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ALBERT MASSANA I GRÀCIA, portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya a l’Ajuntament de Gavà, en nom d’aquest grup i de la secció local d’ERC Gavà 

EXPOSO 

El Reglament (UE) n 1169/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d'octubre de 
2011, sobre la informació alimentària facilitada al consumidor i pel que es modifiquen els 
Reglaments (CE) n 1924/2006 i (CE) n 1925/2006 del Parlament Europeu i del Consell, i pel 
que es deroguen la Directiva 87/250/CEE de la Comissió, la Directiva 90/496/CEE del 
Consell, la Directiva 1999/10/CE de la Comissió, la Directiva 2000/13/CE del Parlament 
Europeu i del Consell, les Directives 2002/67/CE, i 2008/5/CE de la Comissió, i el Reglament 
(CE) n 608/2004 de la Comissió. 

El reglament és un acte jurídic definit en l'article 288 del Tractat de Funcionament de la Unió 
Europea (TFUE), de caràcter general i és obligatori en tots els seus elements i directament 
aplicable en tots els països de la Unió Europea. 

El passat Ple de març, el nostre grup municipal va instar al govern local que els bars i 
restaurants de la nostra ciutat donessin compliment al Reglament (UE) n 1169/2011, en 
relació al deure d'informació alimentària dels productes que poden causar al·lèrgies i 
intoleràncies. 

SOL·LICITO 

Que d’acord amb el previst als articles 164,2,c, 164,3 i 164,5 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
se’ns lliuri la següent informació: 

• El nombre d'inspeccions que s'han fet als establiments de restauració de la ciutat els 
darrers 5 anys. 

• El nombre d'establiments en què s'han detectat deficiències, i quines són. 

• D'aquests establiments amb deficiències. Quants han acabat amb la resolució de les 
deficiències de forma immediata pels propietaris? Quants no han resolt les deficiències? 

• Quin ha estat el nombre de sancions imposades?, per quins motius? 

• Quin és l'import total a què ascendeixen les sancions imposades? 

Gavà, 9 de maig de 2017 
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Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 
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