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ELS NENS I EL CONSUM 
TELEVISIU

• Els infants espanyols passen una mitjana de gairebé quatre 
hores diàries mirant la televisió (AIMC,2018).

• Els caps de setmana aquesta xifra s’incrementa fins a les 
gairebé sis hores.

• Gairebé la mitat d’aquestes hores estan ocupades per la 
publicitat.

• 9000 campanyes publicitàries, 25.000 anuncis.



LA PUBLICITAT 
ADREÇADA ALS NENS

• Veraç (BOE-A-1988-26156)

• Ha d’estar exempta d’informació que, tot i ser veraç, pel seu 
contingut o per la seva presentació pugui induir a error als 
seus destinataris 

• És publicitat il·lícita aquella que inciti els menors a la compra 
d’un producte o servei explotant la seva inexperiència o 
credulitat. També és il·lícita la publicitat en la que els infants 
apareixen persuadint de la compra a pares o tutors.



MECANISMES DE 
CONTROL PUBLICITARI

• Ley general de Publicidad 34/1988

• Autocontrol de la Publicidad (Anunciants, agències 
de publicitat, mitjans de comunicació i associacions 
professionals) 



ELS INFANTS, LA 
PUBLICITAT I L’OBESITAT

• El 14% dels nens espanyols són obesos

• Un 26% dels infants espanyols presenta sobrepès

• La publicitat és un dels factors que propicien un entorn 
obesogènic

• Estratègia NAOS- Código PAOS (AECOSAN)



ELS INFANTS, LA 
PUBLICITAT I L’OBESITAT
• Estratègia NAOS- Código PAOS (AECOSAN)

5-. La presentación publicitaria de alimentos o bebidas no deberá inducir a 
error a los menores de hasta 12 años difundida en medios audiovisuales e impresos o a menores 
de 15 años en Internet, sobre los beneficios derivados del uso del producto. Entre ellos 
podrían señalarse, aunque la lista no sea exhaustiva: la adquisición de fortaleza, estatus, 
popularidad, crecimiento, habilidad e inteligencia. 

6-. La publicidad de alimentos o bebidas dirigida a menores de hasta 12 años difundida en medios 
audiovisuales e impresos o a menores de 15 años en Internet no deberá inducir a error 
sugiriendo que el producto alimenticio promocionado posee características 
particulares, cuando todos los productos similares posean tales características.

•



ELS INFANTS, LA 
PUBLICITAT I L’OBESITAT

• Estratègia NAOS- Código PAOS (AECOSAN)

9. La publicidad de alimentos y bebidas dirigida a menores de hasta 12 años deberá expresarse en un lenguaje 
comprensible para este público y de forma clara, legible y destacada. Con tal fin, si esa información 
adicional se ofrece a través de una sobreimpresión, se cuidará el tamaño de las indicaciones, el contraste con el fondo, así 
como su tiempo de permanencia en pantalla.
 
12-. En los anuncios de alimentos y bebidas dirigidos a menores de hasta 12 años difundidos en medios audiovisuales e 
impresos o a menores de 15 años en Internet, los beneficios atribuidos al alimento o bebida deben ser 
inherentes a su uso. La publicidad no debe dar la impresión de que adquirir o consumir un 
alimento o bebida dará una mayor aceptación del niño entre sus amigos. Y al contrario, tampoco debe 
implicar que no adquirir o consumir un producto provocará el rechazo del niño entre sus compañeros. Los anuncios 
no deben sugerir que la compra y el uso del producto aportarán al usuario el prestigio, las 
habilidades y otras cualidades especiales de los personajes que aparecen en el anuncio. 

14.2. La publicidad de alimentos o bebidas dirigida a menores de hasta 12 años no podrá mostrar personajes 
conocidos o famosos entre el público en general que gocen de un alto grado de popularidad entre 
el público infantil. 



Estrategias discursivas en la publicidad audiovisual de productos de bajo valor 
nutricional dirigidos al público infantil: felices, valientes y obesos (Jiménez-Morales M, 
Montaña M., Vázquez-García M.; Palabra Clave 2019) ARTICLE EN IMPREMTA (Data 
d’acceptació 11/10/2018)

• Legislació i Código PAOS

• Anuncis més vistos pels infants espanyols d’entre 4 i 12 anys durant el 2015: 115 (Kantar Media)

• Tots els canals de televisió convencional

• Anàlisi de contingut: transcripció dels anuncis

• Anàlisi d’unitats lèxiques i classificació en camps semàtics (tret comú de significat de cada unitat 
lèxica)

