix que evita fer cap esment a aquest aspecte. 
 
Així mateix Coca-Cola España mostra al seu web un mecanisme per si algú no està 
satisfet i la pugui denunciar. Aquesta denúncia remet a una empresa externa per 
garantir un tracte més imparcial. L’enllaç és aquest: 
https://koethics.alertline.com/gcs/welcome?locale=es 
Tot i que s’anuncia al web de Coca-Cola España, quan s’intenta denunciar —per 
exemple un incompliment dels drets del consumidor— surt un missatge que contradiu 
les mesures de garantia: “Lo sentimos, pero EthicsLine actualmente no puede aceptar 
denuncias de España ni de Portugal o sobre estos países”. Espanya i Portugal és 
justament on actua Iberian Partners. Coca-Cola Internacional té a més un Manifest de 
Creixement (Manifesto for Growth), molt important per a l’empresa però que, per al 
català, no l’aplica. Es basa en les 5 P en anglès: “planet, people, partners, portfolio and 
profit”. Destaquem del web de Coca-Cola España (en la versió en castellà) alguns dels 
punts que no s’acompleixen per al consumidor català: 
“Catálogo: Debe tener un catálogo de marcas de bebidas de calidad que anticipe y 
satisfaga los deseos y necesidades de la gente”. 
“Sociedad: Es necesario alimentar una red ganadora de clientes y proveedores, 
creando un valor recíproco y duradero”. 
“Planeta: Ser un ciudadano responsable que ayude a crear comunidades sostenibles”. 
 

http://conoce.cocacola.es/img/conocenos/informes/informe_sostenibilidad_12.pdf
https://koethics.alertline.com/gcs/welcome?locale=es
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6. 

Què podem fer els consumidors? 
Cal ser conscients de la capacitat per canviar 
la situació 
 
 

Certament el cas català és excepcional. Tanmateix les persones consumidores tenen la 
capacitat per fer canviar la situació. Una bona prova d’això són els canvis positius en 
els productes de més proximitat amb el client, on el català és més present, justament 
atesa la voluntat i consciència de tenir un tracte més proper i responsable. El català 
forma part de la innovació empresarial en la mesura que és una oportunitat de 
penetració en un mercat cada cop més conscient de si mateix. Per a l’empresa actual el 
català és una oportunitat per generar proximitat i confiança. No utilitzar aquesta 
llengua en un mercat on és tan parlada, significa ignorar-lo o simplement prioritzar les 
qüestions ideològiques personals per damunt de les raons de mercat, del tracte 
normal i responsable vers el client.  
 
Si a Bèlgica és obligatori etiquetar en neerlandès, francès o alemany segons el territori, 
o cal fer-ho en francès i anglès al Canadà, o a Suïssa en les respectives llengües, o fins i 
tot en alemany al Tirol sota administració italiana, i per descomptat en desenes de 
llengües europees menys parlades que el català; és perquè hi ha hagut una voluntat 
ferma per part dels consumidors de no voler ser tractats de segona, ni per part de les 
empreses ni per part de l’Administració pública. Malauradament a casa nostra, encara 
hi ha poca consciència de drets en aquest sentit. Segurament no tenim la mateixa 
autoestima vers el patrimoni lingüístic com hi ha a la resta d’Europa amb llengües de 
dimensions similars i tampoc no hi ha, de manera generalitzada, un assoliment dels 
valors d’una tradició democràtica de drets del ciutadà. Comptat i debatut, és ben clar 
que les empreses de gran consum que no etiqueten en català assumeixen que és 
injust, però també esgrimeixen la gran arma d’aquesta negativa a canviar la política: 
els altres consumidors no ho admetrien, però els catalans sí, atès que ja estan avesats 
a ser tractats excepcionalment com a consumidors de segona. Cal, per dignitat, fer-nos 
respectar com la resta. 
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7. 

