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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
1092 Reial decret 19/2014, de 17 de gener, pel qual es refonen els organismes 

autònoms Institut Nacional del Consum i Agència Espanyola de Seguretat 
Alimentària i Nutrició en un nou organisme autònom anomenat Agència 
Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició, i se n’aprova l’Estatut.

L’Agència de Seguretat Alimentària i Nutrició i l’Institut Nacional del Consum són dos 
organismes autònoms dels que relaciona l’article 43,1.a) de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, 
d’organització i funcionament de l’Administració General de l’Estat.

L’Institut Nacional del Consum, creat el 1975, pel Decret 2950/1975, de 7 de 
novembre, pel qual es reorganitza el Consell de Comerç Interior i dels Consumidors i es 
crea l’Institut Nacional del Consum, i al qual el Reial decret 3162/1977, d’11 de novembre, 
pel qual es transformen en organismes autònoms determinats serveis públics centralitzats 
i es classifiquen els nous organismes autònoms resultants de la transformació, reconeix 
la condició d’organisme autònom, assoleix la seva naturalesa actual a partir de la 
promulgació de la Constitució espanyola de 1978. L’article 51 encarrega als poders 
públics garantir la defensa dels consumidors i usuaris, i protegir, mitjançant procediments 
eficaços, la seva seguretat, salut i interessos econòmics legítims; a més de promoure la 
informació i l’educació dels consumidors i usuaris i fomentar les seves organitzacions i 
escoltar-les en les qüestions que puguin afectar-los, en els termes que la llei estableixi.

Aquesta Llei és, actualment, el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i 
altres lleis complementàries, sobre el compliment del qual li correspon vetllar a l’Institut 
Nacional del Consum, en l’àmbit competencial de l’Administració General de l’Estat.

Per la seva banda, l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició, creada per 
la Llei 11/2001, de 5 de juliol, per la qual es crea l’Agència Espanyola de Seguretat 
Alimentària, neix com a òrgan destinat a millorar la gestió integral de la seguretat 
alimentària en tota la cadena de producció, elaboració, distribució i consum, en compliment 
del manament constitucional de protegir la salut dels ciutadans en l’àmbit de l’alimentació i 
de la nutrició, i en resposta al Llibre blanc sobre la seguretat alimentària, presentat per la 
Comissió Europea, que proposava la creació, en els estats membres, d’organismes 
nacionals de cooperació i intercanvi d’informació, en matèria de seguretat alimentària, que 
funcionin com una xarxa sota la coordinació d’una futura autoritat europea en la matèria. 
Així mateix, la Llei 44/2006, de 29 de desembre, de millora de la protecció dels consumidors 
i usuaris, atribueix a l’Agència la competència en matèria de nutrició.

Tots dos organismes comparteixen missió quant a la protecció de la salut i seguretat 
dels consumidors i usuaris i, encara que cadascun té àrees d’actuació específiques, el fet 
cert és que els dos treballen en l’àmbit dels aliments, si bé amb competències diferents, i 
els dos disposen de línies de treball de caràcter administratiu, analític i de recerca que es 
poden complementar i, així, rendibilitzar millor l’ús dels recursos públics. La nova Agència 
neix, en definitiva, amb una vocació integradora i de cooperació de tots els agents 
involucrats en la garantia de la seguretat dels consumidors en el seu sentit més ampli.

En les institucions de la Unió Europea, l’estructura administrativa que vetlla pels 
interessos dels consumidors i usuaris, tant en l’àmbit de la seguretat alimentària com en 
el del consum, forma part d’una mateixa direcció general, i afavoreix un tractament 
integral i un enfocament conjunt d’aquestes matèries.

L’atribució, pel Reial decret 200/2012, de 23 de gener, pel qual es desplega l’estructura 
orgànica bàsica del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i es modifica el Reial 
decret 1887/2011, de 30 de desembre, pel qual s’estableix l’estructura orgànica bàsica 
dels departaments ministerials, a la persona titular de la Secretaria General de Sanitat i 
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Consum de la Presidència dels organismes autònoms Institut Nacional del Consum i 
Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició, facilita que es porti a terme una 
reestructuració en el mateix sentit.

La refosa de tots dos organismes autònoms permet abordar la protecció dels 
consumidors i usuaris des d’un únic organisme que porti a terme la previsió constitucional 
de la manera global amb què es concep en la Constitució espanyola, sota una sola direcció 
que garanteixi la unitat de criteri, dificulti les disfuncions en el compliment de les tasques i 
faci guanyar en eficàcia i eficiència la gestió de l’Administració General de l’Estat.

A més, aquesta iniciativa afavoreix la simplificació i la sostenibilitat de l’estructura 
administrativa, i d’aquesta manera es compleix un dels principis de la Llei 2/2011, de 4 de 
març, d’economia sostenible.

En virtut d’això, de conformitat amb el que estableix l’article 63.2 de la Llei 6/1997, de 
14 d’abril, d’organització i funcionament de l’Administració General de l’Estat, a iniciativa 
de la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i a proposta del ministre d’Hisenda i 
Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del 
Consell de Ministres en la reunió del dia 17 de gener de 2014,

DISPOSO:

Article 1. Refosa d’organismes autònoms.

Es refonen els organismes autònoms Institut Nacional del Consum i Agència 
Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició en un nou organisme autònom denominat 
Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició i se n’aprova l’Estatut, el 
text del qual s’incorpora a continuació.

Article 2. Naturalesa jurídica i adscripció.

1. L’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició és un organisme 
autònom dels que preveu l’article 43.1.a) de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i 
funcionament de l’Administració General de l’Estat, adscrit al Ministeri de Sanitat, Serveis 
Socials i Igualtat, a través de la Secretaria General de Sanitat i Consum.

2. L’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició té personalitat 
jurídica pròpia i diferenciada de la de l’Estat, plena capacitat jurídica i d’obrar per a 
l’acompliment dels seus fins, patrimoni propi i autonomia administrativa i es regeix d’acord 
amb el que preveuen la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament de 
l’Administració General de l’Estat, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, el Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes 
del sector públic, la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, i la resta de 
normativa aplicable als organismes autònoms de l’Administració General de l’Estat.

Article 3. Funcions.

Corresponen a l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició les 
funcions que abans corresponien als organismes refosos en els àmbits del consum, la 
seguretat alimentària i la nutrició.

Disposició addicional primera. Constitució de l’Agència.

1. La constitució efectiva de l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària 
i Nutrició té lloc en el moment de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret. A partir d’aquesta 
data, s’entenen atribuïdes a l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i 
Nutrició i als seus òrgans, unitats, centres o serveis les competències i funcions que 
assenyala l’Estatut.

2. La constitució efectiva de l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària 
i Nutrició i els seus òrgans, centres i serveis s’ha de fer sense interrompre, en cap cas, les 
comeses i les funcions que duen a terme els que se n’encarreguen actualment.
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3. Correspon a la persona titular del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat 
determinar la posada en marxa efectiva i la successió ordenada dels serveis i les funcions 
corresponents.

Disposició addicional segona. Supressió d’òrgans, centres i serveis.

Una vegada constituïda de manera efectiva l’Agència Espanyola de Consum, 
Seguretat Alimentària i Nutrició, d’acord amb el que estableix la disposició addicional 
primera d’aquest Reial decret, queden suprimits els òrgans següents:

Secretaria General de l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició.
Subdirecció General de Gestió de Riscos Alimentaris.
Subdirecció General de Coordinació d’Alertes Alimentàries i Programació del Control 

Oficial.
Subdirecció General de Coordinació, Qualitat del Consum i Cooperació Institucional.
Subdirecció General d’Arbitratge, Normativa i Associacionisme de Consum.
Laboratori Comunitari de Biotoxines Marines.

Disposició addicional tercera. Referències normatives.

Les referències que en normes legals o reglamentàries es facin a l’Institut Nacional 
del Consum i a l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició s’entenen fetes a 
l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició.

Disposició addicional quarta. Despesa pública.

Les previsions que contenen aquest Reial decret i l’Estatut que s’aprova mitjançant 
aquest no han de suposar en el seu desplegament cap increment de la despesa pública.

La creació de l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició, per 
refosa dels organismes que esmenta l’article 1, s’efectua sense cap increment de 
dotacions, ni de retribucions ni d’altres despeses de personal.

Disposició addicional cinquena. Limitació de remuneracions i indemnitzacions per raó 
del servei.

