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I ntroducció: Els productes ecològics catalans am b segell del CCPAE 
acompleixen la normativa legal vigent? 

 

Des de la Plataform a per la Llengua es volia conèixer quin era el grau 

d acompliment de la normativa legal vigent en matèria d etiquetatge dels 

productes ecològics catalans que gaudeixen del segell del Consell Català de la 

Producció Agrària Ecològica. Per això, durant la tardor del 2007 es va elaborar un 

estudi anomenat L acom plim ent de la Llei en l ús del català dels productes am b 

segell ecològic del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica

 

en què es 

posava de manifest un incompliment massiu de la legislació vigent en matèria 

d etiquetatge; només un 26% dels productes sotmesos a estudi restaven 

etiquetats totalment en llengua catalana. Per tant, el 74% restant s estava 

distribuint de manera il·legal.

 

Cal recordar que els productes ecològics elaborats a Catalunya que gaudeixen del 

segell de qualitat del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) 

resten afectats per l article 34.2 de la Llei 1/1998 de política lingüística, en què 

s explicita de forma prou clara que Les dades obligatòr ies i les inform acions 

voluntàries que figuren en l et iquetatge de productes catalans que gaudeixen de 

denom inació d or igen, denom inació com arcal o de denominació de qualitat que 

es dist r ibueixen en l àm bit terr itor ial de Catalunya han d ésser necessàriam ent , 

com a m ínim , en català  

Un cop realitzat l estudi, la Plataform a per la Llengua es va posar en contacte 

amb el Departament d Agricultura, Alimentació i Acció rural per tal d informar-los 

de les irregularitats detectades. Així mateix, es van trametre cartes a totes les 

empreses infractores per posar-los al corrent de les il·legalitats comeses. 

 

Gairebé dos anys després presentem aquest nou estudi sobre la presència del 

català en l etiquetatge dels productes ecològics catalans que gaudeixen de la 

denominació de qualitat del CCPAE. L objectiu principal es conèixer si hi ha hagut 

canvis en la presència del català i delimitar aquells productes i empreses que 

acompleixen la normativa legal vigent, i aquells que no. També coneixerem 

quines són les llengües d ús més emprades en l etiquetatge d aquests productes, 
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i, en general, quines llengües utilitzen les diferents empreses en l embalatge dels 

productes esmentats. 

L estudi s estructura al voltant de set apartats. En primer lloc, es realitza una 

petita introducció sobre els productes ecològics, la seva implantació a Catalunya i 

el paper del CCPAE en el control i regulació dels productes. Seguidament, es 

realitza un repàs de la legislació vigent en matèria lingüística en l etiquetatge  

dels productes ecològics analitzats. En l apartat tercer s expliciten els mètodes 

emprats per dissenyar la mostra, així com els establiments analitzats i les 

variables recollides. El quart apartat ens permet situar el nombre i les principals 

característiques dels productes recollits, els segments de productes que 

representen (grups d aliments) i les empreses que els han elaborat. Al cinquè 

capítol, entrem en l estudi de les llengües d ús en l etiquetatge dels productes 

analitzats, així com la presència del català i l acompliment de la normativa legal 

vigent. A l apartat sisè s analitzen els usos lingüístics en l etiquetatge de les 

empreses elaboradores dels productes analitzats, així com les llengües emprades 

en els webs corporatius. En l apartat setè es realitza un estudi individualitzat de 

les deu empreses amb un major nombre de productes estudiats, en relació a 

l acompliment de la Llei en matèria d etiquetatge i del respecte als drets dels 

consumidors. 

Més de 12 anys desprès de l entrada en vigor de la normativa lingüística en 

matèria d etiquetatge d aquests productes, a través de la Llei de política 

lingüística, l acompliment de la normativa hauria de ser generalitzat i els 

incompliments excepcions. Malauradament, l estudi realitzat per la Plataforma 

per la Llengua va posar sobre la taula que l acompliment de la norma era més 

aviat l excepció i no la norma en el sector dels elaboradors de productes 

ecològics. Però, cal afegir que en última instància, la responsabilitat de 

l incompliment de la normativa recau en l organisme encarregat de les tasques de 

control d aquest tipus de productes: el Consell Català de la Producció Agrària 

Ecològica i per extensió el Departament d Agricultura, Alimentació i Acció rural de 

la Generalitat de Catalunya.  



       

 
PLATAFORMA  PER LA LLENGUA

 
El català en l etiquetatge dels productes amb segell ecològic del Consell Català de la 

Producció Agrària Ecològica

       

3

 
Així, aquest nou informe sobre la presència del català a l et iquetatge dels 

productes ecològics catalans am b segell de qualitat del CCPAE permetrà 

dilucidar quina és la presència del català i e l grau d acom plim ent de la 

Llei a finals de l any 2 0 0 9 . Tam bé perm etrà posar de m anifest quines 

empreses et iqueten de form a legal i respecten els drets dels 

consumidors, i quines no.   
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1 - Els productes ecològics am b segell del Consell Català de la Producció 

Agrària Ecològica  

Què entenem per Producció Agrària Ecològica?  

La Producció Agrària Ecològica és un mètode d obtenció de productes agraris i 

alimentaris que per a la seva elaboració utilitza productes i tècniques naturals, el 

que n exclou totes aquelles que potencialment puguin malmetre la qualitat del 

producte final o l entorn medioambiental en què han estat produïts. Per tant, 

representa un sistema general de gestió agrícola i producció d aliments que 

combina les millors pràctiques ambientals, un elevat nivell de biodiversitat, la 

preservació dels recursos naturals, l aplicació de normes exigents sobre benestar 

animal i una producció obtinguda a partir de substàncies i processos naturals 

Tots els productes que es comercialitzen sota el nom d ecològics i/o orgànics han 

de seguir la normativa que regula la producció agrària ecològica. Així, totes les 

empreses que n elaboren o en cultiven han de complir una normativa europea, i 

estan sotmeses al control i a la certificació realitzada per una sèrie d organismes 

de control. En el cas de Catalunya l organisme encarregat de les tasques de 

control és el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE).  

Els principals objectius de l agricultura ecològica són, per una banda, assegurar 

un sistema viable de gestió agrària que respecti els sistemes i cicles naturals del 

sòl, les plantes i els animals, i que contribueixi a assolir un alt grau de 

biodiversitat, i, per altra banda, la producció d aliments d alta qualitat que 

responguin a la demanda dels consumidors de productes que no danyin el medi 

ambient, la salut humana i dels animals i les plantes.1 

Els principis de l agricultura ecològica comporten que els productes vegetals 

ecològics hagin d estar cultivats sense adobs ni pesticides de síntesi química 

(fungicides, insecticides o herbicides). Només és permesa la utilització d adobs 

                                                

 

1 Pàgina web de la Producció Agroalimentària Ecològica (dins el web del Departament d Agricultura, 
Alimentació i Acció rural)  http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR

  

http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR
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orgànics i minerals naturals. Tampoc hi estan autoritzats els cultius transgènics. 

En el cas dels productes animals ecològics, aquests han de provenir d una 

ramaderia que proporcioni unes condicions de vida dignes al bestiar i als ramats. 

L alimentació d aquest bestiar es realitza amb productes ecològics i els animals 

herbívors tenen accés a pastures, i les aus i els porcs a patis. Així mateix, els 

allotjaments dels animals han de tenir una superfície mínima i permetre l entrada 

d abundant llum natural i estar perfectament ventilats. Pel què fa a les mesures  

sanitàries, els antibiòtics com a tractament preventiu no hi estan autoritzats. En 

el terreny dels productes ecològics transformats de caràcter vegetal i animal 

s han d utilitzar tècniques que minimitzin les formes de contaminació i la pèrdua 

de qualitat, restringint l ús d additius i auxiliars tecnològics.  

Evolució dels operadors i superfície inscrita en l agricultura ecològica a Catalunya 

Tal com podem observar en la figura 1.1 durant la darrera dècada el creixement 

de la superfície dedicada a l agricultura ecològica ha estat intens i sostingut. Així, 

mentre la superfície dedicada a aquest tipus de cultiu no arribava a les 10.000 

hectàrees l any 1996, dotze anys després s ha multiplicat per més de 6, arribant 

a les 62.331 hectàrees l any 2008.  

L augment de superfície cultivada ha anat acompanyada per un fort creixement 

del nombre d operadors dedicats a aquesta activitat, fet que ha suposat que en 

dotze anys el nombre d operadors s hagi multiplicat per més de 5, passant dels 

236 operadors de l any 1996 als 1251 de l any 2008.        
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Figura 1 .1 - Evolució dels operadors i superfície inscrita en l agricultura 
ecològica a Catalunya, 1996-2008 

   

Font: Web del CCPAE. 

 

La distribució provincial de la superfície dedicada a l agricultura ecològica ens 

mostra que la província de Lleida és la que posseeix un major nombre 

d hectàrees (41.908 ha). Per tant, més de dos de cada tres hectàrees dedicades 

a la agricultura ecològica estan ubicades en aquesta província. En canvi, el 

nombre més gran d operadors ecològics el trobem a la província de Barcelona, 

amb un total de 542.   

Taula 1.1- Núm ero d operadors i superfície inscrita ( Ha) en l agricultura 
ecològica a Catalunya, 2008 

Productors Elaboradors Importadors Comercialitzadors Total operadors Superficie inscrita

Barcelona 234 212 27 69 542 7.580
Girona 101 52 2 9 164 8.848
Lleida 349 75 4 18 446 41.908
Tarragona 225 102 3 24 354 3.995
Catalunya 909 441 36 120 1.506 62.331

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades disponibles al web del CCPAE. 
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El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica  

El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) és l organisme 

encarregat del control dels productes ecològics de Catalunya. És una corporació 

de dret, pública i amb personalitat jurídica pròpia, tutelada pel Departament 

d Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya. La 

principal funció del CCPAE és auditar i certificar els productes agroalimentaris 

ecòlogics elaborats en territori català. Per tal de garantir que s acompleixin els 

requisits el CCPAE realitza controls als operadors mitjançant auditories dels 

sistemes de producció i elaboració, i pren mostres dels productes per tal de 

garantir que els productes no han estat contaminats amb pesticides i transgènics. 

