
Des de l’any 2006 les declaracions de propietats 
saludables presents als aliments es regeixen sota 
el Reglament (CE) núm 1924/2006 que té com 
a principal objectiu que la població disposi d’in-
formació veraç, fi able i científi cament validada. 
Des de llavors, les afi rmacions de salut s’han 
d’adequar als textos i condicions autoritzats. La 
normativa estableix dos grans grups de decla-
racions: declaracions referides al paper dels nu-
trients o altres components sobre els creixements, 
desenvolupament i funcions del cos humà; i les 
declaracions referides a la reducció d’un factor de 
risc de malaltia i declaracions relacionades amb 
la salut i el desenvolupament dels nens. 

Aquest estudi té com a objectiu conèixer i esti-
mar el nombre de declaracions de propietats sa-
ludables presents en l’etiquetatge de diferents 
aliments del mercat català, així com valorar si 
aquestes declaracions s’adeqüen a la normativa 
vigent. Es van avaluar un total de 3.220 aliments 
comercialitzats en diferents punts de venda de 
Catalunya. Només un 5% dels productes avaluats 
van presentar una o més declaracions de salut en 
les etiquetes, ja fos en forma de text, imatge o 
símbol. D’aquestes, la gran majoria feien referèn-
cia a l’acció fi siològica d’un nutrient o una substàn-
cia. Només el 0,5% dels productes contenien decla-
racions relatives al desenvolupament i la salut dels 

nens, i el 0,3% eren relatives a la reducció 
d’un factor de risc de malaltia. 

Les categories d’aliments que van presentar una 
major freqüència de declaracions de salut van ser 
llets de creixement, begudes vegetals, llets fer-
mentades, margarines, llets, cereals d’esmorzar i 
sucs de fruita. Entre els 162 productes que in-
cloïen declaracions en les etiquetes es van iden-
tifi car un total de 384 declaracions, de les quals 
més del 60% feien referència a les funcions de 
vitamines i minerals. El 73% de les declaracions 
de salut s’adequaven als textos i les condicions 
autoritzats per la normativa.
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