20 anys de manca de voluntat política 
20 anys de traves legals, any per any 
 

 
1993 Es va aprovar la llei que reconeixia el dret a rebre els productes etiquetats en 
català i es va preveure un reglament perquè pogués ser una obligació per les empreses 
(Llei 3/1993, de 5 de març, de l’Estatut del consumidor). Tanmateix la llei no aplicava el 
dret directament, sinó que especificava que l’obligatorietat de les empreses s’hauria 
de determinar en un reglament que la llei preveia desenvolupar. Aquest era, ja de bon 
principi, un procediment estrany, atès que amb el castellà, i en general amb la resta de 
llengües europees, el dret i l’obligació havien estat automàtics. De tota manera, aquest 
dret s’establia d’acord amb l’Estatut del 1979, que preveia que el Govern català tenia 
plenes competències en matèria de consum. A més hi havia una sentència del 1989 del 
Tribunal Constitucional que avalava aquestes competències. A la vegada, però, hi havia 
desenes de lleis espanyoles que obligaven a etiquetar en castellà, moltes vigents des 
del franquisme. Fins i tot el 1988 el Govern espanyol en va fer una que incloïa tots els 
productes que no havien previst la resta de lleis impositives del castellà: va ser el Reial 
decret 1468/1988 sobre etiquetatge, presentació i publicitat de productes industrials 
destinats a la venda directa als consumidors i usuaris. Va ser per això que la 
Generalitat de Catalunya va interposar el 1989 un recurs per tal que el castellà deixés 
de ser obligatori a l’etiquetatge, atès que l’Estat no podia imposar el castellà als 
consumidors si era una competència del Govern català. El recurs es va centrar en una 
de les lleis més importants pel que fa a la imposició del castellà: el Reial decret 
1122/1988, de 23 de setembre, pel qual s’aprova la norma general d’etiquetatge, 
presentació i publicitat dels productes alimentaris envasats. L’article 19 deia: “Les 
dades obligatòries de l’etiquetatge dels productes alimentaris que es comercialitzin a 
Espanya s’expressaran necessàriament almenys en la llengua espanyola oficial de 
l’Estat”. A la tardor del 1993 va néixer la Plataforma per la Llengua justament per 
reclamar l’etiquetatge en català davant d’aquesta ofensiva. 
 
1994 Va passar un any i el reglament encara no s’havia desenvolupat i per tant no es 
podia sancionar per no etiquetar en català. El 5 de març va acabar el termini 
d’adaptació de la llei. Sí que l’havien de complir les empreses que actuaven per a les 
administracions, però enguany, 20 anys més tard, moltes empreses concessionàries de 
les administracions catalanes encara no s’hi han adaptat.  
 
1996 El Tribunal Constitucional espanyol va desestimar el recurs plantejat per la 
Generalitat de Catalunya el 1989 (Sentència 147/1996). Deia que les lleis impositives 
del castellà a l’etiquetatge calia aplicar-les, que les competències del Govern català 
estaven per sota de les de l’Estat i que tots els productes havien d’estar etiquetats en 
castellà com deia el Reial decret de productes alimentaris i les diverses lleis impositives 
del castellà a cada sector. No es podia etiquetar només en català. Els productes que ho 
feien havien d’incorporar el castellà. Tanmateix la sentència permetia que el Govern 
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català obligués l’etiquetatge en català, sempre que no contradigués les lleis espanyoles 
i que el castellà també fos obligatori. La Plataforma per la Llengua va fer un manifest 
on es demanava que es fes el reglament i d’una vegada per totes el català fos tan 
obligatori com el castellà en l’etiquetatge, tal com es preveia des de feia 3 anys. El 
Govern català no va voler desplegar el reglament per etiquetar en català però va 
insistir que no s’obligués a etiquetar en castellà mitjançant una proposta de 
modificació de la llei estatal que també va fracassar. 
 