1. Els membres pertanyents als òrgans col·legiats adscrits a l’Agència Espanyola de 
Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició, no perceben cap remuneració derivada de la 
seva condició de membres dels òrgans esmentats, ni per l’exercici de les funcions 
inherents a la seva pertinença a aquests.

2. Independentment del nombre de membres que componen els òrgans col·legiats 
que preveu l’Estatut, en aplicació del que estableix la disposició addicional quarta del 
Reial decret 910/2012, de 8 de juny, pel qual s’aprova el Reglament del Consell de 
Personal de les Forces Armades, els membres que excedeixin els límits que preveu el 
Reial decret 451/2012, de 5 de març, pel qual es regula el règim retributiu dels màxims 
responsables i directius en el sector públic empresarial i altres entitats, i normes de 
desplegament, no tenen dret a cap indemnització, ni tan sols de despeses de viatge o 
dietes de les que preveu el Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions 
per raó del servei.

Disposició addicional sisena. Patrimoni de l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat 
Alimentària i Nutrició.

1. Els béns integrants dels organismes autònoms suprimits, així com els de l’Estat 
adscrits a aquests organismes, s’adscriuen al nou organisme autònom.

2. El nou organisme autònom se subroga en la titularitat de tots els drets i les 
obligacions dels organismes suprimits.
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Disposició addicional setena. La Comissió Interministerial de Consum.

1. La Comissió Interministerial de Consum, directament adscrita al Ministeri de 
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, té per objecte instrumentar la col·laboració efectiva entre 
els diferents departaments ministerials per al desenvolupament de la iniciativa estratègica 
del Govern en matèria de consum, amb la finalitat de fomentar un consum responsable per 
part dels consumidors i usuaris, entenent per això un consum saludable, segur, solidari i 
sostenible, en línia amb el Pla d’economia sostenible del Govern d’Espanya.

2. El marc regulador de la Comissió està recollit en la seva norma de creació, el 
Reial decret 306/2010, de 15 de març, pel qual es crea la Comissió Interministerial de 
Consum i se’n regulen les funcions, la composició i el funcionament.

Disposició addicional vuitena. La Comissió tècnica per a la seguretat dels productes.

1. La Comissió tècnica per a la seguretat dels productes, directament adscrita al 
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, és l’òrgan tècnic d’assessorament i estudi 
creat per a l’exercici correcte de les competències de l’Administració General de l’Estat en 
matèria de seguretat de productes.

2. La composició i les funcions d’aquesta Comissió apareix regulada en el Reial 
decret 1801/2003, de 26 de desembre, sobre seguretat general dels productes.

Disposició transitòria primera. Subsistència d’unitats, centres i serveis.

1. Les unitats i els llocs de treball amb nivell orgànic inferior a subdirecció general 
continuen subsistents i es retribueixen amb càrrec als mateixos crèdits pressupostaris, 
fins que s’aprovin les relacions de llocs de treball adaptades a l’estructura que preveu 
l’Estatut que s’aprova mitjançant aquest Reial decret.

2. Les unitats i els llocs de treball afectats per aquest Reial decret s’adscriuen 
provisionalment, mitjançant resolució de la Subsecretaria de Sanitat, Serveis Socials i 
Igualtat, mentre no entri en vigor la nova relació de llocs de treball, als òrgans de l’Agència 
Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició, en funció de les atribucions que 
aquests tenen assignades. Aquesta adaptació no pot suposar, en cap cas, un augment 
dels costos de personal.

Disposició transitòria segona. Operacions comptables i pressupostàries.

1. Les operacions executades durant l’exercici 2014 per l’organisme Agència 
Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN), s’han de registrar en 
la comptabilitat i el pressupost de cadascun dels organismes extingits, segons l’àmbit a 
què corresponguin les operacions esmentades.

2. El president de l’organisme Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària 
i Nutrició (AECOSAN) ha de formular i aprovar per cadascun dels organismes extingits un 
compte de l’exercici 2014 que ha d’incloure les operacions fetes per cada organisme i les 
indicades a l’apartat 1 anterior, el qual també ha de rendir al Tribunal de Comptes en els 
termes que estableix la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària.

Disposició transitòria tercera. Formulació i aprovació de comptes.

La formulació i l’aprovació dels comptes anuals de l’exercici 2013 dels organismes 
extingits i la seva rendició al Tribunal de Comptes en els termes que estableix la Llei 
47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, correspon al president de 
l’organisme Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN).

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogats el Decret 2950/1975, de 7 de novembre, pel qual es reorganitza el 
Consell de Comerç Interior i dels Consumidors i es crea l’Institut Nacional del Consum, el 
Reial decret 709/2002, de 19 de juliol, pel qual s’aprova l’Estatut de l’Agència Espanyola 
de Seguretat Alimentària, i l’article 9 del Reial decret 1087/2003, de 29 d’agost, pel qual 
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s’estableix l’estructura orgànica del Ministeri de Sanitat i Consum, així com les disposicions 
que s’oposin al que disposa aquest Reial decret.

Disposició final primera. Modificació del Reial decret 200/2012, de 23 de gener, pel qual 
es desplega l’estructura orgànica bàsica del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i 
Igualtat i es modifica el Reial decret 1887/2011, de 30 de desembre, pel qual 
s’estableix l’estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials.

El Reial decret 200/2012, de 23 de gener, pel qual es desplega l’estructura orgànica 
bàsica del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i es modifica el Reial decret 
1887/2011, de 30 de desembre, pel qual s’estableix l’estructura orgànica bàsica dels 
departaments ministerials, queda modificat en els termes següents:

U. Es modifica l’apartat 5 de l’article 10, que passa a tenir la redacció següent:

«5. Igualment, s’adscriu a la Secretaria General de Sanitat i Consum 
l’organisme autònom Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i 
Nutrició, així com l’agència estatal Agència Espanyola de Medicaments i Productes 
Sanitaris, i li correspon al seu titular la presidència d’aquests.»

Dos. Es modifica la disposició addicional segona, que queda redactada de la manera 
següent:

«Disposició addicional segona. Comissió Interministerial per a l’Ordenació 
Alimentària.

Correspon al president de l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat 
Alimentària i Nutrició la presidència de la Comissió Interministerial per a l’Ordenació 
Alimentària, que regula el Reial decret 1456/1982, de 18 de juny.»

Disposició final segona. Desplegament normatiu i aplicació.

Es faculta la persona titular del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat perquè 
adopti les mesures que siguin necessàries per al desplegament i l’execució d’aquest Reial 
decret.

Disposició final tercera. Modificacions pressupostàries.

Sense perjudici del que disposa la disposició addicional quarta, el Ministeri o l’autoritat 
competent han de fer les modificacions pressupostàries pertinents per tal d’habilitar els 
crèdits necessaris per al compliment del que preveu aquesta disposició.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 17 de gener de 2014.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Hisenda i Administracions Públiques,
CRISTÓBAL MONTORO ROMERO
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ESTATUT DE L’AGÈNCIA ESPANYOLA DE CONSUM, SEGURETAT ALIMENTÀRIA I 
NUTRICIÓ

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Naturalesa jurídica i adscripció orgànica.

1. L’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició és un organisme 
autònom dels que preveu l’article 43.1.a) de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i 
funcionament de l’Administració General de l’Estat, adscrit al Ministeri de Sanitat, Serveis 
Socials i Igualtat a través de la Secretaria General de Sanitat i Consum, amb personalitat 
jurídica diferenciada i plena capacitat d’obrar.

2. Correspon a la secretària general de Sanitat i Consum la direcció estratègica, 
l’avaluació i el control dels resultats de l’activitat d’aquest organisme.

Article 2. Règim jurídic.

1. L’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició es regeix pel 
que disposen la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament de l’Administració 
General de l’Estat; la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú; el text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre; 
la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques; la 
Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, i la resta de normativa aplicable 
als organismes autònoms de l’Administració General de l’Estat.

2. A més, l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició es 
regeix, pel que fa a l’exercici de les seves competències específiques, per la Llei 11/2001, 
de 5 de juliol, per la qual es crea l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició; 
per la Llei 17/2011, de seguretat alimentària i nutrició; pel text refós de la Llei general per 
a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, així com per aquest Estatut. Així mateix, i en 
allò que li sigui aplicable, pel que estableix la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de 
sanitat, en la mesura en què aquesta atribueix competències a l’Estat i altra normativa 
d’aplicació general i especial.