Els elaboradors i productors que passen els controls són distingits amb el segell 

de qualitat atorgat pel CCPAE, que n acredita l origen i l elaboració segons els 

requisits de l agricultura ecològica. 

Tant el sistema de producció i elaboració com el sistema de control és comú a 

tots els països d Europa i està regulat pel Reglament (CE) 834/2007. A més a 

més, la Comissió Europea publica cada any una llista amb els organismes 

autoritzats per realitzar el control i la certificació dels productes ecològics. A 

Catalunya, el CCPAE és l organisme únic i públic de control i certificació dels 

productes agraris i alimentaris ecològics. 

L òrgan de govern el forma la Junta Rectora, qui pren les decisions que afecten al 

bon funcionament del consell, essent el màxim òrgan del CCPAE. La Junta 

Rectora està composta per 12 vocals: tres corresponen als productors, tres als 

elaboradors, tres als consumidors i tres a l Administració, dels quals un n és 

elegit president. L òrgan executiu és qui executa les decisions de la Junta Rectora 

a través de la Directora Tècnica i del Comitè de Certificació. Aquest darrer està 

format per un representant de l Administració i dos tècnics certificadors. Pel que 

fa a l òrgan operatiu es divideix en tres àrees que depenen de la direcció tècnica. 

En aquest òrgan es duen a terme les actuacions de certificació, d inspecció, 

promoció i administració del CCPAE. 
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2 - La norm at iva legal vigent en m atèria de l et iquetatge dels productes 
ecològics amb segell de qualitat del CCPAE  

La gran majoria de productes i serveis oferts a Catalunya no tenen l obligatorietat 

d etiquetar les informacions en llengua catalana, mentre que sí que han de fer-ho 

en castellà. L excepció que confirma la regla són els productes catalans que 

gaudeixen de denominació d origen, denominació comarcal, denominació de 

qualitat i productes artesans els quals han d estar necessàriament, com a mínim, 

en català. Aquesta obligació està recollida en la Llei 1/1998, 7 de gener, de 

política lingüística, en concret, a l article 34.2: 

CAPÍTOL V.- L Act ivitat socioeconòm ica 

Article 34: La informació a les persones consumidores i usuàries 

(...) 

2. Les dades obligatòries i les inform acions voluntàries addicionals que 

figuren en l'et iquetatge de productes catalans que gaudeixen de 

denom inació d'or igen, de denom inació com arcal o de denom inació de 

qualitat i dels productes artesanals que es dist r ibueixen en l'àm bit 

terr itor ial de Catalunya han d'ésser necessàriam ent , com a m ínim , en 

català. 

Aquest article obliga, doncs, que l etiquetatge dels productes que gaudeixen del 

segell de qualitat del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica tinguin tota 

la informació, almenys, en català. 

Per altra banda, la mateixa Llei 1/1998, de política lingüística preveu en l article 

segon de les disposicions transitòries: 

Disposicions transitòries.  

Segona. L adaptació em presarial 

1. Les em preses i ent itats afectades per aquesta Llei tenen un term ini de dos 

anys per a adaptar-se al que disposen l art icle 15 i les disposicions del 

capítol V. Aquest term ini és de cinc anys per als em presaris i em presàries 

autònoms. 
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2. En un term ini de cinc anys o, si és superior, el que result i de la data de 

caducitat , poden cont inuar en el m ercat els productes i els serveis a què fa 

referència l art icle 34 sense com plir les norm es lingüíst iques relat ives a 

l et iquetatge. 

Per tant, el període per adaptar-se a la normativa legal vigent fa temps que ha 

conclòs. El període màxim per a empreses i entitats afectades finalitzava l any 

2000, i en el cas d empresaris i empresàries autònoms aquest període s allargava 

fins al 2003. 

Posteriorment, els productes ecològics amb denominació d origen també queden 

afectats per la Llei 14/2003, de qualitat agroalimentària i pel Decret 285/2006, 

de 4 de juliol, on es desenvolupa la Llei 14/2003, de qualitat agroalimentària. 

L objecte d aquesta llei és regular els distintius d origen i qualitat dels productes 

agroalimentaris, excepte els productes regulats per la Llei 15/2002, del 27 de 

juny, d ordenació vitivinícola. Per tant, els productes ecològics amb segell de 

qualitat del CCPAE queden sota la regulació d aquesta Llei. Un dels aspectes que 

regula aquesta legislació és el de l etiquetatge, en concret, l article 40 en el punt 

1 disposa que:  

Article 40 

1) Els productes agroalim entar is o les m atèries i els elem ents per a la 

producció i la com ercialització agroalim entàries acabats que són 

suscept ibles d'ésser com ercialit zats am b dest inació als receptors o els 

consum idors finals han d'anar ident ificats convenientm ent m it jançant 

l'etiquetatge reglamentari. 

La no utilització de la llengua catalana en totes les informacions de l etiquetatge 

constitueix una vulneració de l esmentat article, ja que no compleix l etiquetatge 

reglamentari. Per aquests casos la mateixa llei, en l article 53, tipifica com a 

infraccions lleus i greus, en els punts 2g i 3o, l omissió de dades obligatòries en 

l etiquetatge:  

2-  Són infraccions lleus 
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g) Com etre inexact ituds, errades o om issions en les dades o les 

inform acions en l'et iquetatge, els docum ents d'acom panyam ent , els 

docum ents com ercials, els regist res, la retolació, la presentació i 

l'embalatge dels productes agroalim entar is o de les m atèries i els elem ents 

per a la producció i la com ercialització agroalim entàries si aquestes 

inexact ituds, errades o om issions no es refereixen a indicacions 

obligatòries o no afecten la naturalesa, la ident itat , la qualitat , les 

característiques, la composició, la procedència o l'origen.  

3-  Són infraccions greus: 

o) Com etre inexact ituds, errades o om issions de dades o d'inform acions en 

l'et iquetatge, els docum ents d'acom panyam ent , els docum ents com ercials, 

els regist res, la retolació, la presentació i els em balatges, si aquestes 

inexactituds, errades o omissions es refereixen a indicacions obligatòries. 

Per consegüent, l omissió de la llengua catalana en l etiquetatge d aquest tipus de 

productes es considerat una infracció greu, si aquesta afecta a les dades 

obligatòries, i lleu, en el cas que l omissió afectés a dades de caràcter opcional. 

L article 55 estableix les sancions pecuniàries de les diferents tipologies 

d infraccions: 

Article 55 

Sancions 

1. Les infraccions cont ra les disposicions d'aquesta Llei tenen les sancions 

pecuniàries següents: 

a) Les infraccions lleus, amb una sanció pecuniària de 150 a 4.000 euros. 

b) Les infraccions greus, am b una sanció pecuniàr ia de 4.001 a 60.000 

euros. Es pot ult rapassar aquest im port fins al quíntuple del valor de les 

mercaderies no conformes.  

La Llei 1/1990, sobre la disciplina del mercat i de defensa dels consumidors i dels 

usuaris, també qualifica d infraccions l incompliment de les disposicions que 

regulen l etiquetatge, en concret, en l article 5: 
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Article 5 

d ) L'incompliment de les disposicions que regulen el mercat, l'etiquetatge i 

l envasam ent de productes, la publicitat sobre béns i serveis i els preus 

d aquests. 

A l article 8 d aquesta mateixa llei es classifiquen els diferents tipus d infracció. 

Pel que fa a les vulneracions de l article 5 es qualifiquen de lleus en els supòsits 

assenyalats a continuació, i en cas contrari, poden ser qualificades de greus o 

molt greus.   

Article 8  

Infraccions lleus: 

a) Si en l aplicació, la variació o el m arcatge de preus o de m arge 

comercial s aprecien variacions d escassa ent itat o de sim ple 

negligència en relació am b els aprovats pels organism es adm inist rat ius 

o en relació amb els comunicats, anunciats o els anunciats al públic. 

b) Si es t racta de sim ples irregular itats en l observació de les 

reglam entacions previstes sense t ranscendència directa per als 

consumidors i usuaris. 

c) Si s esmenen els defectes, si l incom plim ent és relat iu a la norm at iva 

sobre l exercici de les act ivitats objecte d aquesta disposició, sem pre 

que el dit incompliment no hagin derivat perjudicis  

d) Si no és procedent de qualificar- les de greus o molt greus. 

En l article 13 es realitza una classificació de les sancions pecuniàries segons la 

gravetat de les infraccions:  

Article 13  

Classificació de les sancions  

Les infraccions a què es refereix aquesta Llei són sancionades m it jançant 

l aplicació de les m esures següents: 

a) Infraccions lleus, multa dins a 500.000 pessetes 
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b) Infraccions greus, multa compresa entre 500.001 i 5.000.000 pessetes, 

quantitat que es pot ultrapassar fins a assolir el quíntuple del valor dels 

productes o els serveis objecte de la infracció. 

c) I nfraccions m olt greus, m ulta com presa ent re 5.000.001 i 10.000.000 

pessetes, quant itat que es pot ult rapassar fins a assolir el dècuple del 

valor dels productes o els serveis objecte de la infracció. 

En darrer lloc, cal destacar que la normativa legal vigent en matèria 

d etiquetatge, recollida en el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de defensa dels 

consumidors i usuaris i altres lleis, el qual estableix el dret bàsic dels 

consumidors i usuaris a una informació correcta sobre els diferents productes 

posats a la seva disposició en el mercat, estableix que les indicacions obligatòries 

de l etiquetatge dels béns o serveis haurien de figurar, almenys, en castellà, 

sense perjudici de les excepcions previstes legalment, com el cas que ens ocupa: 

3. Sense perjudici de les excepcions previstes legalm ent o 

reglam entàriam ent , les indicacions obligatòries de l'et iquetatge i 

presentació dels béns o serveis com ercialitzats a Espanya haurien de 

figurar, almenys, en castellà, llengua espanyola oficial de l'Estat. 

