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LLEI 1/1998, DE 10 DE MARÇ, DE L'ESTATUT DELS CONSUMIDORS I USUARIS DE LA
COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS 

(BOCAIB n. 37, de 17 de març de 1998)

Capítol IV.- Del dret a la informació del consumidor i usuari

Article 13. Informació sobre productes i serveis

Per  garantir  el  dret  a  una  correcta  informació  sobre  els  béns, productes  i  serveis  posats  a

disposició  dels  consumidors  i  usuaris,  hauran  de  dur,  de  forma  verídica  i  objectiva,  una

informació veraç, completa i eficaç sobre les seves característiques essencials i utilització.

Article 14. Llengua utilitzada en la informació

1. La informació facilitada al consumidor, a la qual es refereix l'article anterior, haurà de figurar

com a mínim en alguna de les dues llengües oficials de la Comunitat Autònoma.

2. Quan es tracti de productes les dades d'etiquetatge dels quals tenguin rellevància per a la salut

o la seguretat de les persones, la informació facilitada figurarà com a mínim en la llengua oficial

de l'Estat.

3. No s'exigirà l'establert en l'apartat anterior quan les dades expressades en la llengua pròpia de

la Comunitat Autònoma siguin fàcilment intel·ligibles.

Article 20. Actuacions administratives en matèria d'informació

Les administracions públiques que actuïn a l'àmbit territorial de les Illes Balears duran a terme

les següents actuacions:

e) Promoure la utilització de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, en l'etiquetatge dels

productes i en la informació dels serveis.
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Capítol IV.- Actuacions administratives per a l'educació i formació dels consumidors i
usuaris

Article 35. Desenvolupament del dret a l'educació

A l'objecte de fer efectiu el dret a l'educació en matèria de consum, el Govern de la Comunitat

Autònoma adoptarà les mesures oportunes per:

e) Promoure l'edició i difusió de vocabularis especialitzats i d'altres materials que facilitin l'ús de

la llengua pròpia de les Illes Balears en els contractes i, en general, en les activitats comercials i

professionals.

Capítol VI.- De les mesures cautelars i preventives

Article 43. Mesures cautelars i preventives

L'autoritat competent adoptarà les mesures cautelars o preventives que es considerin oportunes

en aquells supòsits on hi hagi clars indicis de vulneració dels drets reconeguts als consumidors, i,

en tot cas, en els següents supòsits:

c) Quan es comercialitzin productes amb manca d'etiquetatge obligatori o aquest figuri en una

llengua no oficial en la Comunitat Autònoma.
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