1997 Va fracassar l’intent de modificació de la llei estatal per part de la Generalitat de 
Catalunya. El castellà seria obligatori i el Govern català, malgrat les pressions de la 
societat civil, no va gosar equiparar el català al castellà en l’etiquetatge bo i 
desenvolupant el reglament que preveia l’Estatut del Consumidor des del 1993. La 
Plataforma per la Llengua va denunciar que totes les comunitats lingüístiques de les 
dimensions de la catalana a la Unió Europea ja tenien una llei que obligava a etiquetar 
en la llengua corresponent. D’altra banda, es va aprovar la Directiva 97/4/CE, de la 
Unió Europea, sobre l’etiquetatge, presentació i publicitat dels productes alimentaris 
destinats al consumidor final, on s’esmentava que: “L’Estat membre (...) podrà (...), 
disposar en el seu territori que aquestes mencions d’etiquetatge figurin com a mínim 
en una o vàries llengües que l’Estat determinarà d’entre les llengües oficials de la 
Comunitat”. Els partits espanyols se’n va sortir per tal que s’esmentés les llengües 
oficials “de” la Comunitat i no pas les llengües oficials “a” la Comunitat. Atès que el 
català no era llengua oficial de la Unió Europea, podia tenir problemes per ser 
obligatori en l’etiquetatge de productes alimentaris. Tanmateix de moment només era 
una directiva, una recomanació, no pas un reglament de compliment directe. 
 
1998 La nova Llei de política lingüística del 1998 no va gosar desenvolupar el 
reglament previst a l’Estatut del consumidor del 1993 i simplement va tornar a dir que 
la Generalitat havia de regular aquest àmbit, però especificava que calia fer-ho de 
manera progressiva. En els següents 12 anys no es va desenvolupar res: ni el reglament 
previst per l’Estatut del Consumidor del 1993 ni la regulació prevista a la Llei de política 
lingüística es van portar mai a terme. Tanmateix la Llei de política lingüística sí que 
obligava a fer com a mínim en català els productes artesanals, de denominació 
d’origen i denominacions geogràfiques protegides que es distribuïen en l’àmbit de 
Catalunya (com podien ser alguns vins, caves, olis o productes ecològics). No obstant 
això, la Generalitat de Catalunya mai no va tramitar ni una sola denúncia per a 
productes d’aquest tipus, tot i els centenars de reclamacions presentades. Encara avui, 
el 2014, els productes que incompleixen aquesta normativa tenen total immunitat. Sí 
que van gosar desenvolupar llurs competències les autonomies de Madrid, Castella i 
Lleó i Balears, que obligaven, sumat a les imposicions estatals, a etiquetar en castellà 
els productes distribuïts en sengles comunitats. L’obligació en aquests casos passava a 
ser directa, no calia desenvolupar cap reglament per fer-la efectiva. 
 
1999 L’Estat espanyol va derogar el Reial decret 1122/1988 sobre productes 
alimentaris i va aprovar el Reial decret 1334/1999 sobre la norma general 
d’etiquetatge, presentació i publicitat dels productes alimentaris; encara més impositiu 
del castellà. No només afectava tots els productes alimentaris de venda directa al 
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consumidor, sinó també els restaurants, hospitals, cantines i altres col·lectivitats 
similars. L’aplicació era directa. 
 