Així, els productes ecològics amb segell del CCPAE entren dins d aquestes 

excepcions previstes legalment. En aquest sentit la legislació espanyola atorga 

legitimitat plena a l etiquetatge únicament en català en productes que gaudeixin 

de denominació d origen o de denominació de qualitat, a través del Real Decreto 

1334/1999, de 31 de julio, sobre la Norma general de etiquetado, presentación y 

publicidad de los productos alimenticios, en l article 18 diu: 

Las indicaciones obligatorias del et iquetado de los productos alim ent icios 

que se com ercialicen 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 t radicionales elaborados y dist r ibuidos exclusivam ente 

en el ám bito de una Com unidad Autónom a con lengua oficial 

propia .
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Per tant, la legislació vigent que regula els productes ecològics amb segell del 

CCPAE és prou clara i precisa en l àmbit de la obligatorietat d etiquetar els 

productes en llengua catalana. En aquest sentit el CCPAE com a òrgan 

regulador d aquests productes és el responsable últ im de fer acom plir la 

normativa, també en l àm bit de la presència de la llengua catalana.  
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3- Metodologia  

L objectiu d aquest estudi és dilucidar el grau d acompliment de la Llei de política 

lingüística en els productes ecològics que gaudeixen del segell del Consell Català 

de la Producció Agrària Ecològica distribuïts a Catalunya, més de 12 anys després 

de la seva entrada en vigor.  

Per tal de realitzar l estudi s han seleccionat diversos establiments minoristes de 

venda de productes ecològics, que pertanyen a diferents cadenes de distribució 

de productes ecològics amb una sòlida implantació al conjunt de Catalunya. Les 

cadenes seleccionades han estat Santiveri, Veritas i Marsan, de les quals s han 

analitzat dos establiments de cadascuna, ubicats a la ciutat de Barcelona. S ha 

escollit estudiar els productes de les cadenes d alimentació ecològica i no de les 

superfícies d alimentació general, per tal de garantir un major accés als 

productes específicament ecològics. Les característiques en l elaboració i 

distribució d aquest tipus de productes comporta que no sempre tinguin 

assegurada una presència significativa en els establiments convencionals de 

caràcter minorista. En conseqüència, hem cregut oportú fer les observacions en 

els establiments especialitzats on hi podem trobar un nombre més gran de 

referències i una major diversitat de productes específicament ecològics. 

Per situar les cadenes d alimentació ecològica analitzades passarem a enumerar 

breument les principals característiques d aquestes empreses:  

Veritas  

Els supermercats Veritas són una cadena especialitzada en productes 

ecològics nascuda l any 2002 a la ciutat de Barcelona. Durant els darrers 

anys ha tingut un fort creixement, obrint noves botigues a bona part del 

territori català, amb una especial incidència a Barcelona i l àrea 

metropolitana. Veritas s ha convertit en una de les principals empreses 

distribuïdores de productes ecològics de Catalunya i ha desenvolupat una 

marca de productes pròpia.  
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Marsan 

La primera botiga Marsan va néixer el 1974 com a distribuïdora de 

productes naturals en els àmbits de l alimentació ecològica, la cosmètica 

natural i els suplements nutricionals. Des de 2005 Marsan ha experimentat 

una forta expansió a través d un sistema de franquícies, que li ha permès 

convertir-se en un dels principals distribuïdors de productes ecològics a 

Catalunya. Marsan disposa de més de 25 franquícies repartides pel territori 

català. En l àmbit estatal la companyia espera arribar als 100 centres 

franquiciats durant el 2010. Publiquen la revista corporativa Spiral . 

Santiveri 

L empresa Santiveri va ser fundada l any 1885 a Barcelona, essent pionera 

en la introducció de l alimentació natural i la dietètica a Catalunya. L any 

1932 es va constituir la cadena d establiments, i avui en dia disposa de 

246 botigues, entre franquícies i establiments propis, repartides per bona 

part del territori espanyol, essent la cadena d aliments naturals i dietètica 

amb una major implantació a Catalunya i Espanya. 

En la taula següent es detallen l adreça i la data dels establiments en què s han 

realitzat les observacions: 

Establiment visitat Adreça Població Data 

Marsan c/ Verdi, 75 Barcelona 13 de novembre 

Marsan c/ Bonavista, 6 Barcelona 17 de novembre 

Veritas Via Laietana, 28 Barcelona 10 de novembre 

Veritas Gran Via de les 

Corts Catalanes, 

539 

Barcelona 18 de novembre 

Santiveri c/ Balmes, 5 Barcelona 13 de novembre 
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Santiveri c/ Muntaner, 183 Barcelona 20 de novembre 

Per tal d escollir els productes a analitzar hem delimitat una sèrie de grups 

d aliments, en total 17 grups. Una vegada delimitats els grups d aliments a 

analitzar, s ha portat a terme el treball de camp, que ha consistit en visitar els 

establiments seleccionats, i mitjançant un full d observació, recollir les dades 

principals de tots els productes d aquestes categories, així com de l empresa que 

els ha elaborat, juntament amb les llengües presents en l etiquetatge. Els 17 

grups d aliments, agrupats segons la tipologia dels productes, són els següents: 

 

Fruits Secs i Aperitius 

 

Llegums 

 

Arrossos  

 

Farines 

 

Postres làctiques i de soja 

 

Formatges i llets 

 

Cereals d esmorzar 

 

Vins i caves 

 

Olis i vinagres 

 

Pastes 

 

Menjars precuinats 

 

Conserves i salses 

 

Sucs de fruites 

 

Preparats vegetals 

 

Dolços 

 

Embotits 

 

Mels i Melmelades 

Cal afegir que en el cas que un producte estigués disponible en diferents formats 

i/o mides, hem recollit tan sols el de mida més gran, sempre i quan no presentés 

diferències en les llengües d ús de l etiquetatge.  
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Les variables recollides en la fitxa dobservació són: unes primeres variables de 

situació sobre l establiment analitzat: 

 

Nom de l establiment 

 

Data d observació 

 

Adreça de l establiment 

Entrant en les variables dels productes hem recollit la següent informació: 

 

Grup d Aliments  

 

Marca 

 

Empresa elaboradora  

 

Població de producció 

 

Comarca de producció 

Una vegada recollides les variables de l establiment i del producte, hem passat a 

apuntar les llengües d ús en l etiquetatge: 

 

Català 

 

Castellà 

 

Anglès 

 

Francès 

 

Alemany 

 

Altres 

Per cada idioma hem seleccionat tres possibles respostes, que analitzen si la 

presència de cada llengua és nul·la, parcial i total: 

 

Tot en llengua X 

 

Parcial en llengua X 

 

Res en llengua X 

Les dades resultants han estat processades mitjançant el programa d anàlisi 

estadístic SPSS. Un cop elaborada la matriu de dades hem realitzat una anàlisi 

univariable i bivariable de les diferents variables, el que ens ha permès analitzar: 

 

Les llengües d ús en l etiquetatge dels productes ecològics catalans 

amb segell del CCPAE. 

 

Les llengües d ús en l etiquetatge de les empreses catalanes 

elaboradores de productes ecològics. 
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Lacompliment de la legislació en matèria detiquetatge dels 

productes catalans amb segell CCPAE. 

De forma complementària hem estudiat, també, mitjançant la cerca a través 

d Internet, les llengües d ús dels webs de les empreses que en disposen. La 

recollida d informació dels usos lingüístics en els webs de les esmentades 

empreses s ha realitzat durant la setmana del 23 al 28 de novembre. 

En el darrer apartat hem classificat les 10 empreses amb un major nombre de 

productes trobats en 4 grups, segons l acompliment de la Llei de política 

lingüística i la Responsabilitat social corporativa envers els consumidors catalans. 

A continuació s expliciten els criteris emprats per a la classificació: 

Marcador emprat Acom plim ent de la lle i i de la 

Responsabilitat social corporativa 

 

Acompleix la Llei en tots els productes 

trobats i disposa de lloc web en llengua 

catalana 

  

Acompleix la Llei en més del 50% dels 

productes trobats o empra parcialment 

el català en tots els productes, i 

disposa de lloc web en llengua catalana

   

Acompleix la Llei en més del 25% dels 

productes trobats i no disposa de lloc 

de web en català o acompleix la llei en 

més del 10% dels productes trobats i 

disposa de lloc web en català 

 

No acompleix la Llei en cap dels 

productes trobats i no disposa de lloc 

web en llengua catalana 
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4- Productes, grups d alim ents i em preses analitzades. 

El treball de camp ens ha permès identificar un total de 255 productes amb segell 

de qualitat CCPAE, pertanyents a algun dels 17 grups de productes enumerats 

anteriorment. A partir de la taula 4.1 podem observar el nombre i el percentatge 

de cada tipologia d aliments sobre el total de productes analitzats. 

Taula 4 .1 - Nom bre i percentatge dels grups d alim ents sobre el total de 
productes. 

             

 

Grups d'aliments Freqüència %

Preparats vegetals 45 17,6

Postres làctiques i de soja 25 9,8

Menjars precuinats 19 7,5

Llegums 18 7,1

Vins i caves 17 6,7

Dolços 17 6,7

Cereals esmorzar 15 5,9

Arrossos 12 4,7

Olis i vinagres 12 4,7

Pastes 12 4,7

Farines 11 4,3

Conserves i salses 11 4,3

Fruits Secs i aperitius 10 3,9

Mels i melmelades 9 3,5

Sucs de fruites 8 3,1

Embotits 8 3,1

Formatges i llets 6 2,4

Total 255 100

 

Font: Elaboració pròpia. 