SABER FINS QUIN PUNT EL LLENGUATGE UTILITZAT CONNECTA EL 
PRODUCTE I EL SEU VALOR NUTRICIONAL AMB ESTATS EMOCIONALS I 

EXPERIÈNCIES POSITIVES



RESULTATS
• Mitjana de gairebé tres hores de consum televisiu diari durant el 2015 (Kantar Media)

• Franja televisiva de major consum televisiu entre els infants de 4 a 12 anys: 22.00-24.00 h. (més de 
1.200.000 menors exposats al mitjà televisiu fora de l’horari de protecció infantil (8.00-9.00 i 17.00-20.00)

• Les franges de protecció infantil són les que tenen menys audiència

• La majoria dels anuncis més vistos pels infants d’entre 4 i 12 anys són d’aliments 

• Classificació dels aliments en Alt, mitjà i baix valor nutricional (Base de Datos Española de 
Composició de Alimentos)

• Dels 54 aliments identificats:  

• 1 valor nutricional alt (fruita)

• 17 valor nutricional mitjà (productes lactis)

• 36 valor nutricional baix (galetes, cereals, bolleria industrial, cacau instantani)



RESULTATS
• Els camps semàntics més utilitzats fan referència a:

•  Qualitats extrínseques als aliments

• Oci 

• Estats d’ànim 

• Menjar

• Xocolata i dolços

• Les unitats lèxiques en relació als aliments publicitats (Idees clau):

• Alt valor nutricional:  Qualitats “sabor” “nuestro”

• Valor nutricional mitjà: 

• Qualitats: “casero”, “natural””defensas” “vitaminas””poderoso””irresistible”

• Estats d’ànim: “disfrutar””atreverse””luchar””sorprender””campeones””sonrisas”

• Valor nutricional baix:

• Oci, amics i diversió: “cantar””jugar””volar””magia””fiesta””aventuras”

• Qualitats del producte: “hierro””natural””vitaminas””calcio””energía””rico””molón””refrescante””bueno””fácil””Delicioso” (…)

• Experiència personal: “flipar””disfrutar””flipar””sorprender””placer”



CONCLUSIONS
• La majoria dels anuncis vistos pel públic infantil espanyol durant el 2015 corresponen a aliments de 

mitjà i baix valor nutricional

• Aquests anuncis s’emeten tant en horari infantil com adult, tot i que els infants miren la TV en horari 
majoritàriament adult

• A menor valor nutricional dels productes anunciats, més presència de paraules que transmeten 
idees vinculades a experiències positives

• La diversió, la felicitat o l’èxit són alguns dels conceptes que s’utilitzen a la publicitat de productes de 
baix valor nutricional

• A menor valor nutricional dels productes publicitats més presència de verbs i adjectius 
qualificatius vinculats a estats i experiències positives que apareixen com a benefici o promesa 
bàsica que l’anunciant ofereix al consumidor.

•



CONCLUSIONS

• El llenguatge utilitzat a la publicitat de productes de  mitjà i baix valor nutricional reverteix 
negativament en l’estratègia de prevenció de l’obesitat infantil (NAOS), ja 
que incita als menors a la compra de producte, oferit-li estats i experiències positives com a 
benefici de la compra.

• Infants com a col·lectiu extremadament vulnerable.

• Els elements hedònics presents al discurs publicitari de certs productes influeixen 
positivament en el consum ja que, a través de la compra, el públic busca 
inconscientment obtenir aquestes sensacions (Principi de transferència afectiva)

• La normativa espanyola pel que fa al contingut publicitari resulta insuficient i en 
molts casos es vulnera: el llenguatge utilitzat es basa sovint en qualitats extrínseques 
al producte, oferint una recompensa emocional positiva com a valor de consum.

•



CONCLUSIONS
• El llenguatge de la publicitat analitzada vulnera també la normativa en el sentit 

que els beneficis del producte no sempre són inherents al seu consum.

• Existeix una enorme desproporció entre la presència d’anuncis de productes d’alt valor 
nutricional en relació a la de productes de mitjà i baix valor nutricional.

• Cal una revisió profunda entre la normativa existent i l’aplicació pràctica de 
la mateixa, que tingui especialment en compte l’ús de les emocions i les experiències 
positives a partir del llenguatge, o la proporció d’anuncis de productes de baix valor nutricional.

• És fonamental més implicació per part de la industria alimentària espanyola i 
d’agències i institucions, per tal que l’autorregulació publicitària resulti realment efectiva 
en la lluita contra l’obesitat infantil.

•
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