3. Als efectes del que assenyala la legislació sobre contractació dels ens del sector 
públic i altra normativa pública de contractació que sigui aplicable, l’Agència Espanyola 
de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició té la consideració de mitjà propi i servei tècnic 
de l’Administració General de l’Estat, i li pot encarregar l’execució de treballs i tasques en 
relació amb les funcions que preveuen els apartats h), j), k), ñ) i p) de l’apartat 2 de 
l’article 4. Els encàrrecs han d’establir els termes i les condicions d’execució d’aquests 
treballs i tasques.

Les tarifes dels serveis prestats per l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat 
Alimentària i Nutrició en la seva condició de mitjà propi instrumental s’han d’aprovar per 
resolució de la Secretaria General de Sanitat i Consum, prèvia autorització de la ministra 
de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, que s’ha de publicar en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

L’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició està obligada a fer 
els treballs que li encarregui l’Administració General de l’Estat en les matèries que recull 
el primer paràgraf d’aquest apartat 3, i no pot participar en les Iicitacions públiques 
convocades per aquesta Administració si bé, quan no hi concorri cap licitador, se li pot 
encarregar l’execució de la prestació objecte d’aquestes. En aquest últim cas, així com en 
els supòsits en què l’execució dels treballs i les tasques hagin estat subcontractats amb 
tercers, la contractació es regeix pel que estableix la legislació de contractes del sector 
públic.
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Article 3. Potestats administratives.

A l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició, dins de l’esfera de 
les seves competències, li correspon l’exercici de les potestats administratives necessàries 
per al compliment dels seus fins, en els termes que estableix aquest Estatut i d’acord amb 
la legislació aplicable.

CAPÍTOL II

Objectius i funcions de l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i 
Nutrició

Article 4. Objectius i funcions.

1. L’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició té com a 
objectius generals els d’exercir, en desplegament del que estableixen l’article 51 de la 
Constitució espanyola i el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i 
usuaris i altres lleis complementàries, la promoció i el foment dels drets dels consumidors 
i usuaris, així com, en desplegament de la Llei 17/2011, de 5 de juliol, de seguretat 
alimentària i nutrició, promoure la seguretat alimentària com a aspecte fonamental de la 
salut pública, i d’oferir garanties i informació objectiva als consumidors i agents econòmics 
del sector agroalimentari espanyol, i planificar, coordinar i desenvolupar estratègies i 
actuacions que fomentin la informació, l’educació i la promoció de la salut en l’àmbit de la 
nutrició i, en especial, la prevenció de l’obesitat. Tot això des de l’àmbit d’actuació de les 
competències de l’Administració General de l’Estat i amb la cooperació de les altres 
administracions públiques i sectors interessats.

L’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició pot perseguir la 
consecució dels seus objectius actuant en qualssevol altres àmbits que se li assignin 
tenint en compte els avenços científics i les noves demandes socials.

2. Corresponen a l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició, 
amb caràcter general, les funcions següents:

a) Coordinar les actuacions de les administracions amb competències que incideixin 
directament o indirectament en el consum, la seguretat alimentària i la nutrició.

b) Identificar i coordinar els fòrums intersectorials i interterritorials amb competències 
en el consum, la seguretat alimentària i la nutrició.

c) Establir i mantenir els mecanismes necessaris per actuar de manera integrada en 
la xarxa europea d’agències o organismes de consum, seguretat alimentària i nutrició.

d) Proposar mesures de gestió del risc en aliments formulant, entre altres mesures, 
propostes per a nous desplegaments normatius i promovent la simplificació i unificació de 
les normes, així com planificar, coordinar i desenvolupar estratègies d’actuació en relació 
amb les malalties de transmissió alimentària.

e) Elaborar propostes d’ordenació i propostes normatives en matèria de béns i 
serveis que facilitin i millorin la protecció del consumidor, així com informar preceptivament 
els projectes de normes, autoritzacions o propostes que afectin els serveis o productes de 
consum no alimentaris.

f) Coordinar i informar sobre la posició d’Espanya i, si s’escau, representar-la, en els 
assumptes de seguretat alimentària, nutrició i consum que es tractin a la Unió Europea i 
en els organismes internacionals, especialment en la Comissió Mixta FAO/OMS del 
Codex Alimentarius, de la qual l’Agència és punt de contacte.

g) La gestió del Registre general sanitari d’empreses alimentàries i aliments.
h) Coordinar les actuacions de les administracions públiques en territori nacional, 

relatives al control oficial de productes alimentaris, per protegir la salut i els interessos 
dels consumidors i del conjunt dels agents de la cadena alimentària.
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i) Coordinar el funcionament de les xarxes d’alerta existents en territori espanyol, 
que recull el capítol V d’aquest Reial decret, i la seva integració en els respectius sistemes 
comunitari i internacional.

j) Facilitar a les administracions competents suport tècnic i avaluacions de riscos en 
matèria de seguretat alimentària per al seu ús en les seves actuacions normatives i 
executives, i facilitar la coordinació de les entitats implicades.

k) Elaborar, promoure i participar en estudis i treballs de recerca sobre consum, 
nutrició i seguretat alimentària.

l) Impulsar l’Estratègia de la nutrició, activitat física i prevenció de l’obesitat, d’acord 
amb el que estableix la Llei 17/2011, de 5 de juliol, de seguretat alimentària i nutrició.

m) Impulsar i participar en el seguiment i la gestió dels codis d’autoregulació que 
s’acordin en matèria de publicitat d’aliments i begudes, especialment les dirigides a 
menors, i qualssevol altres que s’adoptin per a la millora dels béns i serveis prestats als 
consumidors i usuaris.

n) Donar suport en el seu funcionament a l’Observatori de la Nutrició i d’Estudi de 
l’Obesitat que preveu la Llei 17/2011, de 5 de juliol, de seguretat alimentària i nutrició.

ñ) Promoure totes les accions de formació, informació i educació que siguin 
necessàries per als ciutadans, les administracions públiques i els agents socials implicats.

o) Dissenyar i gestionar estratègies de comunicació del risc alimentari, dels beneficis 
i riscos, i establir els mecanismes necessaris que facilitin la percepció adequada del 
consumidor, així com la comunicació d’altres riscos que afectin la seguretat dels 
consumidors.

p) La realització d’anàlisis, proves i assajos sobre la qualitat i seguretat dels 
aliments, béns i serveis d’ús i consum, la formació i l’assessorament de personal tècnic, el 
desenvolupament de mètodes analítics i la seva difusió.

q) L’ordenació i la gestió del Sistema Arbitral de Consum.
r) L’establiment de criteris comuns en l’àmbit del consum, prèvia consulta a les 

comunitats autònomes.
s) La preparació d’accions judicials en defensa dels interessos generals dels 

consumidors, segons el que preveu la legislació vigent.
t) El foment i el registre de les associacions de consumidors i usuaris.
u) Gestió del Registre estatal d’empreses d’intermediació financera, inclosa la 

instrucció i la resolució de procediments derivats de les infraccions relacionades amb 
aquest.

v) Totes les altres funcions que li corresponguin atenent els objectius descrits a 
l’apartat anterior.

3. L’Agència ha d’integrar i exercir, en el marc competencial de l’Administració 
General de l’Estat, totes les funcions relacionades amb la protecció de la salut dels 
consumidors, a excepció del control higienicosanitari de mercaderies alimentàries en 
frontera, que el continua exercint, en el marc de la competència exclusiva de l’Estat, 
l’autoritat competent en matèria de sanitat exterior. Particularment, s’ha de mantenir una 
coordinació permanent amb l’autoritat competent en matèria de sanitat exterior.

4. Sense perjudici de les competències exercides per altres departaments en 
matèria agroalimentària o mediambiental, en aspectes que puguin incidir indirectament en 
la seguretat dels aliments i productes alimentaris destinats al consumidor, l’Agència ha de 
vetllar per la consecució i el manteniment de la seguretat en totes les fases de la cadena 
alimentària posteriors a la producció primària, mitjançant procediments de coordinació, 
seguiment i, quan sigui procedent, d’avaluació d’actuacions i formulació de propostes.

5. L’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició ha d’integrar i 
exercir, en el marc competencial de l’Administració General de l’Estat, totes les funcions 
relacionades amb la protecció de la salut i la seguretat dels consumidors, a excepció de 
les atribuïdes a altres organismes de l’Estat amb els quals s’ha de mantenir una 
coordinació permanent.