Tal com podem observar el grup de preparats vegetals, en el qual hi hem inclòs 

tots aquells aliments elaborats a base de vegetals i/o proteïnes vegetals com la 

soja, el tofu, el seitan o d altres, és el que agrupa un major nombre de 

productes, car aquests tipus d aliments són un dels productes en què 

s especialitzen els establiments dedicats als productes ecològics. En concret, 

aquesta tipologia d aliments agrupa 45 productes, el que representa el 17,6% 

dels productes sotmesos a estudi. Els grups que agrupen entre 25 i 15 productes 

són postres làctiques i de soja, menjars precuinats, llegums, vins i caves, dolços i 



       

 
PLATAFORMA  PER LA LLENGUA

 
El català en l etiquetatge dels productes amb segell ecològic del Consell Català de la 

Producció Agrària Ecològica

       

20

 
cereals d esmorzar, el que en termes percentuals representa, per cada grup, 

entre el 9,8% i 5,9% del total dels productes. Posteriorment, trobem un 

important nombre de grups que concentren entre 12 i 10 productes: arrossos, 

olis i vinagres, pastes, farines, conserves i salses i fruits secs i aperitius, els quals 

representen, cadascun, entre el 4,7% i el 3,9% del total dels productes. 

Finalment, trobem 4 grups en què els productes trobats no arriben a la desena: 

mels i melmelades, sucs de fruites, embotits, i formatges i llets. 

Els 255 productes avaluats són comercialitzats per una trentena d empreses 

diferents i totes elles compten amb la seu social a Catalunya. Si observem les 

seus socials de les empreses segons la comarca d origen podem veure com l Alt 

Penedès i el Bages són les comarques que aglutinen un major nombre 

d empreses, amb quatres empreses cadascuna. Posteriorment, amb 3 empreses, 

hi ha les comarques del Barcelonès, el Maresme i el Vallès Oriental.  

Figura 4 .1 - Nom bre de seus socials de les em preses de productes 
ecològics analitzades segons la com arca d origen 
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Font: Elaboració pròpia. 

El cas del Barcelonès, mereix una menció a part, ja que no és que sigui una 

localitat productora d aquest tipus d aliments, si no que compta amb les seus 

socials de les cadenes de distribució ecològica: EcoVeritas, Marsan Prius i 

Santiveri, les quals comercialitzen productes ecològics, a partir de les seves 



       

 
PLATAFORMA  PER LA LLENGUA

 
El català en l etiquetatge dels productes amb segell ecològic del Consell Català de la 

Producció Agrària Ecològica

       

21

 
marques de distribuïdor: Ecoveritas, Melisai i Casa Santiveri. Malauradament, a 

partir de les etiquetes d aquests productes de marca de distribuïdor, gairebé mai 

podem conèixer quina és la població d elaboració del producte. La resta de 

comarques compten amb un 1 o 2 empreses cadascuna. 

A partir del mapa de la figura 4.2 podem observar visualment en quines localitats 

estan ubicades les empreses estudiades, com podem veure totes les empreses 

estan ubicades en distintes localitats, menys en el cas de Barcelona, en què hi ha 

les seus socials de les tres empreses esmentades anteriorment. 

Figura 4.2 - Població de les seus socials de les em preses de productes 
ecològics 

                    

 

Font: Elaboració pròpia. 

 

A la taula 4.2 trobem enumerades les empreses segons la localitat d origen i el 

nombre de productes trobats durant el treball de camp. Enumerarem les que 
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agrupen més productes de forma succinta. Lempresa de la qual sha trobat un 

major número de productes és Ecoveritas, la marca de distribuïdor de la cadena 

de supermercats Veritas, amb un total de 48 productes, que representa el 

18,8%. En segona posició, amb 38 productes, trobem l empresa Vegetalia, de 

Castellcir, a la comarca del Vallès Oriental.  

Taula 4 .2 - Em preses, localitats d origen i nom bre de productes segons 
l em presa de com ercialització 

Empresa Localitat de la seu social Productes %
Ecoveritas                     Barcelona                     48 18,8
Vegetalia                      Castellcir                    38 14,9
Cal Valls                      Vilanova de Bell-Puig         27 10,6
Casa Santiveri                 Barcelona                     23 9,0
Biospirit                      Celrà                         18 7,1
Natursoy                       Castellterçol                 15 5,9
Biocop                         Lliça de Vall                 14 5,5
Artelac Làctics Casanueva      Sant Vicenç de Castellet      8 3,1
Integral Artesans              Mataró                        7 2,7
Productes del Moianès          Moià                          7 2,7
Embotits Biomonts              Sant Joan de les Abadesses    6 2,4
Albet i Noya                   Subirats                      5 2,0
Bionsan                        Mora d'Ebre                   5 2,0
Mas Claperol                   Sant Feliu de Pallerols       5 2,0
Bodegues Pinord                Vilafranca del Penedès        3 1,2
Natur Flor de Mel              Banyoles                      3 1,2
Segura Viudas                  Torrelavit                    3 1,2
Sol natural reform product     Cabrera de Mar                3 1,2
Aliment Vegetal                Dosrius                       2 0,8
Ambròs Fruit Nature            Riba Roja d'Ebre              2 0,8
Extrapernil                    Vic                           2 0,8
Jamón Aneto                    Artès                         2 0,8
Sorribas                       Polinyà                       2 0,8
Bodega Roqueta                 Manresa                       1 0,4
Borges                         Tàrrega                       1 0,4
Can Suriol del Castell         Font-Rubí                     1 0,4
Frit Ravich                    Maçanet de la Selva           1 0,4
La Selvatana                   Campllong                     1 0,4
Marsan Prius                   Barcelona                     1 0,4
Naturlan                       Riudellots de la Selva        1 0,4
Total 255

 

Font: Elaboració pròpia. 

L empresa de productes artesans, Cal Valls, de Vilanova de Bell-Puig, és la 

tercera empresa amb un major número de productes en la mostra recollida, amb 

un total de 27 productes, el que suposa més d un 10% del conjunt de productes 
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analitzats. S han recollit un total de 23 productes de la marca de distribuïdor 

Casa Sant iveri , domiciliada a la ciutat de Barcelona. La resta d empreses de les 

quals tenim més de 10 productes són les empreses Biospirit (18 productes), de 

Celrà, Natursoy (15 productes), de Castellterçol, i Biocop (14 productes), ubicada 

a Lliça de Vall. 

Finalment, a la taula 4.3, podem observar en quins grups d aliments estan 

especialitzats les diferents empreses analitzades: 

Taula 4.3-  Em preses segons el t ipus d alim ents ecològics produïts  

Grup d'Aliments

 

Empresa  Productes 

Arròs Biocop                          4 

  

Ecoveritas                      4 

  

Vegetalia                       2 

  

Biospirit                       1 

  

Casa Santiveri                  1 

Carns i embotits Embotits Biomonts               6 

  

Extrapernil                     2 

Cereals esmorzar Biospirit                       8 

  

Biocop                          3 

  

Casa Santiveri                  3 

  

Sorribas                        1 

Conserves i salses

 

Cal Valls                       10 

  

Biocop                          1 

Dolços Ecoveritas                      5 

  

Vegetalia                       4 

  

Sol natural reform product     

 

3 

  

Aliment Vegetal                 2 

  

Biospirit                       2 

  

Sorribas                        1 

Farines Casa Santiveri                  5 

  

Biospirit                       4 

  

Vegetalia                       2 

Formatges i llets Artelac Làctics Casanueva      

 

5 

  

Ecoveritas                      1 
Fruits Secs i 
aperitius Ecoveritas                      3 

  

Casa Santiveri                  2 

  

Biocop                          1 

  

Biospirit                       1 

  

Cal Valls                       1 
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Frit Ravich                     1 

  
Vegetalia                       1 

Llegums Ecoveritas                      6 

  

Biocop                          4 

  

Cal Valls                       4 

  

Biospirit                       2 

  

Bionsan                         1 

  

Vegetalia                       1 

Mels i melmelades

 

Cal Valls                       3 

  

Natur Flor de Mel               3 

  

Casa Santiveri                  1 

  

Marsan Prius                    1 

  

Vegetalia                       1 
Menjars 
precuinats Vegetalia                       6 

  

Natursoy                        5 

  

Ecoveritas                      3 

  

Integral Artesans               3 

  

Jamón Aneto                     2 

Olis i vinagres Ecoveritas                      4 

  

Bionsan                         4 

  

Ambròs Fruit Nature             2 

  

Borges                          1 

  

Biocop                          1 

Pastes Ecoveritas                      5 

  

Vegetalia                       4 

  

Casa Santiveri                  3 
Postres làctiques i 
de soja Ecoveritas                      8 

  

Productes del Moianès          

 

7 

  

Mas Claperol                    5 

  

Artelac Làctics Casanueva      

 

3 

  

La Selvatana                    1 

  

Naturlan                        1 

Preparats vegetals

 

Vegetalia                       17 

  

Natursoy                        10 

  

Casa Santiveri                  8 

  

Ecoveritas                      5 

  

Integral Artesans               4 

  

Cal Valls                       1 

Sucs de fruites Cal Valls                       8 

Vins i caves Albet i Noya                    5 
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Ecoveritas                      4 

  
Bodegues Pinord                 3 

  
Segura Viudas                   3 

  

Bodega Roqueta                  1 

  

Can Suriol del Castell          1 
Total general   255 

Font: Elaboració pròpia. 
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5- Llengües d ús i l acompliment de la llei en l et iquetatge dels productes 
ecològics amb segell CCPAE  

5.1- Llengües d ús en l et iquetatge dels productes ecològics am b segell 
CCPAE  

En aquest apartat ens aproximarem als usos lingüístics emprats en l etiquetatge 

dels productes ecològics catalans que gaudeixen de la denominació de qualitat 

del CCPAE. Per apropar-nos a les llengües d ús emprades en l etiquetatge hem 

distingit entre tres categories: etiquetatge total en llengua X, etiquetatge parcial 

en llengua X i sense llengua X en l etiquetatge. Hem analitzat la presència de 

totes aquelles llengües presents, de forma parcial i/o total, en algun dels 

productes sotmesos a estudi. 

Tal com podem observar en la taula 5.1 i en la figura 5.1 la llengua que té una 

presència predominant en l etiquetatge dels productes ecològics analitzats és el 

castellà. Aquesta llengua és emprada en el 88,6% dels productes (87,8% 

etiquetatge total i 0,8% etiquetatge parcial), o el què és el mateix, 226 dels 255 

productes disposen de les informacions de l etiqueta en castellà. 

