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Sr Director
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Enric Cortiñas en representació i qualitat de president de l’Associació del Naturalistes de Girona, inscrita 
en el núm. 796, secció 1ª del Registre Provincial d’Associacions, NIF G17066184 i amb domicili C/ de les  
Monges, 20 (17007) de Girona, compareix i

EXPOSA

Que d’acord  amb la  Llei  9/2003,  de  2 d’abril  per  la  qual  s’estableix  el  regim jurídic  de  la  utilització 
confinada, lliberació voluntària y comercialització d’organismes modificats genèticament, el Protocol de 
Cartagena sobre Seguretat de la Biotecnologia aprovat en data 30 de juliol de 2003 i el Decret 152/2003,  
de 23 de juny de 2003, pel qual s’estableix el règim jurídic per a les actuacions d’utilització confinada, i 
d’alliberament voluntari d’organismes vegetals genèticament modificats a Catalunya. 

Que d’acord amb Llei 38/1995, de 12 de desembre, modificada per la llei 55/1999 de 29 de desembre 
sobre el dret d’accés a la informació en matèria de Medi Ambient

En l’escrit  de data  3 de  gener  de 2008 aquesta  entitat  va  sol·licitar  informació  ambiental  a  aquesta 
Agència referent a l’etiquetatge i a les inspeccions realitzades a certes marques i empreses comercials ja 
que hi havia indicis raonables de la utilització de transgènics en la seva composició sense que aquests  
estiguessin degudament etiquetats. 

D’acord amb l’anterior,

SOL.LICITA

Que a les inspeccions realitzades a aliments localitzats a punts de venta directe a consumidor final es 
tingui  en compte el  compliment  de les normatives vigents  des de l’any 2004 sobre l’etiquetatge dels 
aliments que siguin, continguin o estiguin produïts a partir  de OMG: (Reglament 1830/2003 de 22 de 
setembre de 2003,  relatiu  a la traçabilitat  i  l’etiquetatge d’organismes modificats  genèticament  i  a la 
traçabilitat dels aliments i pinsos produïts a partir d’aquests, i pel que es modifica la Directiva 2001/18/CE 
(DO L 268 del 18/10/03) i Reglament 1829/2003 de 22 de setembre de 2003, sobre els aliments i pinsos 
modificats genèticament (DO L 268 del 18/10/03).)

De manera, que a les inspeccions sobre etiquetatge de productes s’incorpori el que s’estableix en els 
Reglaments citats anteriorment 1829/2003 i 1830/2003 pel que fa a la obligatorietat de informar al client 
quan es comercialitza un OMG o un derivat d’aquest, al compliment per part dels productors de respectar  
el llindar de presencia accidental a l’etiquetatge establert a 0,9 % i la obligació que els aliments OMG han  
de etiquetar-se inclús si ja no contenen traces de ADN ni de proteïna derivada de la modificació genética.

S’informi a aquesta part, respecte a l’àmbit de Catalunya, de:
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1-  El  número  d’inspeccions  realitzades  per  aquest  Departament  per  tal  de  comprovar  el  correcte 
etiquetatge d’aliments fabricats a partir d’OMG, el número de productes analitzats, el numero d’anàlisis  
realitzades amb aquesta finalitat i el número d’expedients sancionadors oberts i finalment el número de 
resolucions de sanció imposades amb aquest motiu (pels anys 2007 i el que portem de 2008 -de l’any  
2007 quedaven pendents 7 mostres que havien donat positiu i s’estava a l’espera de l’anàlisi quantitatiu i 
el que portem de 2008-).

2-  Que hi  ha  indicis  raonables  que les  empreses  següents  utilitzen  transgènics,  sense  que aquests 
estiguin degudament etiquetats, per la qual cosa es sol·licita el número d’inspeccions realitzades amb la 
finalitat abans esmentada a les empreses Diet Alter y Nutriben, La Cocinera, Productes comercialitzats 
de la marca Caprabo, El Corte Ingles, Consum, Eroski, Hipercor, Dia, Mercadona (Hacendado), Unide, 
Artua, Flora,  Coosol,  Koipe,  Natacha,  Tulipan,  NESTLE ESPAÑA (postres,  aliments infantils,  cereals, 
nescafe capuccino nesquik), NOVARTIS (galetes Oreo), ARTIACH (galetes Artinata, Artiturrón, Artilimón, 
Artichoco, galetes Digesta), LU (galetes Príncipe, Crakers), DANONE (aliments infantils), Gallina Blanca, 
Arros Frudesa, Pescanoca (empanadillas), Lasaña Buitoni, Pasta Knor, Pisto Litoral, Puré Stalux, Sopas 
Knorr,  Bimbo  (Bony),  Bolleria  Dulcesol,  Dulcesa,  SA,  Panrico/Bollycao,  Donettes,  Pantera-Rosa, 
Cereales Kellogs, Frigo, Maizena, Nocilla i Ligeresa.  