6. Així mateix, l’Agència assumeix la gestió del Centre Europeu del Consumidor a 
Espanya, integrat a l’ECC-Net de la Unió Europea.
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CAPÍTOL III

Òrgans de l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició

Secció 1a Òrgans de l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició

Article 5. Òrgans de l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició.

Els òrgans de l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició són 
els següents:

1. Òrgans rectors:

a) El president.
b) El Consell de Direcció.

2. Òrgans de direcció i gestors:

a) El director executiu.
b) Subdirectors generals.

3. Òrgans d’assessorament i coordinació:

a) La Comissió Institucional.
b) El Comitè de Valoració.
c) El Consell Consultiu.
d) El Consell de Consumidors i Usuaris.
e) El Consell General del Sistema Arbitral de Consum.

4. Òrgans d’avaluació de riscos: el Comitè Científic.

Secció 2a Òrgans rectors

Article 6. President de l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició.

Exerceix la Presidència de l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i 
Nutrició la persona titular de la Secretaria General de Sanitat i Consum.

Article 7. Funcions del president.

1. Són funcions del president, com a president de l’Agència:

a) Exercir la màxima representació institucional de l’Agència en l’àmbit nacional i 
internacional, sense perjudici de les competències que com a representant legal de 
l’organisme corresponen al seu director executiu. Els actes i les resolucions del president 
posen fi a la via administrativa.

b) Actuar com a nexe de connexió entre l’organisme i el Ministeri de Sanitat, Serveis 
Socials i Igualtat, al qual està adscrit aquell.

c) Exercir la coordinació superior dels òrgans de l’Agència, sense perjudici de les 
funcions que s’assignen al director executiu.

d) Informar el Consell de Direcció sobre els expedients d’alerta que, en funció de la 
seva gravetat potencial, s’hagin d’elevar a l’esmentat òrgan de govern de l’Agència. 
Aquesta manera de procedir s’ha de portar a terme sistemàticament en situacions de crisi 
o emergència.

e) Constituir, en el si de l’Agència, els comitès de crisi i emergència quan i com sigui 
necessari, i informar-ne el Consell de Direcció, així com desactivar-los, i informar-ne 
també el Consell de Direcció, quan es deixin de donar les circumstàncies que van 
aconsellar la seva posada en marxa.
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f) Actuar com a portaveu únic de l’Agència en situacions de crisi alimentària i/o de 
consum.

g) Instar als departaments ministerials, dins de les competències de cada un, 
l’elaboració de disposicions que corresponguin a l’àmbit d’actuació de l’Agència.

h) La direcció de la coordinació interterritorial, intersectorial i interdepartamental en 
situacions de crisi alimentària i/o de consum.

i) Proposar al Consell de Direcció l’aprovació de les línies generals d’actuació de 
l’Agència, d’acord amb les directrius de la política de seguretat alimentària, nutrició i 
consum.

j) Aprovar i, si s’escau, actualitzar el procediment general d’actuació per a situacions 
de crisi i emergències.

k) Aprovar i, si s’escau, actualitzar el procediment general de comunicació de riscos.
l) Dictar instruccions i circulars sobre les matèries que siguin competència de 

l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició.
m) Resoldre els recursos d’alçada contra els actes i les resolucions del director 

executiu, i posar fi a la via administrativa.
n) Formular i aprovar els comptes, així com la seva rendició al Tribunal de Comptes 

per conducte de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat.
ñ) Aprovar, a proposta, si s’escau, de l’òrgan competent, els estudis o informes 

elaborats a sol·licitud del Govern o dels seus membres.

2. Són funcions del president, com a president del Consell de Direcció:

a) Presidir el Consell de Direcció, la Comissió Institucional, el Consell Consultiu de 
l’Agència i la Comissió Interministerial de Consum, ordenar les seves convocatòries 
corresponents i fixar els ordres del dia respectius tenint en compte les peticions que 
formulin els membres.

b) Formular proposta de nomenament del director executiu i sotmetre-la al Consell 
de Direcció, als efectes d’informe preceptiu.

c) Comunicar a les administracions públiques competents els acords, les decisions 
o les recomanacions adoptats pels òrgans de l’Agència.

Article 8. El Consell de Direcció.

El Consell de Direcció és l’òrgan rector de l’Agència, al qual correspon vetllar per la 
consecució dels objectius assignats a aquesta i exercir la direcció superior de l’esmentat 
organisme autònom.

Article 9. Composició del Consell de Direcció.

El Consell de Direcció de l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i 
Nutrició, els membres de la qual han de ser persones de reconeguda competència 
professional en qualsevol dels àmbits rellevants per al seu funcionament, està format de 
la manera següent:

a) El president, que és el president de l’Agència.
b) Vicepresidents:

El Consell de Direcció té dos vicepresidents, primer i segon.
Els vicepresidents no poden ser elegits d’entre els membres del Consell de Direcció.
La Vicepresidència primera correspon al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi 

Ambient.
La Vicepresidència segona correspon al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.
Els vicepresidents, que han de tenir almenys nivell orgànic de director general, són 

nomenats per la persona titular del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat a 
proposta de la persona titular dels ministeris d’adscripció.
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c) Vocals:

1r S’ha de proposar la designació d’un vocal per cadascun dels ministeris de Sanitat, 
Serveis Socials i Igualtat, d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, de Foment i 
d’Economia i Competitivitat. Tots els membres proposats han de tenir la categoria de 
subdirector general.

Les propostes corresponents s’han de traslladar a la persona titular del Ministeri de 
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, per tal que siguin designats per aquest com a vocals 
del Consell de Direcció.

2n Les comunitats autònomes han de designar tres membres, un d’ells elegit d’entre 
els seus membres pel Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, un altre elegit 
també d’entre els seus membres per la Conferència Sectorial d’Agricultura i 
Desenvolupament Rural i un més elegit d’entre els seus membres per la Conferència 
Sectorial de Consum. Les propostes corresponents s’han de traslladar a la persona titular 
del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, per a la seva designació com a vocals.

3r L’associació més representativa dels municipis i les províncies espanyoles ha 
d’elevar a la persona titular del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat la proposta 
de designació d’un vocal en representació de les entitats locals.

4t El Consell de Consumidors i Usuaris ha d’elevar a la persona titular de Ministeri 
de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat la proposta de designació de dos vocals.

5è Les organitzacions econòmiques més representatives dels sectors 
agroalimentaris de producció, transformació, distribució i restauració han d’elevar a la 
persona titular del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat quatre propostes de 
designació, que han de tenir la condició d’un lloc de vocal «pro tempore» mitjançant un 
procediment de rotació equitatiu; correspon a cadascun dels proposats exercir, 
consecutivament i sense solució de continuïtat, un període de mandat d’un any, i en la 
rotació esmentada s’ha de respectar el següent ordre de precedències: producció, 
transformació, distribució i restauració. Aquest ordre preestablert es pot adequar en cas 
de necessitat, a criteri del Consell de Direcció, quan concorrin circumstàncies de gestió 
de riscos alimentaris que ho aconsellin.

6è Les organitzacions econòmiques més representatives dels sectors industrials de 
producció, distribució i comercialització de productes, i dels serveis d’interès general, han 
d’elevar a la persona titular del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat quatre 
propostes de designació, que han de tenir la condició d’un lloc de vocal «pro tempore» 
mitjançant un procediment de rotació equitatiu; correspon a cadascun dels proposats 
exercir, consecutivament i sense solució de continuïtat, un període de mandat d’un any, i 
en la rotació esmentada s’ha de respectar el següent ordre de precedències: producció, 
distribució i comercialització de productes i prestació de serveis d’interès general. Aquest 
ordre preestablert es pot adequar en cas de necessitat, a criteri del Consell de Direcció, 
quan concorrin circumstàncies de seguretat o mercat que ho aconsellin.

d) Exerceix les funcions de secretari del Consell de Direcció un funcionari de 
l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició, que estén acta de les 
sessions celebrades, i actua amb veu però sense vot.

Article 10. Durada del mandat dels membres del Consell de Direcció.

1. El període de mandat dels membres del Consell de Direcció és de quatre anys, 
renovable per períodes de la mateixa durada, que es comença a computar des de 
l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat» del seu nomenament.

L’estament al qual, si s’escau, correspongui la vacant anticipada ha de presentar la 
proposta de nou nomenament oportuna davant la persona titular del Ministeri de Sanitat, 
Serveis Socials i Igualtat.