2001 La Plataforma per la Llengua va iniciar una sèrie de campanyes perquè els 
productes artesanals, de denominació d’origen i de denominacions geogràfiques 
protegides que es distribuïen en l’àmbit de Catalunya complissin la Llei de política 
lingüística. Després de moltes accions i reunions amb empreses, es va aconseguir que 
grans marques de vins i caves etiquetessin en català. Les poques que no ho van fer no 
van rebre cap sanció. Malgrat la insistència de l’organització, tant el Departament 
d’Agricultura com Consum de la Generalitat de Catalunya es van negar a aplicar la llei i 
no es va tramitar ni una sola denúncia. Altres autonomies, bo i fent ús de llurs 
competències, van establir l’obligació d’etiquetar en castellà d’acord a sengles lleis 
dels consumidors: Extremadura (2001), Astúries (2002) i Canàries (2003). El 
compliment de la llei en aquests casos va ser generalitzat i directe. La societat civil va 
tornar a pressionar per tal que Catalunya aprovés el reglament pendent i equiparés el 
castellà i el català. Arran d’això el Parlament de Catalunya va aprovar al juny la Moció 
98/VI sobre la realitat de la imposició històrica del castellà, el respecte dels drets 
lingüístics i el ple reconeixement del plurilingüisme per part de l’Estat espanyol, i el 
foment de l’ús de la llengua catalana. En el punt d s’especificava que la Generalitat de 
Catalunya havia d’“elaborar dins l’any 2001 un programa específic de desplegament de 
l’article 34 de la Llei 1/1998 de Política lingüística i de l’article 27 de la Llei 3/1993 de 
l’Estatut del consumidor, per tal de fomentar l’ús del català en l’etiquetatge de 
productes i l’edició de catàlegs, manuals i altres materials informatius destinats als 
consumidors”. La moció no es va implementar i no es va desenvolupar res tot i la 
insistència de la Plataforma per la Llengua, que exigia a les forces polítiques la 
necessitat de desplegar el que preveia el punt 3 de l’article 34 de la Llei 1 /1998: que 
totes les indicacions obligatòries de l’etiquetatge i embalatge i les instruccions d’ús 
dels productes industrials o comercials que es distribueixen en l’àmbit territorial de 
Catalunya, d’una manera especial els dels productes alimentaris envasats, els 
perillosos i els tòxics, i també el tabac, fossin necessàriament com a mínim en català. A 
l’octubre, la Plataforma per la Llengua va fer un informe públic desfavorable sobre 
l’actuació del Govern. 
 
2002 Va passar un any i encara no s’havia aplicat la Moció 98/VI. De fet, no es va 
arribar a aplicar mai. 
 
2004 El Govern va acordar aprovar mesures per fomentar l’ús del català mitjançant la 
contractació pública, les subvencions i els crèdits i avals atorgats per l’Administració de 
la Generalitat i les entitats que hi estaven adscrites o vinculades. Pel que fa a la 
contractació, de fet, la Llei de política lingüística ja preveia que el Govern català havia 
de tenir en compte la llengua catalana en l’etiquetatge de productes per fer 
concessions. De tota manera, l’aplicació d’aquest acord i de la Llei de política 
lingüística en aquest aspecte va ser testimonial en els anys següents. 
 
2005 La redacció del nou estatut d’autonomia es va veure com una oportunitat per 
blindar les competències en aquest aspecte i equiparar el català al castellà en 
l’etiquetatge. Malgrat que normalment aquests aspectes s’estipulaven en lleis del 
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consumidor, de llengües o d’etiquetatge específiques, atesos els fracassos en el 
desenvolupament i aplicació en aquestes lleis, la societat civil es va abocar a l’estatut. 
En el primer esborrany de maig del 2005 a l’article sobre drets lingüístics dels 
consumidors i usuaris deia: “Totes les persones (...) tenen el dret que les dades que 
figuren en l’etiquetatge, en l’embalatge i en les instruccions d’ús dels productes 
fabricats i distribuïts a Catalunya constin almenys en llengua catalana”. Tanmateix, a 
l’octubre del 2005 les forces polítiques, en el segon esborrany, ja havien eliminat 
aquest dret i la van substituir per una simple promoció: “Els poders públics han de 
promoure que les dades que figurin en l’etiquetatge, en l’embalatge i en les 
instruccions d’ús dels productes distribuïts a Catalunya constin almenys en català”. 
Convergència i Unió, que fins ara no havia volgut desenvolupar el reglament, va 
proposar un nou redactat: “Els poders públics de Catalunya han d’establir la regulació 
adequada perquè les dades que figuren en l’etiquetatge, en l’embalatge i en les 
instruccions d’ús dels productes distribuïts a Catalunya constin almenys en llengua 
catalana”. Aquest cop va ser el govern tripartit qui va vetar aquest redactat i el dret va 
desaparèixer de la proposta del Parlament.  
 
