
 

 

Sabeu que la legislació balear exposa els drets lingüístics que teniu a l’hora 

d’adreçar-vos a un establiment? En aquest número de Sostenibilitat lingüística 

parlarem, en concret, de dues d’aquestes normatives:  

• la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística a les Illes 

Balears 

• i la Llei 11/2001, de 15 de juny, d’ordenació de l’activitat comercial a les Illes Balears  

Per tant, quan aneu a una botiga no heu de tenir por de parlar en català, ni us ha 

de fer vergonya reclamar el vostre dret de ser atès en la vostra llengua. A més, teniu 

en compte una dada: un 93,1% de població de Mallorca entén el català1!  

Quan entrau a una botiga i feis servir el català, recordau als empresaris que la 

nostra llengua és tan important com qualsevol altra! I aquesta actitud lingüística de 

fidelitat a la llengua obliga, de retruc, els empresaris a cercar personal amb 

coneixements de la llengua pròpia de Mallorca. 

Sostenibilitat lingüística 
19. El català en el món empresarial (II) 

Drets lingüístics dels consumidors 

Article 8 

1. En els establiments regulats en aquesta llei, els consumidors tenen dret a ser atesos 

en alguna de les llengües oficials de les Illes Balears, i no podran ser discriminats o 

atesos incorrectament per raó de la llengua oficial que emprin. 

2. En els establiments al detall que disposen d’una plantilla laboral de més de tres 

treballadors, els consumidors tenen, a més, el dret de ser atesos en la llengua oficial de 

les Illes Balears que escullin. 

Llei de normalització lingüística 

Article 2 

1. La llengua catalana és la llengua pròpia de les Illes Balears i tots tenen el dret de 

conèixer-la i d'usar-la. 

2. Aquest dret implica poder adreçar-se en català, oralment o per escrit, a l'Administració, 

als organismes públics i a les empreses públiques i privades. També, implica poder 

expressar-se en català a qualsevol reunió i desenvolupar en aquesta llengua les activitats 

professionals, laborals, polítiques, sindicals, religioses i artístiques; així com rebre 

l'ensenyament en català i rebre-hi informació a tots els mitjans de comunicació social. 

1. Dada extreta del web de Linguamón - Casa de les Llengües 



 

 

És més, no demanam a les empreses que compleixin 

uns compromisos ètics i codis de conducta que 

suposin un respecte per l’entorn cultural, social i medi 

ambiental, tant al llarg del procés d’elaboració, com 

de distribució i venda del producte? Sembla lògic de-

manar que ofereixin productes que respectin la 

natura, que donin un bon tracte al personal, sense 

discriminacions... Doncs també hem de demanar-

los que siguin sostenibles lingüísticament i que 

ens permetin viure plenament en la nostra llengua al 

nostre territori, fet que comporta també poder comprar en català.  

Demanem a les empreses modernes que ens tractin amb respecte, sensibilitat i justícia! I tots 

aquests valors també impliquen la plena presència del català en totes les relacions amb el 

consumidor en l’àmbit lingüístic corresponent. 

 

En les relacions amb els clients, el català facilita la comunicació, afavoreix un 

tracte personalitzat i proper, millora la imatge de l’establiment, genera una bona 

experiència de compra, atorga confort comunicatiu, comporta la fidelització del 

client, millora el servei. En definitiva, suposa un valor afegit per a l’empresa, que es 

desmarca de la competència perquè el seu producte o servei obté una millor imatge. 
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500 raons per parlar el català, de David Pagès i Cassú 