2. El mandat del nomenat per ocupar una vacant anticipada en el càrrec comença 
igualment des de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat» del seu nomenament, i 
expira al mateix temps que el de la resta de membres del Consell.
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3. En cap cas la renovació de la totalitat dels membres del Consell en paralitza el 
funcionament. Per a això, els membres del Consell, inclòs el seu president, continuen en 
l’exercici de les seves funcions fins a la presa de possessió dels membres del nou Consell.

Article 11. Declaració d’independència, transparència i confidencialitat per als membres 
del Consell de Direcció.

1. En l’acompliment de les seves funcions, els membres del Consell de Direcció han 
de mantenir la seva independència i la confidencialitat deguda en relació amb les dades, 
informacions i deliberacions de les quals tinguin coneixement per raó de la seva pertinença 
a aquest.

2. Així mateix, en virtut del principi de transparència, els membres del Consell de 
Direcció han d’emplenar una declaració de conflicte d’interessos i l’han d’actualitzar quan 
es donin circumstàncies que ho requereixin, derivades de l’exercici del càrrec en relació 
amb altres activitats professionals. Quan es donin aquestes circumstàncies, els membres 
del Consell de Direcció s’han d’abstenir de participar en qualsevol activitat d’aquest o de 
les seves subcomissions, comitès o grups d’experts en què participin i que comportin un 
conflicte d’interessos amb les seves activitats professionals en els termes que preveuen 
aquesta norma i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. Mentre els afectats per aquesta obligació 
tinguin la consideració de personal al servei de l’Administració General de l’Estat o siguin 
alts càrrecs, s’ha de remetre còpia de la declaració esmentada a l’Oficina de Conflictes 
d’Interessos, dependent de la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques, a l’efecte 
de determinar si aquestes activitats són concordes amb el que estableixen les lleis 
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
administracions públiques, i 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos 
dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat.

3. Si en el transcurs del període de mandat dels membres del Consell de Direcció 
sobrevenen causes susceptibles de generar situació d’incompatibilitat per a l’exercici de 
la seva gestió, els afectats han de fer davant del president de l’Agència una declaració 
immediata d’aquestes, que han de ser avaluades pel Consell de Direcció. Si a partir 
d’aquesta avaluació aquest conclou que la independència del declarant per exercir el seu 
mandat com a membre del Consell es pot veure compromesa, la persona sotmesa a 
incompatibilitat té vuit dies per optar entre la seva condició de conseller i el càrrec o 
dedicació incompatible. Si no exerceix l’opció en el termini assenyalat, el Consell ha de 
formular, a través del president de l’Agència, una proposta de remoció i substitució davant 
l’estament que el va designar.

En el supòsit que aquestes causes es refereixin a alts càrrecs o empleats públics de 
l’Administració General de l’Estat, s’han de remetre a l’Oficina de Conflictes d’Interessos 
als efectes d’aplicació del que preveuen les normes que esmenta l’apartat anterior.

Article 12. Funcions del Consell de Direcció.

Són funcions del Consell de Direcció:

a) Establir les línies generals d’actuació de l’Agència.
b) Conèixer de la composició de la Comissió Institucional, el Consell Consultiu, el 

Comitè Científic i de la Comissió de Seguretat dels Productes, a partir de les propostes 
formulades a aquest efecte des dels organismes i estaments corresponents.

c) Informar preceptivament les propostes de nomenament del director executiu 
sotmeses pel president de l’Agència.

d) Col·laborar amb el president en l’emissió dels dictàmens i informes i atenció a les 
consultes que li sol·licitin el Govern de la Nació o els seus membres, en el marc dels 
objectius, els àmbits i les funcions de l’Agència, així com a les consultes formulades per 
governs autonòmics.
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e) Sotmetre al president projectes de directrius i instruccions que, en desplegament 
d’aquest Estatut, siguin necessàries per al funcionament de l’Agència, i formular, quan 
sigui necessari, les propostes normatives necessàries per al seu desplegament 
reglamentari.

f) Aprovar l’avantprojecte de pressupostos, la memòria d’activitats i el pla d’activitats 
de l’organisme.

g) Informar amb caràcter previ a la seva aprovació sobre qualsevol actualització del 
procediment general d’actuació per a situacions de crisi i emergències, que ha d’incloure 
el pla general de comunicació de riscos.

h) Informar els plans plurianuals sobre les necessitats de recursos humans i 
materials necessaris per al desenvolupament de les activitats de l’Agència.

Article 13. Funcionament del Consell de Direcció.

1. El Consell de Direcció es reuneix, almenys, una vegada al mes amb caràcter 
ordinari, així com, amb caràcter extraordinari, totes les vegades que el convoqui el seu 
president o a petició d’un terç dels seus membres. El Consell pot dur a terme les reunions 
amb caràcter presencial o mitjançant procediments alternatius basats en les noves 
tecnologies de la comunicació, tal com preveu la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés 
electrònic dels ciutadans als serveis públics.

2. Per a la constitució vàlida del Consell és necessària la presència d’almenys la 
meitat més un dels seus membres, més el president i secretari, o, si s’escau, dels qui els 
substitueixin reglamentàriament.

3. S’ha d’estendre acta de cadascuna de les seves sessions, que comprengui el 
desenvolupament succint de les sessions i els acords que s’hi han assolit.

4. El Consell ha d’adoptar les seves decisions per majoria simple dels assistents, i 
els empats, els ha de dirimir el president mitjançant vot de qualitat.

5. El vicepresident primer o, si s’escau, el vicepresident segon, substitueixen el 
president en cas de vacant, absència o malaltia.

6. Els vicepresidents col·laboren amb el president en les funcions de representació 
institucional de l’Agència, sense perjudici de les que s’assignin al director executiu; 
presideixen, a instàncies del president de l’Agència i sense perjudici de les funcions del 
director executiu, les subcomissions, comitès o grups que es puguin constituir; i, amb 
caràcter general, presten la seva col·laboració al president de l’Agència en tots els 
assumptes per als quals siguin requerits.

7. Sense perjudici del que estableixen els apartats anteriors, el Consell de Direcció 
ha d’establir, per complementar-les, les seves pròpies normes de funcionament.

Secció 3a Òrgans de direcció i gestors

Article 14. Nomenament i cessament del director executiu.

1. El director executiu de l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i 
Nutrició, amb nivell orgànic de director general, n’exerceix la representació legal.

2. El director executiu és nomenat pel Consell de Ministres, a proposta del president 
del Consell de Direcció, amb l’informe previ preceptiu del Consell esmentat i per un 
període de quatre anys renovable, entre funcionaris de carrera del subgrup A1, que siguin 
persones de reconeguda competència en algun dels camps d’actuació de l’Agència o en 
l’àmbit de la gestió empresarial, de conformitat amb el que disposa l’article 18.2 de la Llei 
6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament de l’Administració General de l’Estat.

3. El director executiu cessa per alguna de les causes següents:

a) Expiració del període del seu mandat.
b) Renúncia acceptada pel Consell de Ministres.
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c) Separació acordada pel Govern, prèvia instrucció d’expedient, en què s’ha 
d’escoltar el Consell de Direcció, per incompliment greu de les seves obligacions, 
incapacitat sobrevinguda per a l’exercici de la seva funció o incompatibilitat.

d) Acord del Consell de Ministres a proposta del Consell de Direcció.
e) Condemna ferma per delicte dolós.

4. El director executiu assisteix a les reunions del Consell de Direcció amb veu però 
sense vot.

5. El director executiu ha de retre compte de la seva gestió al Consell de Direcció i li 
ha de sotmetre per a la seva aprovació els programes de treball, la memòria anual 
d’activitats realitzades i l’avantprojecte de pressupostos.

Article 15. Funcions del director executiu.

Corresponen al director executiu les funcions següents:

a) Exercir la direcció del personal i dels serveis i les activitats de l’Agència.
b) Elaborar la proposta de relació de llocs de treball.
c) Elaborar l’avantprojecte de pressupost, del programa d’activitats i de la memòria 

d’activitats, i sotmetre’ls al Consell de Direcció.
d) Contractar el personal en règim de dret laboral, previ compliment de la normativa 

aplicable a aquest respecte.
e) Dictar instruccions i circulars sobre les matèries que siguin competència de 

l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició.
f) Formar part, amb veu però sense vot, dels diferents òrgans col·legiats de l’Agència 

i designar el secretari de cadascun d’aquests òrgans, d’entre els seus funcionaris.
g) Adjudicar i formalitzar els contractes i convenis que requereixen la gestió de 

l’Agència, i vigilar-ne el compliment i l’execució.
h) Aprovar despeses i ordenar pagaments dins dels límits pressupostaris de 

l’Agència.
i) Exercir la gestió economicofinancera de l’Agència, sense perjudici de les 

competències de control de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat.
j) Acordar, amb l’informe previ del Consell de Direcció, l’elaboració d’estudis i 

informes per iniciativa de la mateixa Agència i aprovar-los a proposta de l’òrgan competent, 
si s’escau.

k) Exercir totes les competències de l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat 
Alimentària i Nutrició que la Llei o aquest Estatut no assignin a un altre òrgan específic.

