Llei 1/1998, de 7 de gener (DOGC 2553, del 9, i BOE 36, d'11
de febrer), de política lingüística
Articles 15, 32, 33, 34, 35, 36 i disposició transitòria segona
Capítol I. L'ús institucional
Article 15. Els documents civils i mercantils
1. La llengua no és requisit de forma dels documents privats. Per tant, són vàlids els redactats en
qualsevol idioma, sens perjudici de les traduccions que les lleis civils, mercantils o processals exigeixin
per a executar-los, en el cas que l’idioma no sigui oficial a Catalunya.
2. Els documents privats, contractuals o no, qualsevol que en sigui la naturalesa, redactats en qualsevol
de les dues llengües oficials a Catalunya són vàlids i no requereixen cap traducció per a exigir-ne
judicialment o extrajudicialment el compliment en l’àmbit territorial de Catalunya.
3. Els documents a què es refereix l’apartat 2 s’han de redactar en la llengua oficial que les parts acordin.
Nogensmenys, si es tracta de contractes d’adhesió, normats, contractes amb clàusules tipus o amb
condicions generals, s’han de redactar en la llengua que escullin els consumidors i consumidores i han
d’estar a disposició immediata dels clients i clientes en exemplars separats en català i en castellà.
4. Són vàlids els títols valor de tota mena, inclosos els que representen accions de societats mercantils,
redactats en qualsevol de les dues llengües oficials.
5. Els xecs, els pagarés, els talonaris i altres documents oferts per les entitats financeres a llurs clients i
clientes han d’ésser redactats, si més no, en català.

Capítol V. L'activitat socioeconòmica
Article 32. L’atenció al públic
1. Les empreses i els establiments dedicats a la venda de productes o a la prestació de serveis que
desenvolupen llur activitat a Catalunya han d’estar en condicions de poder atendre els consumidors i
consumidores quan s’expressin en qualsevol de les llengües oficials a Catalunya.
2. El Govern de la Generalitat ha de promoure, amb mesures adequades, l’increment de l’ús del català
en l’àmbit a què es refereix l’apartat 1.
3. La senyalització i els cartells d’informació general de caràcter fix i els documents d’oferta de serveis
per a les persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic han d’ésser redactats,
almenys, en català. Aquesta norma no s’aplica a les marques, als noms comercials i als rètols emparats
per la legislació de la propietat industrial.
Article 33. Les empreses concertades o subvencionades
Les empreses que han subscrit un concert o un conveni de col·laboració amb la Generalitat o amb les
corporacions locals de Catalunya, o són beneficiàries d’ajuts o subvencions d’aquestes, han d’utilitzar,
almenys, el català en la retolació, en els avisos i en la documentació adreçats al públic, com a mínim
quan estiguin vinculats a l’objecte de l’ajut o el conveni.
Article 34. La informació a les persones consumidores i usuàries
1. Les dades que figuren en l’etiquetatge i en l’embalatge i les instruccions d’ús dels productes que es
distribueixen en l’àmbit territorial de Catalunya poden figurar en català, en castellà o en qualsevol altra
llengua de la Unió Europea.
2. 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
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de qualitat i dels productes artesanals que es distribueixen en l’àmbit territorial de Catalunya han d’ésser
necessàriament, com a mínim, en català.
3. El Govern de la Generalitat ha de regular per reglament la informació a les persones consumidores i
usuàries de sectors determinats, i l’etiquetatge 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, per a garantir-hi la presència
progressiva del català, seguint els principis d’aquesta Llei, de les normes de la Unió Europea i de la resta
de l’ordenament jurídic.
Article 35. La publicitat
1. En la publicitat institucional de la Generalitat i de les administracions locals, de llurs empreses
públiques o concessionàries i de les altres institucions i corporacions catalanes de dret públic feta en
l’àmbit territorial de Catalunya, s’ha d’utilitzar de manera general el català.
2. El Govern de la Generalitat i els ens locals han d’afavorir, estimular i fomentar amb mesures
adequades l’ús del català en la publicitat, especialment la de la via pública, amb l’objectiu que sigui la
llengua d’ús normal del sector.
Article 36. L’activitat professional i laboral
1. El Govern de la Generalitat i els col·legis professionals han de fomentar l’ús del català en les activitats
professionals.
2. El Govern de la Generalitat ha d’estimular i fomentar l’ús del català en els centres de treball, en les
relacions laborals i en els convenis col·lectius, en els pactes d’empresa i en els contractes de treball i ha
de promoure la participació directa dels sindicats i les organitzacions empresarials per a assolir aquest
objectiu.
3. Els convenis col·lectius de treball i els pactes d’empresa poden contenir clàusules lingüístiques
orientades a fomentar el coneixement del català dels treballadors i treballadores i a garantir-ne l’ús en els
centres de treball i en els contractes laborals, els fulls de salaris i tota altra documentació. El Govern de
la Generalitat ha d’estimular que els convenis col·lectius incorporin aquestes clàusules.
4. Els rètols i les informacions de caràcter fix i que continguin text que han de constar a l’interior dels
centres laborals adreçats a les persones que hi treballen han de figurar, almenys, en català.

Disposicions transitòries
Segona
L’adaptació empresarial
1. Les empreses i les entitats afectades per aquesta Llei tenen un termini de dos anys per a adaptar-se al
que disposen l’article 15 i les disposicions del capítol V. Aquest termini és de cinc anys per als
empresaris i empresàries autònoms.
2. En un termini de cinc anys o, si és superior, el que resulti de la data de caducitat, poden continuar en
el mercat els productes i els serveis a què fa referència l’article 34 sense complir les normes lingüístiques
relatives a l’etiquetatge.

Direcció General de Política Lingüística
http://www.gencat.cat/llengua/legislacio

Pàg. 2

