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A l’etiqueta trobaràs

l’informació del producte



La informació obligatòria per a cada ti pus de producte 
pot presentar-se a través d’eti quetes, rètols, càrtels 
o qualsevol altre mitjà (pantalles o comunicació oral 
verifi cable sempre per escrit). 

En el cas de les eti quetes, la grandària de les lletres 
haurà de ser almenys de 1,2mm amb caràcter general 
i de 0,9mm quan la superfí cie major de l’envàs siga 
inferior a 80cm2.

La informació obligatòria per a cada ti pus de producte pot 
presentar-se a través d’eti quetes, rètols, cartells, o qualsevol altre 
mitjà, incloses les eines tecnològiques modernes o la comunicació 
verbal (és a dir, informació oral verifi cable).

Informació obligatòria 
dels productes no envasats Com ha de presentar-se la informació? 

Hi ha diferents modalitats de venda d’aliments no envasats i en cadascuna d’elles 
existeixen uns requisits d’informació mínima obligatòria:

Sense envasar o envasats en punt de venda 
a peti ció del comprador
Els productes sense envasar o envasats a peti ció del consumidor han d’informar 
obligatòriament de la denominació de l’aliment, quanti tat d’ingredients i grau 
alcohòlic en begudes amb graduació superior al 1,2%. 
En alguns casos poden ser obligatori facilitar altres dades.

Envasats pels ti tulars del comerç minorista 
per a venda immediata
Els productes envasats en l’establiment per a la seua venda immediata han de 
portar la mateixa informació que els productes envasats, excepte la informació 
nutricional: denominació de l’aliment, ingredients, substàncies que causen 
al·lèrgies i intoleràncies, quanti tat neta, país d’origen en algunes circumstàncies, 
data de consum preferent o data de caducitat, condicions especials de 
conservació, dades de l’operador...

Envasats en bosses
En el cas de les fruites, hortalisses, tubercles o fruita seca envasada en bosses o 
amb envasos que permeten apreciar clarament l’aliment a simple vista, hauran 
d’informar únicament de la denominació de l’aliment, quanti tat neta i empresa 
alimentària.

Coneixes el que menges?
En els establiments comercials 
-boti gues o supermercats- i restauració, 
els aliments es poden comercialitzar i 
comprar envasats i sense envasar. 

Els productes no envasats fan 
referència a aquells que s’envasen en 
el moment a peti ció del consumidor 
fi nal, se serveixen en bars, cafeteries 
i restaurants o es venen a granel al 
consumidor fi nal. 

Per part seua, un producte envasat 
és un producte alimentós que es 
presenta en un envàs que ha hagut 
de ser condicionat abans de posar-se 
a la venda. Podem trobar diferents 
materials com el suro, el cautxú, el 
vidre, els metalls, el cartó i paper o els 
adhesius. 

Les especifi cacions per als productes 
no envasats estan fi xades pel 
Reglament (UE) 1169/2011 sobre la 
informació que s’ha de facilitar a les 
persones consumidores dels aliments 
sense envasar. A més, al febrer de 2015
es va publicar el Reial decret 126/2015
pel qual s’aprova la norma general 
relati va a la informació alimentària 
dels aliments que es presenten sense 
envasar. 

Com a persona consumidora, tens el 
dret i la responsabilitat de sol·licitar la 
informació al personal de l’establiment 
que haurà de disposar d’ella, sense 
poder al·legar desconeixement.