Article 16. Subdireccions generals i unitats bàsiques.

1. L’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició s’estructura en 
les següents unitats i centres, sota la dependència del director executiu de l’organisme 
esmentat:

a) Secretaria General, amb nivell orgànic de Subdirecció General, que exerceix 
funcions de suport al director executiu en matèria de contractació administrativa, 
pressupostària, gestió econòmica, comptabilitat, jurídica, tecnologies de la informació, 
règim interior i de gestió de recursos humans i, específicament, assumeix l’exercici de les 
funcions que recullen els punts a), b) i c), de l’apartat 2, de l’article 4 d’aquest Estatut.

b) La Subdirecció General de Coordinació, Qualitat i Cooperació en Consum, que 
exerceix en l’àmbit de la seva activitat les funcions que recullen els punts e), m), p) i u), de 
l’apartat 2, de l’article 4 d’aquest Estatut.

Així mateix, corresponen a aquesta Subdirecció General el control i la supervisió del 
Centre d’Investigació i Control de la Qualitat en la realització d’anàlisis, proves i assajos 
sobre la qualitat i la seguretat dels béns i serveis d’ús i consum, la formació i 
l’assessorament de personal tècnic, així com l’activitat dirigida al foment de la qualitat 
d’aquells.
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c) La Subdirecció General d’Arbitratge i Drets del Consumidor, que exerceix en 
l’àmbit de la seva activitat les funcions que recullen els punts, e), q), r), s) i t), de l’apartat 2, 
de l’article 4 d’aquest Estatut.

d) La Subdirecció General de Promoció de la Seguretat Alimentària, que assumeix 
l’exercici de les funcions relatives a la gestió del risc alimentari en la producció, la 
transformació, l’elaboració, el transport, la distribució i la venda o el servei al consumidor 
final i col·lectivitats, així com la Secretaria de la Comissió Interministerial per a l’Ordenació 
Alimentària (CIOA) i en l’àmbit de la seva activitat les funcions que recullen els punts d), 
f), g), k) i p), de l’apartat 2, de l’article 4, d’aquest Estatut.

Corresponen igualment a aquesta Subdirecció General el control i la supervisió del 
Centre Nacional d’Alimentació i del Laboratori de Biotoxines Marines.

e) La Subdirecció General de Coordinació d’Alertes i Programació del Control 
Oficial, que exerceix en l’àmbit de la seva activitat les funcions que apareixen recollides 
en els punts h) i i), de l’apartat 2, de l’article 4, d’aquest Estatut.

2. Queden adscrits a l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i 
Nutrició, a través de les subdireccions generals esmentades, i amb el nivell orgànic que 
determini la relació de llocs de treball, els centres següents:

1r El Centre d’Investigació i Control de la Qualitat, que fa les anàlisis, les proves i els 
assajos sobre la qualitat i la seguretat dels béns i serveis d’ús i consum, i fomenta la 
qualitat analítica i tecnològica en l’àrea de control de béns i serveis, així com forma i 
assessora el personal tècnic.

2n El Centre Nacional d’Alimentació, que fa funcions de suport cientificotècnic i de 
control analític de laboratori en la detecció de contaminants químics i biològics i actua 
com a laboratori de referència en els casos que estableixen les disposicions corresponents.

3r El Laboratori de Biotoxines Marines, que exerceix funcions de suport 
cientificotècnic i control analític de laboratori en el camp de les biotoxines marines, i actua 
com a laboratori de referència en els casos en què les disposicions corresponents ho 
estableixin.

3. Les altres unitats tècniques s’estructuren conforme estableixi la relació de llocs de 
treball de l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària, Nutrició i Consum, i s’adscriuen 
a la unitat o subdirecció general corresponent.

Secció 4a Òrgans de coordinació i assessorament

Subsecció 1a Òrgans de coordinació

Article 17. De la Comissió Institucional.

1. La Comissió Institucional és l’òrgan de l’Agència encarregat d’establir mecanismes 
eficaços de coordinació i cooperació entre les administracions públiques amb 
competències en matèria de seguretat alimentària i nutrició. Exerceix, per tant, funcions 
de coordinació interterritorial i interdepartamental, en aquests àmbits d’actuació de 
l’Agència.

2. A través del president de l’Agència, la Comissió Institucional ha de mantenir la 
comunicació necessària amb el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut i 
altres conferències sectorials.

Article 18. Composició de la Comissió Institucional.

1. La Comissió Institucional està composta per:

a) Un representant, respectivament, dels Ministeris de Sanitat, Serveis Socials i 
Igualtat, i d’Economia i Competitivitat; i dos d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

b) Un representant de cadascuna de les comunitats autònomes.
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c) Un representant per cadascuna de les ciutats de Ceuta i de Melilla.
d) Quatre representants de les entitats locals, designats per l’associació d’àmbit 

estatal de més implantació.

2. La Comissió està presidida pel president de l’Agència. Una vegada constituïda, 
ha d’elegir, pels seus membres i d’entre aquests, dos vicepresidents, i n’ha d’informar el 
Consell de Direcció.

Article 19. Nomenament i cessament dels membres de la Comissió Institucional.

El nomenament i el cessament dels membres de la Comissió Institucional correspon 
als departaments de l’Administració General de l’Estat o a les administracions territorials 
que aquells representin, i en tot cas aquestes situacions s’han de comunicar a la persona 
titular del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. De la mateixa manera, es pot 
designar un suplent per cadascun dels membres de la Comissió Institucional.

Article 20. Funcionament de la Comissió Institucional.

1. La Comissió Institucional pot funcionar en ple o en grups de treball específics.
2. El ple de la Comissió Institucional es reuneix en sessió ordinària amb periodicitat 

bimestral, i es pot reunir en sessió extraordinària a instàncies del president o a demanda 
d’un terç dels seus membres. La Comissió pot dur a terme les seves reunions amb 
caràcter presencial o mitjançant procediments alternatius basats en les noves tecnologies 
de la comunicació, tal com preveu la Llei 11/2007, de 22 de juny.

3. El ple ha d’acordar la creació de grups de treball específics que, amb caràcter 
general, no són permanents. L’acord de creació d’aquests grups n’ha d’establir l’objecte, 
el termini en què s’han de constituir i en què han de complir el manament encomanat pel 
ple. Ha d’aixecar actes de les seves sessions, i com a secretari ha d’actuar el funcionari 
designat pel director executiu de l’Agència.

4. La Comissió Institucional pot elaborar un reglament intern de funcionament, en el 
qual s’ha d’especificar el règim d’adopció d’acords, el caràcter de les convocatòries, així 
com tots els aspectes instrumentals que es consideri convenient establir.

Article 21. El Comitè de Valoració.

1. El Comitè de Valoració és l’òrgan encarregat de resoldre els problemes plantejats 
quan hi ha discrepàncies entre les administracions competents, en l’adopció de mesures 
respecte a certs productes insegurs. El Comitè està integrat per representants de 
l’Administració General de l’Estat i de les comunitats autònomes i el seu funcionament 
s’ha d’acomodar al que regula la Guia per a la gestió de la Xarxa d’alerta de seguretat de 
productes no alimentaris.

Subsecció 2a Òrgans d’assessorament

Article 22. El Consell Consultiu. Composició.

1. El Consell Consultiu és l’òrgan de participació activa de la societat en els 
assumptes relacionats amb la seguretat alimentària i la nutrició.

2. El Consell Consultiu està format per:

a) Sis representants de les organitzacions socials més representatives: tres per les 
associacions de consumidors, proposats pel Consell de Consumidors i Usuaris, i tres 
proposats pel Consell Econòmic i Social. En tots els casos, l’àmbit d’activitat dels 
representants proposats ha d’incidir directament o indirectament en la seguretat 
alimentària i la nutrició.

b) Vuit representants de les organitzacions econòmiques més representatives dels 
sectors de la producció, la transformació, la distribució i la restauració.
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c) Sis representants de les organitzacions col·legials de metges, farmacèutics, 
veterinaris, enginyers agrònoms, biòlegs i químics, un per cadascuna de les organitzacions 
esmentades.