Taula 5 .1 - Llengües d ús en l et iquetatge dels productes ecològics am b 
segell del CCPAE 

Llengua Etiquetatge Absoluts %
Tot en català 65 25,5
Parcial en català 14 5,5
Tot+Parcial en català 79 31,0
Sense català 176 69,0
Tot en castellà 224 87,8
Parcial en castellà 2 0,8
Tot+Parcial en castellà 226 88,6
Sense castellà 29 11,4
Tot en anglès 7 2,7
Parcial en anglès 3 1,2
Tot+Parcial en anglès 10 3,9
Sense anglès 245 96,1
Tot en francès 7 2,7
Parcial en francès 2 0,8
Tot+Parcial en francès 9 3,5
Sense francès 246 96,5
Tot en alemany 7 2,7
Parcial en alemany 1 0,4
Tot+Parcial en alemany 8 3,1
Sense alemany 247 96,9

Anglès

Francès

Alemany

Català

Castellà

 

Font: Elaboració pròpia. 
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El català és la segona llengua amb una major presència, 31%, tot i que resta a 

una gran distància del castellà. Cal destacar que malgrat la normativa legal 

vigent obliga que els productes ecològics que gaudeixen del segell de qualitat 

CCPAE hagin de tenir totes les informacions de l etiquetatge, almenys, en llengua 

catalana, la realitat és que dels 255 productes analitzats només 65 productes 

disposen de totes les informacions en aquesta llengua. Per tant, tan sols el 

25,5% dels articles estan etiquetats completament en català. Per altra banda 

hem de mencionar que un total de 14 articles, el 5,5%, incorporen el català de 

forma parcial en l etiqueta. 

Figura 5 .1 - Llengües d ús en l et iquetatge dels productes ecològics 
analitzats amb segell del CCPAE.  
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Castellà Català Anglès Francès Alemany 

Etiquetatge tot en llengua X Etiquetatge parcial en llengua X

Sense llengua X en l'etiquetatge

 

Font: Elaboració pròpia. 

 

La presència d altres llengües en l etiquetatge dels articles analitzats és 

francament minoritària. L anglès, principal llengua franca en l àmbit internacional, 

tan sols és emprada en l etiqueta de 10 productes, el que representa el 3,9% del 

total. D aquests 10 productes, 7 disposen de totes les informacions en anglès i en 

els 3 casos restants hi és de forma parcial. L ús del francès en l etiquetatge, 

també, és irrisori, essent present en tan sols 9 articles (3,5%); en 7 de forma 

total i en 2 parcialment. La darrera llengua detectada durant el treball de camp 

ha estat la llengua alemanya, que és emprada en 8 articles (3,1%); en 7 de 

forma completa i en 1 de manera parcial. 
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Figura 5 .2 - Presència de les llengües en l et iquetatge dels productes 
ecològics analitzats. Etiquetatge total+parcial. 
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Font: Elaboració pròpia.  

 

Si analitzem les llengües de l etiquetatge, sumant l etiquetatge total i parcial, 

segons el grup de productes, podem observar algunes diferències respecte a les 

proporcions generals de presència de cada llengua .  

Figura- 5 .3 - Llengües d ús en l et iquetatge dels productes ecològics 
analitzats,  segons el grup de productes 
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Font: Elaboració pròpia. 

 

Pel que fa al català, els grups d aliments amb una major proporció d articles 

etiquetats en català són els embotits i els sucs de fruites, en què el 100% dels 

articles l empren, encara que en la majoria de sucs de fruites sigui de forma 

parcial. Seguidament, trobem el grup de salses i conserves, en què el 90% dels 

articles hi tenen present el català. Un altre grup on la presència del català és 

majoritària és el de vins i caves, essent usat en 82,4% dels articles, i en menor 

mesura, el grup de m els i m elm elades (66,7%), les post res làct iques i de soja 

(52%) i els formatges i llets (50%). 

Contràriament, els grups on l ús del català és menor que la proporció general són 

els llegums (27,8%), arrossos (16,7%), preparats vegetals (15,6%), fruits secs i 

aperitius (10%), pastes (8,3%) i olis i vinagres (8,3%). Finalment, en 4 grups de 

productes no hem trobat cap article en què hi sigui present la llengua catalana: 

dolços, menjars precuinats, farines i cereals d esm orzar.  

En relació al castellà, llengua predominant en l etiquetatge, podem observar que 

en 11 grups de productes la seva presència és del 100%. Per sobre la proporció 

general (88,6%) hi trobem també els olis i vinagres (91,7%), i per sota els 

formatges i llets (83,3%), post res làct iques i de soja (72%), m els i m elm elades 
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(66,7%). L únic grup de productes en què la presència del castellà és inferior al 

50% és el de vins i caves.  

Pel que fa a la resta de llengües amb presència a l etiquetatge, trobem que 

l anglès és emprat en els embotits (25%), form atges i llets (16,7%), preparats 

vegetals (13,3%) i els llegums (5,6%). El francès presenta els mateixos 

percentatges menys en el cas dels embotits, on hi és present en el 12,5% dels 

casos. En relació a l alemany és present en els mateixos grups que l anglès i el 

francès, i en la mateixa proporció, menys en el cas del grup dels embotits, on  no 

hi és present.  

5.2- L acom plim ent de la Llei de polít ica lingüíst ica en els productes 
ecològics amb segell CCPAE   

Ara és l hora d abordar quin és el grau d acompliment de la normativa legal 

vigent en els productes seleccionats aquest estudi. Tal com esmentàvem en 

l apartat legislatiu, totes les informacions de l etiqueta d aquests productes han 

d estar, almenys, en llengua catalana. Per consegüent, aquells productes que 

empren el català de forma incompleta només acompleixen parcialment la 

normativa legal vigent. 

Dels 255 productes sotmesos a estudi en aquest treball, només 65 productes 

(25,5%) s adapten completament a la normativa legal vigent, o sigui, etiqueten 

tota la informació dels embalatges, almenys, en llengua catalana. Per tant, tan 

sols 1 de cada 4 productes acompleix la legislació vigent, el que representa un 

percentatge baixíssim, si es té en compte que estem parlant d acompliment de la 

Llei. 

Figura 5 .4 - Acom plim ent de la Llei de Polít ica Lingüíst ica en els 
productes ecològics catalans analitzats  

Acompleixen la Llei Acompleixen parcialment la Llei Incompleixen la Llei

Absoluts 65 14 176
% 25,5 5,5 69,0
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69,0%
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25,5%

 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Contràriament, un total de 190 articles no acompleixen la Llei de política 

lingüística de 1998, o sigui, gairebé, 3 de cada 4 productes analitzats. Tot i així, 

cal distingir entre aquells articles que incompleixen totalment la normativa, no 

etiquetant res en llengua catalana i d altres en què el català hi és present de 

forma parcial. Els productes que utilitzen el català de forma incompleta, 

acomplint parcialment la normativa, són 14, que en termes percentuals 

representa el 5,5%. En darrer lloc, els articles que incompleixen totalment la 

normativa sumen un total de 176 productes, que representa el 69% dels 

productes analitzats. Així, quasi 7 de cada 10 dels articles estudiats incompleixen 

totalment la normativa, un percentatge difícilment justificable, i més, tenint en 

compte que el període per adaptar-se a la normativa fa temps que ha expirat.  

Si analitzem l acompliment de la normativa segons els grups d aliments, 

observem que són ben pocs els sectors alimentaris en què la situació està 

gairebé normalitzada o normalitzada. A través de la figura 5.5, podem visualitzar 

gràficament la situació en els diversos grups i observar que l únic sector en què 

trobem una presència normalitzada és el dels embotits; tots els articles tenen el 

conjunt d informacions de l etiqueta, almenys, en català. En el sector dels vins i 

caves, que resta afectat doblement per la Llei de política lingüística, car la 

majoria de productes d aquest sector gaudeixen d algun altre distintiu de 
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Denominació dOrigen Protegida, la situació encara no és òptima, malgrat que un 

82,4% dels articles acompleixen la normativa; els productes analitzats de 

l empresa Bodegas Pinord no s adeqüen a la legalitat vigent. 

Figura 5 .5 - Acom plim ent de la Llei de Polít ica lingüíst ica segons els 
grups d alim ents 
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Font: Elaboració pròpia. 

 

El tercer sector d aliments amb una major proporció d articles que compleixen la 

normativa és el de les salses i conserves, amb un 63,6% d articles d acord amb la 
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llei. Cal destacar que els productes que incompleixen parcialment la legislació, 

27,3%, són els productes de l empresa Cal Valls, empresa que sembla que està 

realitzant esforços per adaptar-se totalment a la normativa, tal com hem 

observat en d altres productes d aquest productor. Finalment, hi ha un 9,1% 

d articles d aquest grup que incorren en la il·legalitat.

 

El grup de les post res làct iques i de soja és el quart i últim grup en què el 

percentatge d articles legals se situa per sobre el 50%, en concret en el 52%, 

essent el 48% restant il·legals. Els sectors on la proporció d articles legals se 

situa entre el 35% i el 25% són els Formatges i llets, Mels i melmelades i Sucs de 

Fruites. Aquests grups presenten percentatges variables de productes que 

s adapten parcialment a la normativa. Tres grups més se situen entre un 23% i el 

15% d articles dins la legalitat: Llegums, arrossos i preparats vegetals. I, en tres 

sectors més on el percentatge de productes legals és del 10% o menys: Fruits 

secs i aperitius, Olis i vinagres i Pastes. 

Finalment, en quatre dels segments estudiats l acompliment de la legalitat vigent 

és totalment nul·la: Farines, Cereals d esm orzar, Menjars precuinats i Dolços.   
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6- Usos lingüístics i presència del català en l et iquetatge i a l w eb de les 

empreses de productes ecològics. 

