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Retolació
comercial
A dreta llei

C
Cultura Política Lingüística

Els tríptics A dreta llei pretenen
divulgar el contingut de la Llei
1/1998, de 7 de gener, de política
lingüística.

Aquesta Llei té per objectiu 
fomentar la presència de la 
llengua catalana en tots els àmbits
de la vida social i avançar en la
generalització del seu coneixement
per part de tots els ciutadans i 
ciutadanes de Catalunya.

La retolació comercial exerceix 
una innegable influència sobre la
imatge lingüística del país. 
Contribueix a prestigiar el català
com a llengua de comunicació i a
fomentar-ne el coneixement per
part de tota la població.

La normativa sobre retolació
comercial s’ha d’aplicar a partir 
del febrer de l’any 2000. 
Els empresaris i empresàries 
autònoms tenen fins al febrer del
2003 per adaptar-s’hi.

Per a més informació us podeu 
adreçar a:

Direcció General 
de Política Lingüística 
Passatge de la Banca, 1-3
08002 Barcelona
Tel. 93 567 10 00

Direcció General de Comerç
Oficina de Comerç
Passeig de Gràcia, 112
08008 Barcelona
Tel. 93 415 16 17

Direcció General de Turisme 
Passeig de Gràcia, 105
08008 Barcelona
Tel. 93 484 95 00

Consorci per a la 
Normalització Lingüística
C. Pau Claris, 162
08037 Barcelona
Tel. 93 272 31 00

Confederació de Comerç 
de Catalunya
Via Laietana, 32, 2n
08003 Barcelona
Tel. 93 310 37 50

Agrupació de Botiguers 
i Comerciants de Catalunya
Passeig de Gràcia, 20, 2n, 1a
08007 Barcelona
Tel. 93 318 52 52



Segons la legislació vigent*, a Catalunya, la 
senyalització i els cartells d’informació general 
de caràcter fix dels establiments oberts al públic
han de ser 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 32 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

En la retolació comercial cal distingir entre:

1. Rètols d’activitat. Són els que anuncien de manera
genèrica l’activitat de l’establiment. Aquest tipus de
rètols, com ara:

JOIERIA IMPREMTA
RESTAURANT FLECA
ÒPTICA BUGADERIA
CARNISSERIA PERRUQUERIA

i les llistes de preus i de serveis i la senyalització
interna de caràcter fix, per exemple:

SORTIDA DIARIS I REVISTES
CAIXA EMPROVADOR
BEGUDES MÚSICA CLÀSSICA 
ESMORZARS CAFÈS I TES

han de ser sempre, almenys, en català.

2. Rètols d’identificació. Són els que anuncien de
manera particular l’establiment. Aquests rètols, 
generalment, es componen de dues parts:

– una part genèrica, que serveix per denominar d’una
manera general un establiment: 

AUTOMÒBILS MARTÍ
FUNG YU RESTAURANT XINÈS

– una part específica, que serveix per distingir 
clarament un establiment d’un altre: 

AUTOMÒBILS MARTÍ
FUNG YU RESTAURANT XINÈS

De vegades, tant la part genèrica com l’específica es fan
servir soles. 

part genèrica sola:

FORN DE PA
TABACS

part específica sola:

EL CRANC
FUNG YU

La llei només afecta la part genèrica del nom de 
l’establiment quan s’utilitza sola i no està emparada 
per la legislació de la propietat industrial.

Sovint, els rètols comercials porten indicacions 
d’activitat o publicitàries complementàries, per exemple:

VIAJES CAPADOCIA, AGÈNCIA DE VIATGES
EL INDIANO, GRANS MAGATZEMS

Les indicacions d’activitat complementàries han de
ser almenys en català.

t e l e fon ia  mòb i l  • bugade r i a  • qu iosc  • ge la te r i a  • jogu ines  • pe i xa te r i a  • m issa tge rs  • f i nques  • quev iu res  • pape re r i a

anàlisis clíniques • gimnàs • agència de viatges • farmàcia • llibreria • caixa d’estalvis • pastisseria • assessoria comptable

v ins  i  caves • cent re  mèdic  • eben is ter ia  • l laminadures • autoesco la  • ga ler ia  d ’ar t  • te ix i ts  • recanv is  • f ru i tes  i  verdures