2006 Cantàbria i Aragó van imposar també l’ús del castellà en l’etiquetatge en sengles 
lleis del consumidor. L’aplicació era directa. Catalunya encara no gosava desenvolupar 
el reglament per al català. Finalment l’estatut d’autonomia va passar pel ribot de 
Madrid i el redactat que es va portar a votació deia: “Els poders públics de Catalunya 
han de promoure que les dades que figurin en l’etiquetatge, en l’embalatge i en les 
instruccions d’ús dels productes distribuïts a Catalunya constin també en català”. Amb 
l’afegit d’aquest “també”, obligava que no només estiguessin etiquetats en català, i es 
reconeixia l’obligació per al castellà, mentre que per al català era només una 
promoció. 
 
2007 L’Estat espanyol va aprovar el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i 
usuaris i altres lleis complementàries. Aquest Reial decret derogava l’anterior llei 
estatal dels consumidors de l’any 1984, que fins llavors només deia que calia aplicar les 
lleis d’etiquetatge estatals, però no especificava directament l’obligació. La nova llei 
espanyola general dels consumidors també obligava l’etiquetatge a tot Espanya 
directament en castellà per l’article 18: “Sense perjudici de les excepcions previstes 
legalment o per reglament, les indicacions obligatòries de l’etiquetatge i presentació 
dels béns o serveis comercialitzats a Espanya han de figurar, almenys, en castellà, 
llengua espanyola oficial de l’Estat”. L’Estat espanyol no només obligava, doncs, a 
etiquetar en castellà per les lleis sectorials, sinó que per primer cop ho feia en una llei 
de consum. Davant de tot plegat, i de la inactivitat del Govern català, la Plataforma per 
la Llengua, Consum Català, Òmnium Cultural i l’ADEC, van presentar una sol·licitud per 
inactivitat administrativa que es va presentar en roda de premsa i amb un document 
explicatiu dels reiterats incompliments que es va enviar als partits polítics i per carta al 
president Montilla. Les respostes van ser positives, però a la pràctica no es va fer res. 
La Plataforma per la Llengua va instar a fer una segona moció per establir un calendari 
de desplegament del reglament que, ara sí, es complís. Malgrat que els partits polítics 
ja la tenien redactada, al darrer moment van decidir no presentar-la. El reglament mai 
no es va desenvolupar. 
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2008 Arran dels 15 anys de l’Estatut del consumidor del 1993, la Plataforma per la 
Llengua va fer públic un informe que analitzava la situació legal de la nostra llengua en 
aquest àmbit. La conclusió no podia pas ser més contundent: hi havia més de 150 
disposicions que imposaven el castellà en l’etiquetatge de productes a Catalunya i el 
reglament per al català encara no s’havia desenvolupat. La sol·licitud, presentada el 12 
de juliol del 2007, no va tenir resposta fins al 2010, quan l’Administració va comunicar 
que no faria el reglament atès que volia fer una nova llei de consum on aquest dret ja 
fos directe.   
 