6.1- Usos lingüíst ics i presència del català en l et iquetatge de les 

empreses analitzades 

Fins ara hem analitzat les llengües d ús dels productes analitzats, a partir d ara 

ens centrarem en els usos lingüístics emprats per les empreses elaboradores 

d aquests productes ecològics en l etiquetatge i els webs. Aquesta aproximació 

ens permetrà conèixer quines empreses acompleixen la normativa legal vigent en 

matèria d etiquetatge i quines llengües empren en els respectius webs 

corporatius. 

En primer lloc, analitzarem quines empreses utilitzen el català, ja sigui de forma 

parcial o total, en l etiquetatge dels productes. Hem distingit entre tres 

categories: empreses que etiqueten de manera total o parcial en català tots els 

productes estudiats, empreses que etiqueten de manera total o parcial algun dels 

seus productes i empreses que no etiqueten en català cap producte. 

Figura 6.1- Presència del català en l et iquetatge segons l em presa 
elaboradora 
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Font: Elaboració pròpia. 

 

Tal com podem observar en el figura 6.1 la meitat de les empreses (15 

productors) no etiqueten cap dels productes analitzats en la llengua pròpia del 
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país, malgrat estar-hi obligats per llei. Entre aquestes empreses hi ha Casa 

Santiveri, Biocop, Biospirit, Natursoy o Borges (a la Taula 6.1 es pot trobar la 

llista completa). 

Les empreses que etiqueten en català de manera parcial o total el conjunt 

d articles analitzats representen el 36,7% del total, o sigui, un total d 11 

productors, d entre els que destaquem Productes del Moianès, Embotits 

Biomonts, Segura Viudas o Cal Valls. 

Taula 6 - 1 Presència del català en l et iquetatge segons l em presa 
elaboradora 

 

Etiquetatge parcial 
i/o total de tots els 
productes en català 

Etiquetatge parcial i/o 
tota l d algun dels 

productes en català 

No etiqueten en català 
cap producte 

Albet i Noya Ambròs Fruit Nature Aliment Vegetal 
Bodega Roqueta Vegetalia Biocop 
Cal Valls Artelac Làctics Casanueva Bionsan 
Can Suriol del Castell Ecoveritas Biospirit 
Embotits Biomonts  Bodegas Pinord 
Extrapernil  Borges 
La Selvatana  Casa Santiveri 
Mas Claperol  Frit Ravich 
Natur Flor de Mel  Integral Artesans 
Productes del Moianès  Jamón Aneto 
Segura Viudas  Marsan Prius 

  

Naturlan 

  

Natursoy 

  

Sol natural reform 
product 

  

Sorribas 

 

Font: Elaboració pròpia. 

Finalment, trobem un grup de 4 empreses (13,3%) que disposen d algun dels 

productes analitzats en llengua catalana. Dins aquest grup hi trobem importants 

empreses del sector com la marca blanca dels supermercats Veritas, que no 

etiqueta els seus productes en llengua catalana, excepte en el cas de la llet i els 

vins i caves. Una altra de les empreses importants en el món dels productes 

ecològics catalans és Vegetalia, que etiqueta en català la gamma de patés 

vegetals i algun dels arrossos i cuscús.  
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Aclarit el volum i el nom de les empreses que empren, de forma parcial o total, el 

català en l etiquetatge dels productes ecològics amb segell del CCPAE, passarem 

a analitzar les llengües d ús en l etiquetatge de les diferents empreses, segons 

els productes sotmesos a estudi. 

Tal com podem veure en la figura 6.2, un 50% de les empreses analitzades 

només etiqueta en castellà, el que representa 15 empreses. Per altra banda, un 

23% de les empreses, 7 empreses, etiqueta en català i un 17% en català i 

castellà. En darrer lloc, trobem una empresa que etiqueta algun dels seus 

productes en multilingüe català, castellà, anglès i francès, i dues que tenen 

alguns productes en català, castellà, anglès, francès i alemany. En la taula 6.2 

podem observar quines empreses se situen en cada categoria.  

Figura 6 .2 - Usos lingüíst ics en l et iquetatge de les em preses de 
producció ecològica segons els productes analitzats 
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Font: Elaboració pròpia. 
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Taula 6.2- Usos lingüístics en l et iquetatge de les em preses de productes 
ecològics segons els articles analitzats 

  

català 

 

castellà català i 
castellà 

català; 
castellà; 
anglès i 
francès 

català; 
castellà; 
anglès; 
francès i 
alemany 

Albet i Noya Aliment Vegetal Ambròs Fruit 
Nature* 

Extrapernil Artelac Làctics 
Casanueva* 

Bodega 
Roqueta 

Biocop Cal Valls  Vegetalia* 

Can Suriol del 
Castell 

Bionsan Ecoveritas*   

Embotits 
Biomonts 

Biospirit Productes del 
Moianès   

La Selvatana Bodegas Pinord Segura Viudas    

Mas Claperol Borges     

Natur Flor de 
Mel 

Casa Santiveri    

 

Frit Ravich     

 

Integral 
Artesans    

 

Jamón Aneto     

 

Marsan Prius     

 

Naturlan     

 

Natursoy     

 

Sol natural 
reform product    

 

Sorribas     

* Llengües d ús només en algun dels productes analitzats  
Font: Elaboració pròpia. 

 

Si analitzem el percentatge d empreses que utilitzen cadascuna de les llengües 

analitzades podem observar com el castellà és la llengua més utilitzada. En 

concret, el 76,7% de les empreses analitzades (23 productors) empren aquest 

idioma en tots o algun dels productes sotmesos a estudi. Seguidament, trobem la 

llengua catalana, que és emprada pel 50% de les empreses analitzades. A molta 

distància, ja trobem l anglès i el francès, que són utilitzats en alguns productes 
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pel 10% de les empreses. Finalment, el 6,7% dels productors també empra 

l alemany en algun dels productes. 

El fet que la llengua més utilitzada sigui el castellà, a molta distància del català, 

suposa una paradoxa, ja que la legislació vigent obliga a emprar el català en 

totes les informacions dels productes que gaudeixen de segells de qualitat 

concedits per la Generalitat de Catalunya; mentre, si els productes es 

distribueixen en l àmbit de la Catalunya autonòmica no tenen l obligació legal 

d etiquetar en llengua castellana. 

Figura 6 .3 - Em preses segons les llengües d ús en l et iquetatge en algun 
dels productes analitzats.  
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Font: Elaboració pròpia. 

 

6.2-  Acompliment de la normativa legal vigent segons les empreses 

Per tant, ara analitzarem quines són les empreses que acompleixen la Llei i 

quines no. Hem creat una tercera categoria, acompliment parcial de la Llei, en 

què hem situat aquelles empreses que empren parcialment el català en 

l etiquetatge dels seus productes o que comercialitzen algun producte etiquetat 

totalment en català.   
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Els resultats ens mostren, com era desperar, que el 50% de les empreses 

analitzades (15 productors) incompleixen la legislació legal vigent al no etiquetar 

els seus productes amb segell de qualitat del CCPAE en llengua catalana. En la 

categoria acompliment parcial de la llei, trobem un total de 5 empreses (16,7%). 

I, finalment, només trobem 10 empreses (33,3%) que acompleixen la Llei 

1/1998 de política lingüística. En la taula 6.3 es poden observar quins productors 

se situen en cada categoria. 

Figura 6.4- Em preses segons l acom plim ent de la norm at iva legal vigent 

             

Acompleixen la 
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33,3%
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parcialment la 

Llei*
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Incompleixen la 
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50,0%

15 empreses
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* Situem en aquest grup aquelles empreses que empren el català de manera parcial en 
l etiquetatge dels seus productes o que l utilitzen de manera total en algun dels seus productes 
Font: Elaboració pròpia. 
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Taula 6.3- Em preses segons l acom plim ent de la norm at iva legal vigent 

 
Acompleixen la Llei Acompleixen parcialment 

la Llei 
Incompleixen la Llei 

Albet i Noya Ambròs Fruit Nature Aliment Vegetal 
Bodega Roqueta Artelac Làctics Casanueva Biocop 
Can Suriol del Castell Cal Valls Biosan 
Embotits Biomonts Ecoveritas Biospirit 
Extrapernil Vegetalia Bodegas Pinord 
La Selvatana  Borges 
Mas Claperol  Casa Santiveri 
Natur Flor de Mel  Frit Ravich 
Productes del Moianès  Integral Artesans 
Segura Viudas  Jamón Aneto 

  

Marsan Prius 

  

Naturlan 

  

Natursoy 

  

Sol Natural Reform product 

  

Sorribas 

 

Font: Elaboració pròpia. 

6.3- Usos lingüíst ics i presència del català a ls w ebs de les em preses 

analitzades 

De forma complementària, hem cregut oportú estudiar els usos lingüístics dels 

webs de les empreses estudiades. Creiem que la responsabilitat social de les 

empreses que operen a Catalunya inclou oferir als consumidors la informació dels 

serveis i productes en la llengua pròpia del país. En el cas que ens ocupa, de les 

30 empreses estudiades 26 disposen d un web propi.  

La llengua més emprada en els webs analitzats és el castellà, 25 dels 26 webs 

disposen d una versió en aquesta llengua, el que suposa el 96,2% dels webs. A 

molta distància trobem el català, que és present en el 57,7% dels webs. Per tant, 

només en 15 dels 26 llocs web visualitzats els consumidors disposen d una versió 

en llengua catalana. De les llengües internacionals, l anglès és el que disposa 

d una major presència (38,5%), amb 10 webs que disposen de versió en aquesta 

llengua. Finalment, trobem el francès i l alemany: hi ha 3 webs que disposen de 

versió en aquests idiomes.   
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Taula 6.4- Usos lingüístics dels webs de les empreses analitzades 

Empreses/ Idiomes Català Castellà Anglès Francès Alemany Portuguès

Albet i Noya

Ambrós Fruit Nature

Biocop

Bionsan

Biospirit

Bodegas Pinord

Bodegas Roqueta

Borges

Cal Valls

Can suriol del Castell

Casa Santiveri

EcoVeritas

Embotits BioMonts

Extrapernil

Frit Ravich

Integral Artesans

Jamón Aneto

Marsan

Mas Claperol

Natur Flor de Mel

Naturlan

Natursoy

Productes del Moianès

Segura Viudas

Sorribas

Vegetalia

 

Font: Elaboració pròpia.(Observacions realitzades durant la setmana del 23 al 28 de novembre de 
2009.)  