Enric Cortiñas
President de l’Associació dels Naturalistes de Girona
Girona, 16 de novembre de 2008
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Enric Cortiñas en representació i qualitat de president de l’Associació del Naturalistes de Girona, inscrita 
en el núm. 796, secció 1ª del Registre Provincial d’Associacions, NIF G17066184 i amb domicili C/ de les  
Monges, 20 (17007) de Girona, compareix i

EXPOSA

Que d’acord  amb la  Llei  9/2003,  de  2 d’abril  per  la  qual  s’estableix  el  regim jurídic  de  la  utilització 
confinada, lliberació voluntària y comercialització d’organismes modificats genèticament, el Protocol de 
Cartagena sobre Seguretat de la Biotecnologia aprovat en data 30 de juliol de 2003 i el Decret 152/2003,  
de 23 de juny de 2003, pel qual s’estableix el règim jurídic per a les actuacions d’utilització confinada, i 
d’alliberament voluntari d’organismes vegetals genèticament modificats a Catalunya. 

Que d’acord amb Llei 38/1995, de 12 de desembre, modificada per la llei 55/1999 de 29 de desembre 
sobre el dret d’accés a la informació en matèria de Medi Ambient

En l’escrit  de data  3 de  gener  de 2008 aquesta  entitat  va  sol·licitar  informació  ambiental  a  aquesta 
Agència referent a l’etiquetatge i a les inspeccions realitzades a certes marques i empreses comercials ja 
que hi havia indicis raonables de la utilització de transgènics en la seva composició sense que aquests  
estiguessin degudament etiquetats. 

D’acord amb l’anterior,

SOL.LICITA

S’informi a aquesta part, respecte a l’àmbit de Catalunya, de:

1-  El  número  d’inspeccions  realitzades  per  aquest  Departament  per  tal  de  comprovar  el  correcte 
etiquetatge d’aliments fabricats a partir d’OMG, el número de productes analitzats, el numero d’anàlisis  
realitzades amb aquesta finalitat i el número d’expedients sancionadors oberts i finalment el número de 
resolucions de sanció imposades amb aquest motiu (pels anys 2007 i el que portem de 2008 -de l’any  
2007 quedaven pendents 7 mostres que havien donat positiu i s’estava a l’espera de l’anàlisi quantitatiu i 
el que portem de 2008-).

2-  Que hi  ha  indicis  raonables  que les  empreses  següents  utilitzen  transgènics,  sense  que aquests 
estiguin degudament etiquetats, per la qual cosa es sol·licita el número d’inspeccions realitzades amb la 
finalitat abans esmentada a les empreses Diet Alter y Nutriben, La Cocinera, Productes comercialitzats 
de la marca Caprabo, El Corte Ingles, Consum, Eroski, Hipercor, Dia, Mercadona (Hacendado), Unide, 
Artua, Flora,  Coosol,  Koipe,  Natacha,  Tulipan,  NESTLE ESPAÑA (postres,  aliments infantils,  cereals, 
nescafe capuccino nesquik), NOVARTIS (galetes Oreo), ARTIACH (galetes Artinata, Artiturrón, Artilimón, 
Artichoco, galetes Digesta), LU (galetes Príncipe, Crakers), DANONE (aliments infantils), Gallina Blanca, 
Arros Frudesa, Pescanoca (empanadillas), Lasaña Buitoni, Pasta Knor, Pisto Litoral, Puré Stalux, Sopas 
Knorr,  Bimbo  (Bony),  Bolleria  Dulcesol,  Dulcesa,  SA,  Panrico/Bollycao,  Donettes,  Pantera-Rosa, 
Cereales Kellogs, Frigo, Maizena, Nocilla i Ligeresa.  
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Enric Cortiñas
President de l’Associació dels Naturalistes de Girona
Girona, 16 de novembre de 2008


