INFORMACIÓ LEGISLACIÓ 2/2011
Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición
Ley 17/201, de 5 de julio (BOE 160 de 6 de juliol de 2011)
Objecte de la Llei:
Establiment d’un marc legal bàsic aplicable al conjunt de les activitats que integren la seguretat
alimentària i la consecució d’hàbits nutricionals i de vida saludables.
Estructura de la Llei:
Capítol I – Enumera els requisits que hauran de tenir els aliments i pinsos per a considerar-se
segurs, tenint en compte també els consumidors amb necessitats alimentícies especials. No es
poden posar al mercat aliments no segurs i cal col·laborar amb les Administracions en la retirada
del mercat dels productes no considerats segurs.
Capítol II – Regula les activitat de control de l’Administració en les importacions i exportacions
dels aliments i pinsos.
Capítol III – Estableix les relacions entre administracions i òrgans en matèria de seguretat
alimentària, obligacions informatives i de coordinació. Necessitat de dissenyar i aplicar plans
oficials de control en funció del risc a vigilar o controlar. S’estableixen mesures per quan es detecti
un risc i per no quan es garanteixi la seguretat. Estableix principi de responsabilitat per acció o
omissió d’alguna Administració quan d’això en derivi multa de les institucions europees.
Capítol IV – Iniciatives que han de contribuir a facilitat el control i coneixement de les diferents
activitats que formen part del món de l’alimentació (registres, sistemes d’informació). Estableix les
bases del que ha dea constituir la comunicació de riscos a la població. Paper de la formació en
seguretat alimentària.
Capítol V – Importància de que totes les disposicions i actuacions en seguretat alimentària i
nutrició han d’estar fonamentades en el coneixement científic. Coordinació i col·laboració amb
organismes públics competents en investigació científica.
Capítol VI – Regulació dels diferents laboratoris. Creació d’una xarxa de laboratoris.
Capítol VII – Necessitat d’una estratègia de la nutrició, activitat física i prevenció de l’obesitat.
Principis que impedeixin conductes que poden ser discriminatòries per la gent amb sobrepes o
obesitat. Mesures dirigides a menors, especialment a l’àmbit escolar.
Capítol VIII – Possibilita que el govern en el futur estableixi limitacions a la publicitat de certs tipus
d’aliments. Esment especial a la regulació de la publicitat destinada a menors de 15 anys.
Capítols IX i X – Règim d’infraccions, sancions i tases.
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