Les següents empreses acompleixen amb els drets lingüístics dels consumidors 

catalans en els respectius webs corporatius: Albet i Noya, Am bròs Fruit Nature, 

Bodegas Pinord, Bodegas Roqueta, Borges, Cal Valls, Can Suriol del Castell, 

EcoVeritas, Em bot it s BioMonts, ExtraPernil, Frit Ravich, Mas Claperol, Natur Flor 

de Mel, Productes del Moianès i Segura Viudas. 

En canvi encara hi ha 11 empreses que no acompleixen amb els drets lingüístics 

dels consumidors en l àmbit dels webs corporatius. Són les següents: BioCop, 
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Bionsan, Biospirit, Casa Sant iveri, I ntegral Artesans, Jam ón Aneto, Marsan, 

Naturlan, Natursoy, Sorribas i Vegetalia. 

Figura 6.5 - Llengües d ús en els w ebs de les em preses analitzades 
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Font: Elaboració pròpia. 
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7- Principals empreses productores: acompliment de la Llei i dels drets 

dels consumidors 

Una vegada analitzat l etiquetatge dels productes i els usos lingüístics de les 

empreses sotmeses a estudi, estem en condicions de valorar quines empreses o 

productors acompleixen la Llei i quines respecten els drets lingüístics dels 

consumidors, acomplint la Responsabilitat Social Corporativa envers la societat 

on actuen. Analitzarem les deu empreses de les quals hem trobat més productes 

en el treball de camp. 

EcoVeritas 

Logotip corporatiu:    

 

Ubicació seu social: 

Barcelona (Barcelonès) 

         

 

Els supermercats Veritas van néixer el 2002 amb l objectiu de posar a l abast del 

gran públic l accés als productes ecològics i naturals, o sigui, aquells en què no 

s han fet servir productes químics sintètics en cap etapa del procés. Els 

supermercats Veritas han tingut un accelerat creixement en els darrers anys: 

durant el 2009 la xifra de supermercats oberts al públic ascendeix a 19. 

EcoVeritas compta amb una marca de distribuïdor, que també està 

experimentant un fort creixement en els darrers anys. Segons la mateixa 

empresa, la marca de distribuïdor Veritas compta amb més de 250 referències, 

número que anirà augmentant progressivament. Dels productes amb segell 
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CCPAE només estan etiquetats en català els vins i caves i la llet, per consegüent, 

en la resta de productes que gaudeixen del segell de qualitat s està incomplint la 

normativa legal vigent.  

El web de Veritas disposa d una versió en llengua catalana (25 de novembre 

darrera visualització) i la retolació dels supermercats corporatius acompleix la Llei 

de política lingüística. 

 

NO ( Sí, en 5 productes, 1 0 ,4 % de tots els productes 

estudiats de l em presa) Acompliment de la Llei de política 

lingüística 

PARCIAL  Responsabilitat social vers el consumidor català 

 

Vegetalia 

   

Logotip corporatiu    

  

Ubicació seu social: 
Castellcir (Vallès Oriental)  

  

Vegetalia és una de les empreses d alimentació natural i ecològica més 

importants del nostre país. Amb seu al municipi de Castellcir, compta amb més 

de 800 productes procedents de l agricultura ecològica i més de 20 anys 

d experiència en el sector. Vegetalia compta amb una forta presència en les 

botigues de productes ecològics, tal com ho demostra la gran quantitat de 

productes trobats durant el treball de camp. 
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Dels 38 productes sotmesos a estudi tan sols 10 estan etiquetats en català. 

Aquests productes pertanyen als grups de preparats vegetals, pastes, arrossos i 

llegums. Tot i que es constata un avenç en l ús de la llengua catalana en 

l etiquetatge dels articles d aquesta l empresa, la majoria dels productes 

comercialitzats per Vegetalia encara resten fora de la Llei. 

Malgrat que al web corporatiu hi ha l opció català, aquesta no és troba operativa i 

només es poden visualitzar les informacions en llengua castellana. (23 de 

novembre de 2009 darrera visualització). 

  

NO ( Sí, en 1 0 productes, 2 6 ,3 % de tots els 

productes estudiats de l em presa) Acompliment de la 

Llei de política lingüística 

NO  Responsabilitat social vers el consumidor català 

 

Cal Valls 

 

Logotip corporatiu    

   

Ubicació seu social: 
Vilanova de Bell- Puig ( Pla d Urgell)  

 

Cal Valls és una empresa familiar, dedicada des de 1978 a la producció i 

elaboració de sucs i conserves vegetals de cultiu ecològic. Està ubicada en un 

municipi de la comarca del Pla d Urgell; Vilanova de Bell-Puig. 

En l anterior estudi elaborat per la Plataform a per la Llengua es constatava que 
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l empresa només utilitzava el català en el nom del producte i en el text 

promocional, incorrent en la il·legalitat. Les observacions realitzades en el treball 

de camp ens ha permès observar un canvi de tendència molt positiu; més del 

50% dels 27 productes observats de la marca Cal Valls ja acompleixen la 

legislació vigent, incloent el català en totes les informacions presents a l etiqueta. 

Tot i així, encara trobem 13 productes on l etiquetatge encara no acompleix 

totalment la normativa. El web de l empresa disposa de versió catalana, que 

apareix de forma predeterminada (27 de novembre de 2009 darrera 

visualització). 

  

SÍ ( Parcia l, en 1 3 productes, e l 4 8 ,1 % de tots els 

productes analitzats de l em presa) Acompliment de la 

Llei de política lingüística 

SÍ   Responsabilitat social vers el consumidor català 

Santiveri 
Logotip corporatiu    

   

Ubicació seu social: 
Barcelona(Barcelonès)  

  

Santiveri és la marca pionera a Catalunya i Espanya en alimentació natural i 

dietètica. Nascuda fa més de 120 anys a Barcelona, avui dia compta amb 3 

centres de producció a Barcelona, Lleida i Valladolid, i amb 49 botigues pròpies i 

218 franquícies arreu de l Estat espanyol. La marca Santiveri produeix al voltant 

de 1.000 productes propis i exporta a més de 30 països, a més té societats a 
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Itàlia i Mèxic. Així mateix, compta amb una línia de productes ecològics que 

gaudeixen del segell del CCPAE.  

Cap dels productes amb segell del CCPAE analitzats incloïa el català en l etiqueta, 

fet que suposa una vulneració sistemàtica de la normativa legal vigent i una falta 

de Responsabilitat Social Corporativa envers la societat d origen de l empresa. 

Per altra banda, el web de l empresa esmentada tampoc disposa d una versió en 

llengua catalana (24 de novembre de 2009 darrera visualització). 

  

NO Acompliment de la Llei de política lingüística 

NO  Responsabilitat social vers el consumidor català 

 

Biospirit 
Logotip corporatiu:     

      

Ubicació seu social: 
Celrà (Gironès)  

  

L empresa Biospirit, nascuda l any 1993, és la productora de la marca Luz de 

Vida

 

i actualment les seves instal·lacions es troben al municipi de Celrà 

(Gironès). Segons el web corporatiu, l esperit de l empresa és oferir una 

alimentació sana i sense cap additiu químic a partir d una agricultura respectuosa 

amb el medi ambient i la diversitat. Tot i així, Biospirit no inclou el català en els 

productes que gaudeixen del segell del CCPAE, cosa que suposa un incompliment 

de la normativa legal vigent. El web corporatiu només està disponible en llengua 

castellana (25 de novembre darrera visualització). 
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NO Acompliment de la Llei de política lingüística 

NO  Responsabilitat social vers el consumidor català 

 

Natursoy 
Logotip corporatiu    

    

                Ubicació seu social: 
Castellterçol (Vallès Oriental) 

 

L empresa Natursoy va néixer fa més de 20 anys al municipi de Castellterçol i 

està especialitzada en l elaboració d aliments vegetals frescos i biològics. 

Actualment, Natursoy elabora uns 70 productes derivats de proteïnes vegetals i 

distribueix al voltant de 1.000 referències d altres fabricants. Tots els productes 

elaborats i/o distribuïts per l empresa procedeixen de l agricultura ecològica 

certificada.  

L empresa no fa servir la llengua catalana en cap dels productes que gaudeixen 

del segell CCPAE, cosa que representa incórrer en la il·legalitat. Així mateix, el 

web no disposa d una versió en llengua catalana. (25 de novembre darrera 

visualització.) 

  

NO Acompliment de la Llei de política lingüística 

NO  Responsabilitat social vers el consumidor català 
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Biocop 

Logotip corporatiu     

  
Ubicació seu social: 

Lliça de Vall (Vallès Oriental) 

  

 

Biocop és una empresa dedicada a la comercialització i distribució de productes 

biològics (procedents de l agricultura ecològica) i naturals. Les instal·lacions es 

troben ubicades a Lliça de Vall (Vallès Oriental). Dels 14 productes amb segell del 

CCPAE, cap no es troba etiquetat en català. Per tant, l empresa Biocop no 

acompleix la normativa legal vigent. El web tampoc incorpora una versió en 

llengua catalana (23 de novembre darrera visualització).  

  

NO Acompliment de la Llei de política lingüística 

NO  Responsabilitat social vers el consumidor català 

Artelac Làctics Casanueva 

     

Ubicació seu social: 
Sant Vicenç de Castellet (Bages) 
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Artelac Làctics Casanueva és una empresa de Sant Vicenç de Castellet dedicada a 

l elaboració de llet, formatge fresc, formatge tendre, formatge de cabra, iogurts i 

mató. Els productes elaborats són de caràcter ecològic i gaudeixen del segell del 

CCPAE. La major part dels productes analitzats no inclouen el català en les 

etiquetes, tot i així, un dels productes analitzats sí que estava etiquetat totalment 

en català i un altre parcialment. Malgrat tot, en la majoria de productes no 

acompleix la Llei de política lingüística. L empresa no disposa de web. 