El Consell Consultiu, el presideix el president de l’Agència. Es poden nomenar dos 
vicepresidents, pels membres del Consell esmentat i d’entre aquests.

3. Excepcionalment, el president pot convidar a les reunions del Consell Consultiu 
les persones que consideri necessàries per la seva especial qualificació sobre els temes 
inclosos a l’ordre del dia.

4. Els membres d’aquest Consell, una vegada proposats, són designats per la 
persona titular del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, i la durada del seu 
mandat és de dos anys.

Article 23. Funcions del Consell Consultiu.

1. El Consell Consultiu assessora el Consell de Direcció i el director executiu de 
l’Agència quan aquests ho sol·licitin i en allò que sol·licitin, i ha de ser consultat 
preceptivament en els assumptes següents:

a) Projecte de programa d’activitats.
b) Quan es requereixi informació per establir i mantenir mecanismes per actuar de 

manera integral en les polítiques de seguretat alimentària i nutrició.

2. A més, pot ser consultat en tots els aspectes en què, segons l’opinió del president 
del Consell de Direcció, sigui convenient demanar el parer del Consell Consultiu.

3. El Consell de Direcció, a través del seu president, ha d’informar el Consell 
Consultiu de les mesures i les actuacions adoptades en situacions de crisi i emergències.

Sense perjudici d’això, el Consell Consultiu ha de ser informat regularment de les 
activitats de l’Agència a través de sessions ordinàries de periodicitat semestral, 
convocades pel president. També es poden celebrar reunions extraordinàries, per 
iniciativa del president. Igualment, el Consell pot dur a terme les seves reunions amb 
caràcter presencial o mitjançant procediments alternatius basats en les noves tecnologies 
de la comunicació, tal com preveu la Llei 11/2007, de 22 de juny. De totes dues sessions, 
se n’ha d’estendre acta, i corresponen al funcionari designat pel director executiu les 
tasques de secretari del Consell Consultiu.

4. El Consell Consultiu ha d’elaborar un reglament intern de funcionament, en què 
s’ha d’especificar el règim d’adopció d’acords, el caràcter de les convocatòries, així com 
tots els aspectes instrumentals que es consideri convenient establir.

Article 24. El Consell de Consumidors i Usuaris.

1. El Consell de Consumidors i Usuaris és l’òrgan nacional de consulta de 
l’Administració General de l’Estat i de representació institucional dels consumidors i 
usuaris a través de les seves organitzacions.

2. El Consell de Consumidors i Usuaris integra les associacions de consumidors i 
usuaris d’àmbit supraautonòmic que, atenent la seva implantació territorial, nombre de 
socis, trajectòria en l’àmbit de la protecció dels consumidors i usuaris i programes 
d’activitats a dur a terme, siguin més representatives.

3. Quant a la seva composició, funcions i funcionament, el Consell de Consumidors i 
Usuaris es regeix pel que estableix el capítol IV del text refós de la Llei general per a la 
defensa dels consumidors i usuaris, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de 
novembre, i altres lleis complementàries, així com pel seu propi Reglament intern.

Article 25. El Consell General del Sistema Arbitral de Consum.

1. El Consell General del Sistema Arbitral de Consum és l’òrgan col·legiat de 
representació i participació en matèria d’arbitratge de consum.
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2. La composició, les funcions i el mode de funcionament del Consell General és la 
que recull el Reial decret 231/2008, de 15 de febrer, pel qual es regula el Sistema Arbitral 
de Consum.

Secció 5a Òrgan d’avaluació del risc: el Comitè Científic

Article 26. Composició del Comitè Científic.

1. El Comitè Científic és l’òrgan de l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat 
Alimentària i Nutrició que assumeix les funcions de proporcionar a aquest organisme 
dictàmens científics en matèria de consum, seguretat alimentària i nutrició, definir l’àmbit 
dels treballs de recerca necessaris per a les seves funcions i coordinar els treballs dels 
grups d’experts que duguin a terme activitats d’avaluació de riscos en el marc de les 
actuacions de l’Agència.

2. El Comitè Científic està integrat per dues seccions, una de seguretat alimentària i 
nutrició, i una altra de consum. La secció de seguretat alimentària i nutrició ha de tenir un 
màxim de 20 membres de reconeguda competència científica en àmbits relacionats amb 
cadascuna de les matèries que assenyala l’apartat 3. La secció de consum pot tenir fins a 
10 membres de reconeguda competència científica en àmbits relacionats amb cadascuna 
de les matèries que assenyala l’apartat 4.

3. La secció de seguretat alimentària i nutrició ha de disposar d’especialistes 
pertanyents a diferents camps, com ara, entre d’altres, els que responguin a la distribució 
següent:

toxicologia alimentària, microbiologia, virologia, parasitologia o zoonosi alimentàries, 
epidemiologia humana, epidemiologia animal, biotecnologia i modificació genètica, 
immunologia i al·lergologia, nutrició humana, epidemiologia i salut pública des del punt de 
vista de la nutrició, alimentació animal, farmacologia, processos tecnològics alimentaris, o 
anàlisi i instrumentació.

4. La secció de consum ha de disposar d’especialistes pertanyents a diferents 
camps, com ara, entre d’altres, els que responguin a la distribució següent:

al·lergologia, biologia, cosmètica, dret, economia, farmacologia, física, enginyeria, 
medicina, psicologia, química, toxicologia o educació infantil.

Article 27. Nomenament dels membres del Comitè Científic.

1. Els membres de cadascuna de les seccions del Comitè Científic, els selecciona i 
nomena el Consell de Direcció, a proposta del president, per un període de dos anys 
renovable. Els criteris de selecció s’han de basar en l’excel·lència i l’adequació dels 
candidats a les funcions requerides, així com la seva independència i la disponibilitat 
objectiva per a l’exercici adequat de la seva funció. El Consell de Direcció ha d’informar 
sobre el procés de selecció els òrgans d’assessorament i coordinació de l’Agència, que 
poden formular-li propostes.

2. Pels membres de cadascuna de les seccions del Comitè Científic i d’entre 
aquests, s’ha de nomenar un president i un vicepresident de cadascuna de les seccions.

Article 28. Funcionament del Comitè Científic.

1. Sota la dependència del Comitè Científic, dins de cadascuna de les seccions, 
s’han de constituir els grups d’experts d’avaluació de riscos alimentaris, nutrició i consum, 
que el Consell de Direcció consideri necessari, a proposta del director executiu, en 
consulta d’aquest amb el Comitè. Aquests grups poden estar integrats per membres del 
Comitè, per experts externs o tots dos, en les àrees que esmenten els apartats 3 i 4 de 
l’article 26, o en altres disciplines igualment connexes amb el consum, la seguretat 
alimentària i la nutrició. L’acord de creació dels grups esmentats, que amb caràcter 
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general no són permanents, n’ha d’establir l’objecte, la conformació, el termini en què 
s’han de constituir i en què han de complir el manament encomanat pel Consell de 
Direcció. El president de cadascuna de les seccions del Comitè Científic ha de coordinar 
els treballs dels grups d’experts. El Comitè Científic ha de ratificar, si escau, els treballs 
dels grups esmentats, que han d’informar del resultat de la seva activitat el president de la 
secció respectiva, i aquest el Consell de Direcció a través del director executiu.

2. El Comitè Científic i els seus grups d’experts han d’actuar d’acord amb els 
principis d’excel·lència i independència en la seva activitat d’avaluació. Han de 
circumscriure el seu àmbit d’actuació a les sol·licituds plantejades pel Consell de Direcció, 
i poden elevar propostes a aquest òrgan per iniciativa pròpia, a través del director 
executiu.

3. El Comitè Científic s’expressa formalment mitjançant informes del Comitè Científic 
de l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició, que s’han de fer 
públics d’acord amb el que s’estableix a l’article 39 d’aquest Estatut. S’hi han de fer 
constar, en cas de controvèrsia, els vots particulars motivats.

4. El Comitè Científic i els seus membres han de canalitzar qualsevol relació 
institucional derivada de la seva pertinença a l’Agència a través del director executiu i el 
Consell de Direcció de l’organisme autònom. S’han d’abstenir de portar a terme activitats 
de comunicació de riscos, així com qualsevol tipus de manifestacions o declaracions en 
relació amb la seva activitat d’avaluació, sense l’autorització expressa del Consell de 
Direcció. Estan obligats pel sigil professional durant el procés d’elaboració d’informes i 
fins que aquests no es considerin finalitzats i es facin públics.

