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Hostaleria
A dreta llei

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.

Els establiments d’hostaleria són una peça
bàsica de la imatge del país, tant per als
milions de ciutadans que visiten cada any
Catalunya per negocis o per esbarjo, com
per als residents a Catalunya. Per això és
important que el català hi sigui utilitzat amb
normalitat.

La presència de la llengua catalana en la
retolació, la senyalització, els menús i les
cartes de vins i les llistes de preus dels
hotels, restaurants, bars i altres
establiments turístics, així com en l’atenció
al públic, contribueix a donar millor servei
als consumidors i consumidores i a fer
conèixer als ciutadans de tot arreu que la
llengua pròpia de Catalunya és una realitat
viva i sentida, apta per a tots els usos.

Per contribuir a l’aplicació de la normativa
en matèria de llengua i fomentar l’ús del
català en el sector turístic, la Generalitat de
Catalunya i la Confederació Empresarial
d’Hostaleria i Restauració de Catalunya
han signat un conveni de col·laboració.

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
http://cultura.gencat.es/llengcat

Direcció General de Turisme

Passeig de Gràcia, 105
08008 Barcelona
Tel. 93 484 95 00
http://www.gencat.es/turisme

Confederació Empresarial d’Hostaleria 
i Restauració de Catalunya

Via Laietana, 47
Tel. 93 301 62 40
08003 Barcelona

Consorci per a la 
Normalització Lingüística

C. Mallorca, 272, 8è
08037 Barcelona
Tel. 93 272 31 00
http://www.cpnl.org

Òmnium Cultural

Palau Dalmases
C. Montcada, 20, pral.
Tel. 93 319 80 50
08003  Barcelona
http://www.omniumcultural.org
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Segons la legislació vigent,* les empreses i els
establiments dedicats  a la prestació de serveis o a la
venda de productes que desenvolupen la seva
activitat a Catalunya han de trobar-se en condicions
de poder atendre els consumidors i consumidores
quan s’expressin en qualsevol de les llengües oficials
de Catalunya. 

La senyalització i els cartells d’informació general de
caràcter fix i els documents d’oferta de serveis per als
usuaris i consumidors 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.
Article 27 de la Llei 3/1993, de 5 de març, de l’estatut del consumidor.
Articles 15 i 18 del Decret 317/1994, de 4 de novembre, pel qual s’estableixen
normes sobre l’ordenació i la classificació dels establiments de restauració.

Això es concreta, en el sector de l’hostaleria, en el
sentit que els establiments d’aquest àmbit (bars,
cafeteries, restaurants, hotels, etc.) a Catalunya han
de tenir com a mínim en català:

1. La senyalització i els cartells d’informació de
caràcter fix, com ara:

menjador • telèfon públic
aire condicionat • guarda-roba 

salons per a banquets
servei a domicili • lavabos 

restaurant • cafè
entrepans freds i calents

gelats i granissats • còctels

2. Les cartes de plats, les cartes de vins, les cartes de
postres i els menús que tenen a disposició dels
clients i clientes.

amanides i entremesos • sopes
peix • vins i caves

cafès • tes • infusions
especialitats de la casa

3. La llista de preus dels serveis que ofereixen, que
s’ha d’exhibir en un lloc visible de l’establiment.

servei inclòs • targetes de crèdit

fumat • a la brasa • a la cassola • a la llosa

amanit • rostit • ensucrat • allioli • ofegat

a la papillota • torrat • a la llauna

a la graella • a la paella • a la planxa • a l’ast

amb pebre • amb xerès • a l’estil de

al forn • al vapor • amanit  

amb all i julivert • al gust • al pil-pil • amb vi

al caliu • condimentat • sense pinyol

en almívar • en oli • de roca • de la costa

marinat • rodanxes • escalivat

del dia • de la casa • del temps • del país

flamejat • fregit • gratinat • guisat • pelat

muntat • desossat • farcit • estofat

sense espines • en escabetx • amb romaní

natural • amb gas • de barril • sense alcohol

picat • llesques • a la juliana • macerat 

fregitel·la • amb la tinta • en conserva

de pagès • de palangre • al plat

salat • saltat • al xup-xup • a banda

a la bolonyesa • amb cava • amb rocafort


