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a Unió Europea va publicar l’any 2011 una norma fonamental, relati-
va a l’etiquetatge dels aliments: ens referim al Reglament (UE) núm. 
1169/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 
2011, sobre la informació alimentària facilitada al consumidor i pel 
qual es modifiquen els reglaments (CE) núm. 1924/2006 i (CE) núm. 

1925/2006 del Parlament Europeu i del Consell, i pel qual es deroguen la Di-
rectiva 87/250/CEE de la Comissió, la Directiva 90/496/CEE del Consell, la 
Directiva 1999/10/CE de la Comissió, la Directiva 2000/13/CE del Parlament 
Europeu i del Consell i les directives 2002/67/CE i 2008/5/CE de la Comissió, 
i el Reglament (CE) núm. 608/2004 de la Comissió. 

Es tracta d’una norma de gran importància perquè consolida la normativa 
actual amb relació a l’etiquetatge dels productes alimentaris, i que serà apli-
cable a partir del 13 desembre del 2014. Aquest Reglament —que s’estructura 
entorn de sis capítols— inclou aspectes relatius a l’etiquetatge obligatori, a 
l’etiquetatge voluntari, i també certs requisits generals d’informació alimen-
tària i responsabilitats dels explotadors d’empreses alimentàries. Entre 
aquests aspectes n’hi ha de realment nous, com podrien ser l’etiquetatge nu-
tricional obligatori, els requisits d’indicació dels ingredients al·lèrgens, la 
grandària de la tipografia i la venda a distància, entre d’altres. 

L’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació (ACCA), conscient de 
la importància que té aquesta norma, va prendre la iniciativa de proposar-ne 
una traducció al català, amb la finalitat d’oferir un document de consens que 
pogués ser útil tant per als consumidors com per a totes les empreses alimen-
tàries que vulguin etiquetar els seus productes en català. Aquesta iniciativa de 
l’ACCA va ser traslladada als seus membres, i finalment s’hi van adherir un 
conjunt de persones que han ofert la seva experiència i feina d’una manera 
totalment desinteressada i voluntària al llarg de tots els mesos que ha durat la 
seva elaboració. Tant ells com l’ACCA consideren que aquesta versió que avui 
es publica a teca (en format paper) i al web de l’ACCA (en format digital) és un 
projecte viu, obert a suggeriments i comentaris que la puguin enriquir amb el 
pas del temps. 
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