2009 La Plataforma per la Llengua va fer públic un estudi més acurat on calculava que 
hi havia gairebé 190 disposicions que obligaven a etiquetar els productes a Catalunya 
en castellà. Només durant l’any 2009 se n’havien fet 8 de noves. D’ençà de la Llei de 
política lingüística de l’any 1998, l’Estat espanyol havia fet 69 disposicions noves que 
imposaven únicament el castellà a l’etiquetatge de productes. Hi havia normatives de 
tot tipus, unes més generalistes i d’altres més específiques que afecten productes 
alimentaris, industrials, farmacèutics, joguines, verdures, fruites, tabac, bolets, 
preservatius, fertilitzants, plaguicides, explosius, productes tòxics i perillosos, 
electrodomèstics, pinsos animals, detergents i productes de neteja, additius 
alimentaris, cosmètics, calçat, plantes de viver, productes tèxtils, medicaments 
homeopàtics, productes de règim, productes amb enzims i microorganismes, caramels, 
llepolies diverses, begudes refrescants, aliments dietètics, ultracongelats, joies i 
objectes amb materials preciosos, orxata, cafès, xocolates, productes de pastisseria 
industrials, productes de viatge, marroquineria, guants, patates fregides i aperitius, 
lents de contacte, cuir, conserves… Mentrestant, en aplicació d’aquestes lleis, per 
primer cop l’Agència Catalana de Consum va fer públiques les sancions tramitades per 
productes que no estaven etiquetats a Catalunya en castellà. El 2009 en van ser 94. No 
es podia sancionar per no estar en català perquè, a diferència del castellà, no hi havia 
encara el reglament. Per bé que l’Agència Catalana de Consum només actuava per 
denúncies o inspeccions més generals, sí que a la resta d’Espanya, i en els controls de 
duana, l’empresariat va  veure com es retiraven de manera generalitzada els productes 
que no estaven etiquetats en castellà. La Plataforma per la Llengua va denunciar 
mitjançant un llibret explicatiu que totes les grans empreses respectaven les 
comunitats lingüístiques de dimensions semblants a la catalana atès que hi estaven 
obligades. El cas català era una excepció. 
 
2010 Finalment el 2010 es va aprovar un nou Codi de consum. Estava inspirat en els 
models neerlandesos i francesos que com la resta incloïen l’obligació d’etiquetar en les 
respectives llengües. En el primer esborrany de la nova llei catalana, però, els 
redactors van suprimir aquests articles per, a diferència dels altres codis, no incloure 
qüestions lingüístiques sobre etiquetatge. La Plataforma per la Llengua hi va intervenir 
i finalment es va afegir aquesta obligació i es va aprovar al Parlament la Llei 22/2010, 
de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya (publicada el 23 de juliol del 2010) 
que recollia l’obligació d’etiquetar com a mínim en català. Més enllà d’això, aquesta 
llei també tenia altres novetats importants. Per primera vegada hi havia el dret de ser 
atès en la llengua oficial que el consumidor escullís i tots els contractes i factures calia 
que estiguessin a disposició del client en català. El PP i el Defensor del Pueblo van fer 
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un recurs contra el Codi de consum per eliminar el dret de ser atès en català i 
l’etiquetatge en català. El Tribunal Constitucional el va acceptar i encara ara (maig 
2014) està pendent de sentència. Mentrestant l’ofensiva de disposicions lingüístiques 
a favor del castellà en l’etiquetatge no es va aturar. Se’n van aprovar 7 de noves. A 
més, les darreres disposicions eren molt incisives en les obligacions pel que fa al 
castellà. El Reial decret 563/2010, de 7 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 
d’articles pirotècnics i de cartutxeria, a diferència del Codi de consum, no en contenia 
dos, sinó nou articles lingüístics on, de manera insistent, s’especificava l’obligatorietat 
d’utilitzar el castellà. Estranyament, tot i multiplicar per quatre els articles lingüístics 
impositius que tenia el Codi de consum, aquest Reial decret no va suscitar les mateixes 
queixes. La Plataforma per la Llengua va denunciar aquest tracte diferenciat i va exigir 
als fabricants el compliment de la normativa catalana de la mateixa manera que es feia 
per a l’espanyola. L’organització va recordar que hi havia normatives que havien rebut 
fins a 36 modificacions (aquest era el cas del Reial decret 2163/1994 sobre productes 
fitosanitaris), per tant l’Estat havia tingut 36 oportunitats per llevar l’obligació del 
castellà o equiparar també el català. Tanmateix totes es van desaprofitar. La llei del 
medicament de l’any 1990 (Llei 25/1990) es va modificar 31 vegades. Mai no es va 
aprofitar cap de les modificacions per equipar el català al castellà o eliminar el caràcter 
obligatori de la llengua castellana. D’altra banda, el 4 de juny del 2010, més de tres-
centes institucions, la majoria ajuntaments, signaven el Compromís de Girona per 
donar suport a l’etiquetatge en català. 
 