  

NO ( Sí en 1 producte ,1 2 ,5 % del tota l de productes 

estudiats d aquesta em presa, i Parcia l en un alt re, 

1 2 ,5 % del tota l de productes estudiats d aquesta 

empresa) Acompliment de la Llei de política lingüística 

NO  Responsabilitat social vers el consumidor català 

 

Integral Artesans 
Logotip corporatiu  

  

Ubicació seu social: 
Mataró (Maresme) 

  

I ntegral Artesans és una empresa de productes ecològics, amb seu a la capital 

del Maresme, creada l any 1984. Dels 7 productes analitzats cap empra la llengua 

catalana. Per tant, aquesta empresa mataronina està infringint la normativa legal 

vigent. Per altra banda, el web només disposa d una versió en llengua castellana 

(27 de novembre darrera visualització). 
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NO Acompliment de la Llei de política lingüística 

NO  Responsabilitat social vers el consumidor català 

 

Productes del Moianès 
Logotip corporatiu   

   

          Ubicació seu social: 
                Moià (Bages) 

 

Productes del Moianès és una empresa de productes ecològics de Moià que 

comercialitza els productes de la marca Nadolç. Està especialitzada en productes 

derivats de la llet, com ara iogurts ecològics, fermentats de soja, flams i quefirs. 

Tots els productes analitzats de la marca Nadolç acompleixen la legalitat vigent, 

o sigui, disposen de totes les informacions presents en l etiquetatge, almenys, en 

llengua catalana. Per altra banda, el web corporatiu disposa d una versió en 

llengua catalana (26 de novembre darrera visualització). 

  

SÍ Acompliment de la Llei de política lingüística 

SÍ  Responsabilitat social vers el consumidor català 
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Conclusions: 3 de cada 4 dels productes ecològics analitzats 
incompleixen la normativa legal vigent en m atèria d et iquetatge  

 

Els resultats de l estudi, desprès d haver analitzat un total de 255 productes 

ecològics catalans, són concloents: gairebé 3 de cada 4 productes incompleixen 

parcialment o totalment la normativa legal vigent en matèria d etiquetatge. Per 

tant, sembla ser que l acompliment de la llei és més una excepció que una 

norma. Així, dels 2 5 5 productes estudiats tan sols 65 ( 2 5 ,5 % ) estan 

totalm ent et iquetats, a lm enys, en llengua catalana, acom plint la Llei en 

m atèria d et iquetatge; mentre els restants 190 productes incompleixen la Llei; 

14 parcialment (resten etiquetats parcialment en català) i 176 totalment (sense 

català en l etiquetatge).  

Pel que fa a les llengües emprades en l etiqueta o embalatge d aquests 

productes, el castellà és l idioma clarament predominant; un 88,6% dels aliments 

estudiats estan etiquetats totalment o parcialment en aquesta llengua. Mentre 

que la llengua catalana, m algrat que la norm at iva obliga a em prar- lo, és 

nom és present en el 3 1 % dels productes. Cal destacar que la presència 

d altres llengües és molt escadussera: l anglès és usat en el 3,9% d articles i el 

francès i l alemany en un 3,5% i 3,1% respectivament. 

Dels 17 segments de productes o grups d aliments tan sols 1 resta totalment 

normalitzat i conforme a la legislació: els em bot its. En tota la resta la proporció 

de productes és variable, gairebé sempre per sota del 50%, menys en 4 

segments de productes, on el català és inexistent: farines, cereals esm orzar, 

menjars precuinats i dolços. 

En relació als usos lingüístics en l etiquetatge de les 3 0 em preses 

elaboradores dels 2 5 5 productes sotm esos a estudi, un 5 0 % ( 1 5 

productors) no et iqueta cap producte en llengua catalana , un 13,3% (4 

productors) etiqueten totalment o parcial algun dels productes en català, i 

finalment, el 36,7% restant etiqueta totalment o parcial tots els productes en 

aquesta llengua. 



       

 
PLATAFORMA  PER LA LLENGUA

 
El català en l etiquetatge dels productes amb segell ecològic del Consell Català de la 

Producció Agrària Ecològica

       

53

 
Si mirem el percentatge dempreses que utilitzen les diferents llengües en 

l etiquetatge dalgun dels productes estudiats, observem que el 76,7% de 

productors empra el castellà i tan sols el 50% el català. Langlès i el francès són 

emprats pel 10% d empreses i l alemany pel 6,7%. 

En relació al respecte de la normativa legal vigent, només 10 empreses (33,3%) 

acompleixen totalment la Llei, mentre que 20 (66,6%) la incompleixen; 5 de 

manera parcial, o sigui, empren el català de manera parcial en l etiquetatge dels  

productes o l utilitzen de forma plena en algun dels productes. Les altres, 15 

empreses, és a dir , e l 5 0 % dels productors analit zats, incom pleix 

totalment la Llei.  

Pel que fa a les llengües emprades en els webs dels elaboradors, la presència del 

català tampoc està normalitzada: dels 26 webs estudiats només 15 disposen 

d una versió en llengua catalana , mentre que 25 tenen versió en llengua 

castellana. Per tant, més del 40% dels webs analitzats no disposen de versió en 

llengua catalana.  

Un dels pocs canvis detectats respecte a l estudi L acom plim ent de la Llei en l ús 

del català en l et iquetatge dels productes am b segell ecològic del Consell Català 

de la Producció Agrària Ecològica

 

elaborat per la Plataform a per la Llengua 

durant la tardor de 2007 ha estat el canvi d usos lingüíst ics en l et iquetatge 

de l em presa Cal Valls, que ha passat d et iquetar nom és el nom del 

producte en català a acom plir la norm at iva en m és de la m eitat dels 

productes analitzats, emprant el català en totes les informacions presents en 

l etiquetatge. Així mateix, hem detectat la int roducció del català en totes 

les inform acions d alguns productes de l em presa Vegetalia. Els canvis en 

aquestes dues empreses permeten entreveure algun signe positiu en un escenari 

global molt negatiu per a la llengua catalana. 

Els resultats globals ens permeten afirmar que en els dos darrers anys no s han 

produït canvis substancials en la presència del català en els productes ecològics 

amb segell de qualitat del CCPAE. El percentatge de productes que acompleixen 

la Llei es manté estancat al voltant del 25%, una situació sorprenent si es 
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considera que la seva presència està legislada per la Llei de política lingüística de 

1998, concretament, en l article 34.2 en què s especifica clarament que Les 

dades obligatòries i les informacions voluntàries addicionals que figuren en 

l etiquetatge de productes catalans que gaudeixen de denominació d origen, de 

denominació comarcal o de denominació de qualitat i els productes artesanals 

que es distribueixen en l àmbit territorial de Catalunya han d ésser 

necessàriament, com a mínim en català . En l àmbit dels productes ecològics 

catalans la certificació i control correspon al CCPAE. Per tant en darrera instància 

l òrgan que ha de vetllar per l acompliment de les normes d etiquetatge és el 

CCPAE, i per extensió el Departament d Agricultura, Alimentació i Acció rural. Tal 

com s ha pogut comprovar en aquest estudi la norm at iva en m atèria 

d et iquetatge no està essent acomplerta per a m oltes em preses, i tot i 

a ix í e l CCPAE els hi està atorgant el segell de qualitat per a ls seus 

productes. Això vol dir que s està incom plint la pròpia norm at iva en 

m atèria d et iquetatge del CCPAE. El Decret 180/2001, de 26 de juny, de 

regulació de la composició i les funcions del Consell Català de la Producció 

Agrària Ecològica, en el seu l article 8.1 afirma que el Com itè de Cert ificació 

té com a funció inform ar sobre la naturalesa i la qualitat dels productes 

elaborats pels operadors inscrits al Regist re del Consell Català de la Producció 

Agrària Ecològica i vet llar perquè es com pleixi la norm at iva vigent en 

m atèria de producció agrària ecològica

 

Per tant, l òrgan del CCPAE 

encarregat de l acompliment de la normativa no l està fent acomplir.  

Per consegüent, dos anys després del pr im er estudi e laborat per la 

Plataform a per la Llengua , i un cop presentats i analitzats els resultats de 

l estudi que presentem, només ens queda concloure que l ús del català en 

l et iquetatge d aquests productes encara és m olt reduït , tot i que ja fa 

més de 12 anys de l aprovació de la Llei de polít ica lingüíst ica, que obliga 

que l et iquetatge d aquests productes sigui, com a m ínim , en català.   
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Recomanacions 

Des de la Plataform a per la Llengua creiem que el Consell Català de la 

Producció Agrària Ecològica ha de revisar els protocols de control i 

cert ificació dels productes ecològics en m atèria d et iquetatge per ta l que 

els productes que siguin dist ingits am b el segell de qualitat del CCPAE 

acom pleixin la norm at iva legal vigent en m atèria lingüíst ica , o sigui, que 

les dades obligatòries i les informacions voluntàries addicionals que figuren en 

aquests productes siguin, almenys, en català.  

Així mateix, considerem que el CCPAE hauria d iniciar tot un seguit d actuacions 

amb l objectiu de garantir la presència de la llengua catalana en tots els 

productes que gaudeixen del segell de qualitat ecològica concedit per aquest 

organisme en el termini més curt possible i que en els processos de control i 

cert ificació del organism e es vet lli per la presència del català en 

l et iquetatge am b el m ateix r igor que en els àm bits de la producció i 

l e laboració dels productes. 

La negligència en l aplicació de la normativa en l àmbit de les llengües de 

l etiquetatge dels productes ecològics catalans pot crear dubtes sobre l efectivitat 

de les inspeccions de control i supervisió realitzats pel CCPAE. Per això, instem a 

aquest organisme i per extensió al Departament d Agricultura, Alimentació i Acció 

rural a normalitzar la situació el més aviat possible, realitzant, si fos convenient, 

una campanya informativa dirigida als productors i elaboradors sobre la 

normativa en matèria lingüística d aquests productes, i a no concedir i a retirar 

el segell de qualitat ecològica a aquells productes que no estiguin 

correctament etiquetats.      
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