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DATES DE CONSUM = VIDA ÚTIL DEL PRODUCTE 
 
El Reial Decret 1334/1999 de 31 de Juliol, pel que s'aprova la Norma general d'etiquetatge, 
presentació i publicitat dels productes alimentaris, separa els conceptes de:  Consum Preferent  
i Data de Caducitat 
Tots dos conceptes ens indiquen la data de la retirada dels productes als establiments de venda, 
és a dir, indica la vida útil del producte. 
 
 

CONSUM PREFERENT  
- Indica una data de consum recomanat 
- Significa que fins a aquesta data el producte mantindrà totes les seves 

propietats organolèptiques (sabor, olor, color, textura, ...) 
- Superada la data el producte encara es pot consumir doncs NO suposa cap 

risc per a la salut 
- IMPORTANT: Si el producte dóna mostres d'estar en males condicions (fa 

pudor, canvia de color, aspecte ...) NO S’HA DE COMSUMIR 
S’expressa de la següent forma : 

- Consumir preferentment abans de ….. DIA, MES i ANY 
- Consumir preferentment abans de fi de….. MES i ANY o només ANY 

 
Si la durada del producte és : 

- Entre els 3 i 18 mesos:  Obligat DIA  i MES 
- Entre els 3 i 18 mesos : Suficient MES i ANY 
- Superior a 1,5 anys : Suficient amb ANY     

 

 
 

DATA DE CADUCITAT  
- Un cop caducat el producte podria causar problemes sanitaris 
- Pot suposar un perill immediat per a la salut del consumidor 
- Apareix en els productes molt peribles 
- La informació es completarà amb una descripció de les condicions de conservació 
del producte, que s'han de respectar per garantir el compliment de la data de 
caducitat 

Se expressa en aquest ordre : 
- 25/01/09 
- 25/01/2009 
- 25 de gener de 2009 

 

 
 
LOT DE FABRICACIÓ :  Dada que ha de figurar obligatòriament en els envasos de tots els 
productes, indica data d'elaboració i el fabricant porta un registre de cada lot. 

 