2011 El 23 de juliol del 2011 s’acabava el termini d’adaptació per a totes les empreses 
al Codi de consum. Totes les empreses a partir d’aquella data havien d’etiquetar també 
en català. Tots els ingredients, dades de seguretat, data de caducitat, instruccions 
d’ús… havien de ser com a mínim en català (pel Codi de consum) i en castellà (pels 
centenars de lleis estatals). A la pràctica, mentre gairebé la majoria de productes 
complien les lleis que obligaven l’etiquetatge en castellà, la Plataforma per la Llengua 
va denunciar que les empreses pràcticament no s’havien adaptat a la llei catalana i no 
havien complert els terminis. La Plataforma per la Llengua va elaborar una anàlisi de 
les 30 marques més venudes a l’Estat espanyol (dades segons Las 30 Tops marcas del 
gran consumo de Kantar WorldPanel, 2010). Dels 30 productes més emblemàtics 
d’aquestes marques, només un complia la normativa pel que fa al català, però tots 
complien la normativa que els obligava a etiquetar en castellà. De fet hi havia més 
presència del txec, l’àrab, el danès o el suec a Catalunya que no pas del català. A més, 
11 dels 30 productes eren també en portuguès. A l’abril, el Parlament de Catalunya va 
aprovar la Moció 16/IX, sobre la coordinació i l’impuls de la política lingüística, davant 
la imminència del venciment dels terminis, els incompliments generalitzats i les 
demandes civils. Aquesta moció, més enllà d’aprovar un pla de compliment del Codi de 
consum, incidia en el sentit d’aquest pla: “assegurar-ne el compliment en els terminis 
que fixa la Llei”, és a dir, la data límit del 23 de juliol de 2011. Va acabar l’any i la Moció 
del Parlament no s’havia complert. Mentrestant, l’ofensiva impositiva del castellà 
continuava. En un nou informe la Plataforma per la Llengua va calcular que ja s’havien 
assolit les 200 disposicions que imposaven el castellà en l’etiquetatge de productes a 
Catalunya i que en aquest cas sí que l’adaptació de les empreses era ràpida. El cas més 
descarat era el nou decret estatal sobre joguines que multiplicava per 10 la imposició 
del castellà en aquest sector. En aquest Reial decret hi havia exactament 11 punts 
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(inclosos en 7 articles i en l’annex II) que feien referència a la imposició del castellà, 
davant de només un article i un annex de la normativa anterior del 1990. En l’àmbit 
europeu es va aprovar el Reglament 1169/2011, sobre productes alimentaris, on 
s’esmentava que els estats membres “podran estipular que les mencions es facilitin en 
una o més llengües d’entre les llengües oficials de la Unió Europea”. L’Administració 
catalana va entendre que no es podien tramitar les sancions per als productes 
alimentaris mentre el català no fos llengua oficial de la Unió Europea. El Codi de 
consum pel que fa als productes alimentaris va quedar suspès. D’altra banda, el PP i el 
PSOE van tornar a rebutjar que el català fos llengua oficial de la Unió Europea, de 
manera que posaven traves a l’etiquetatge en català. Així i tot, els diputats catalans al 
Parlament Europeu van intentar canviar el reglament. El grup popular i socialista no 
admetien que es pogués debatre l’esmena i no va prosperar. D’altra banda, el 22 de 
juliol la Plataforma per la Llengua va enviar al president de la Generalitat de Catalunya 
una panera amb productes que complien la normativa vigent en matèria d’etiquetatge 
juntament amb una petició per fer complir la llei. El Govern català es va comprometre 
a aplicar, si esqueia, les sancions. 
 
2012 La Plataforma per la Llengua va calcular, mitjançant un estudi en grans 
superfícies, que només un 6% dels productes generalistes venuts en grans centres de 
distribució estaven etiquetats en català d’acord amb la llei. Pel que fa a les marques 
blanques era un 27% dels productes. Les grans empreses no van fer canvis substancials 
i tampoc no es va posar cap sanció. Davant de la inactivitat de l’Administració i les 
demandes civils, el Parlament de Catalunya, el març de 2012, va aprovar una altra 
moció: la Moció 80/IX, sobre el garantiment dels drets lingüístics dels consumidors 
catalans, on s’establia que “l’Agència Catalana del Consum ha de comunicar a la 
persona denunciant l’obertura de l’expedient corresponent en el termini de tres mesos 
a partir de la recepció de la denúncia”. Aquesta mateixa moció obligava l’Agència a 
“complir i fer complir la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de 
Catalunya, especialment els articles que asseguren els drets dels consumidors a rebre 
l’etiquetatge dels productes en català”. D’altra banda, el PP i Ciutadans van presentar 
dues proposicions de llei perquè es deroguessin tots els articles relacionats amb 
llengua i els drets del consumidor del Codi de consum de Catalunya i de la Llei de 
política lingüística. La Plataforma per la Llengua recordava que el 99% de les multes 
previstes a Catalunya eren per no usar el castellà, no pas per al català. Per cada 
disposició que obligava les empreses a fer servir el català hi havia unes 30 que 
imposaven el castellà, incloses les ja més 200 disposicions sobre etiquetatge. 
 
2013 L’Agència Catalana de Consum va arxivar les denúncies sobre productes 
alimentaris perquè entenia que amb el nou reglament europeu (Reglament 
1169/2011) hi havia dubtes per aplicar la llei mentre el català no fos llengua oficial de 
la Unió Europea. Atès que el Govern espanyol es negava a demanar l’oficialitat del 
català a la Unió Europea, la llei no es va aplicar. Pel que fa a les denúncies sobre la 
resta de productes l’Agència també les va arxivar en tant que deia que modificaria els 
terminis d’aplicació de la llei d’acord amb les empreses que l’havien d’aplicar, però 
sense modificar la llei. La llei va quedar sense aplicació durant tot el 2013 malgrat que 
ja havien acabat els terminis previstos a la mateixa llei. La Plataforma per la Llengua es 
va adreçar al Síndic de Greuges atès que no considerava correcte el procediment: no es 
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podia modificar l’article sobre terminis previst a la llei sense passar per una modificació 
de la llei. Tampoc no es va aplicar el dret de ser atès en català car la sentència del 
Tribunal Constitucional (2010) sobre l’Estatut del 2006 impedia fer efectiu aquest dret. 
A final d’any va entrar en vigor la nova llei estatal d’unitat de mercat. A partir de 
llavors la Generalitat no pot sancionar ni tractar les empreses que actuen a Catalunya, 
només les que hi tenen la seu. La nova llei d’unitat de mercat és un impediment més a 
la presència del català a l’etiquetatge. 
 
2014 Es modifica la llei estatal de defensa dels consumidors del 2007 (Reial decret 
legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general 
per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries). El PP i el 
PSOE aproven una nova llei amb el doble d’articles impositius del castellà. A partir 
d’ara els empresaris catalans estan obligats a facilitar les informacions sobre les 
característiques del contracte, econòmiques i jurídiques, en castellà. En els contractes 
a distància, tot i que es poden fer també en una altra llengua, estan obligats a fer una 
còpia també en castellà. Mentre el català és opcional o segons esculli el consumidor, la 
versió en castellà és obligatòria, ho vulguin o no les parts. Aquesta mateixa obligació és 
pels contractes fets fora de l’establiment. Més enllà d’aquestes novetats, es conserva 
l’obligació de fer l’etiquetatge en castellà dels productes i de les garanties.  
 
Encara no s’ha posat cap sanció per l’etiquetatge en català. En aquests més de 20 anys, 
no hi ha cap llengua europea de les dimensions del català que no tingui l’etiquetatge 
normalitzat d’acord amb una llei. El català és l’únic cas. Hi ha una llei, però no s’aplica 
o no es pot aplicar. D’altra banda la imposició del castellà a l’etiquetatge és cada cop 
més i més forta. L’epopeia del català en l’etiquetatge és ja un cas digne d’estudi, únic 
al món. 
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