5. Amb la finalitat de recolzar els treballs encomanats al Comitè Científic i donar-los 
suport cientificotècnic, l’Agència ha d’impulsar la creació d’una xarxa d’institucions que 
col·laborin permanentment en els treballs esmentats.

Article 29. Declaració d’independència, transparència i confidencialitat per als membres 
del Comitè Científic.

1. En l’acompliment de les seves funcions, els membres del Comitè Científic han de 
mantenir la seva independència i la confidencialitat deguda en relació amb les dades, les 
informacions i les deliberacions de les quals tinguin coneixement per raó de la seva 
pertinença a aquest.

2. Així mateix, en virtut del principi de transparència, els membres del Comitè 
Científic han de formalitzar davant la seva Secretaria una declaració de conflicte 
d’interessos i l’han d’actualitzar quan es donin circumstàncies que ho requereixin, 
derivades de l’exercici del càrrec en relació amb altres activitats professionals. En el 
supòsit que siguin empleats públics de l’Administració General de l’Estat, han de remetre 
les declaracions esmentades a l’Oficina de Conflictes d’Interessos als efectes que aquesta 
unitat resolgui sobre la compatibilitat d’aquestes activitats a l’empara de la Llei 53/1984, 
de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions 
públiques. Quan es donin aquestes circumstàncies, els membres del Comitè Científic 
s’han d’abstenir de participar en qualsevol activitat d’aquest o de les seves subcomissions, 
comitès o grups d’experts en què participin i que comportin un conflicte d’interessos amb 
les seves activitats professionals, en els termes que preveuen aquesta norma i la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú.

3. Els membres del Comitè Científic han de fer declaracions de causes que generin 
situacions d’incompatibilitat per a l’acompliment de les seves comeses. Si en el transcurs 
del seu mandat sobrevenen causes susceptibles de generar situació d’incompatibilitat per 
a l’exercici de la seva gestió, els afectats han de fer davant el president de l’Agència una 
declaració immediata d’aquestes, que han de ser avaluades pel Consell de Direcció. En 
cas que les causes esmentades es refereixin a empleats públics de l’Administració 
General de l’Estat, s’han de remetre a l’Oficina de Conflictes d’Interessos als efectes 
d’aplicació del que preveu la norma que esmenta l’apartat anterior. Si a partir de la dita 
avaluació aquest conclou que la independència del declarant per exercir el seu mandat 
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com a membre del Comitè es pot veure compromesa, la persona subjecta a incompatibilitat 
té vuit dies per optar entre la seva condició de membre del Comitè i el càrrec o la dedicació 
incompatible. Si no exerceix l’opció en el termini assenyalat, el Consell ha de formular, a 
través del president de l’Agència, una proposta de remoció i substitució, sense perjudici 
de les competències de l’Oficina de Conflictes d’Interessos en aquesta matèria.

CAPÍTOL IV

Programes d’activitats i memòria anual d’activitats

Article 30. Programes d’activitats.

1. El director executiu ha d’elaborar, amb periodicitat anual, un projecte de programa 
d’activitats, que comprengui les previsions anuals i, si s’escau, plurianuals. Per a això, ha 
de recollir les aportacions dels òrgans d’assessorament, coordinació i avaluació de riscos. 
Aquest projecte s’ha d’elevar al Consell de Direcció, als efectes de la seva aprovació.

2. Els programes d’activitats, aprovats d’acord amb l’apartat anterior, han de ser 
objecte de difusió.

Article 31. Memòria d’activitats.

1. El director executiu ha de sol·licitar a la resta d’òrgans de l’Agència, així com a les 
seves unitats, tota la informació necessària per elaborar, amb periodicitat anual, la 
memòria d’activitats de l’Agència.

2. Aquesta memòria, en fase de projecte, s’ha d’elevar al Consell de Direcció, als 
efectes de la seva aprovació.

3. La memòria anual ha de ser objecte de difusió.

CAPÍTOL V

Xarxes d’alerta

Article 32. Sistema coordinat d’intercanvi ràpid d’informació per a alertes alimentàries.

1. L’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició ha de coordinar, 
de manera centralitzada i en estreta relació amb les autoritats territorials competents, un 
sistema d’intercanvi ràpid d’informació o xarxa d’alerta alimentària, a través de la qual es 
difon qualsevol informació que pugui comprometre de manera greu i potencialment 
immediata la salut dels consumidors.

2. Aquest sistema, de caràcter nacional i únic, funciona d’acord amb criteris 
d’urgència, selectivitat i, quan així es requereixi, confidencialitat en la transmissió de la 
informació, sense perjudici dels requisits d’ordre funcional que recullen el Reial decret 
1801/2003, de 26 de desembre, sobre seguretat general dels productes, i els instruments 
d’aplicació de la Directiva 2001/95/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 3 de 
desembre de 2001, relativa a la seguretat general dels productes, incorporada a 
l’ordenament intern mitjançant l’esmentat Reial decret.

3. L’Agència actua com a centre coordinador d’àmbit nacional de la Xarxa de punts 
de contacte per a alertes alimentàries, que pot ser modificada per acord del Consell de 
Direcció.

4. L’Agència també actua com a punt de contacte d’Espanya en el sistema RASFF 
(sistema comunitari d’alerta ràpida per a aliments i pinsos) i el sistema internacional 
INFOSAN, i constitueix un nexe d’intercanvi d’informació entre les autoritats nacionals, la 
Comissió Europea i els estats membres. Aquesta condició s’entén sense perjudici del que 
estableix el Reial decret 1471/2008, de 5 de setembre, pel qual s’estableix i es regula la 
xarxa d’alerta per als pinsos.
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5. Correspon a l’Agència, a través del seu director executiu, desencadenar la posada 
en marxa de la Xarxa d’alerta alimentària nacional, sigui a iniciativa pròpia, a instàncies 
de les autoritats autonòmiques competents o de la Comissió Europea.

6. El director executiu ha d’informar el president de l’Agència sobre els expedients 
d’alerta que, en funció de la seva gravetat potencial, s’hagin de posar en coneixement del 
Consell de Direcció de l’organisme esmentat. Aquest procediment s’ha de portar a terme 
sistemàticament en situacions de crisi o emergència alimentària.

7. En aplicació del principi de transparència, l’Agència ha d’informar els consumidors 
dels riscos dels aliments inclosos en aquest sistema que siguin susceptibles de difusió.

8. L’Agència ha de vetllar pel manteniment de la coordinació adequada amb altres 
sistemes o xarxes d’intercanvi ràpid d’informació que puguin afectar la seguretat 
alimentària.

9. Amb periodicitat anual s’ha d’elaborar una memòria de funcionament de la Xarxa 
d’alerta alimentària, que s’ha d’annexar a la memòria anual d’activitats de l’Agència. En el 
document que s’hi incorpori s’han d’ometre les dades relatives a empreses o particulars 
que no es puguin fer públiques per raó de la confidencialitat.

Article 33. Xarxa d’alerta dels productes de consum no alimentaris.

1. L’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició gestiona, de 
manera centralitzada i en estreta relació amb les autoritats territorials competents, la 
Xarxa d’alerta de productes no alimentaris posats a disposició dels consumidors.

2. L’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició constitueix el 
punt de contacte nacional del Sistema d’intercanvi ràpid d’informació de productes no 
alimentaris, entre les autoritats espanyoles competents en el seu control al mercat. Al 
mateix temps, és el punt de contacte a Espanya del sistema RAPEX (sistema comunitari 
d’intercanvi ràpid d’informació), i constitueix un nexe d’intercanvi d’informació entre les 
autoritats nacionals, la Comissió Europea i la resta d’estats membres.

3. La Xarxa d’alerta de productes no alimentaris funciona segons el que preveu el 
Reial decret 1801/2003, de 26 de desembre, sobre seguretat general dels productes. En 
l’aplicació d’aquest, l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició ha 
d’adoptar les mesures que li corresponguin en funció de la competència de l’Administració 
General de l’Estat.

4. En aplicació del principi de transparència, l’Agència ha d’informar els 
consumidors dels riscos dels productes inclosos en aquest sistema que siguin 
susceptibles de difusió.

5. Correspon a l’Agència, a través del seu director executiu, desencadenar la posada 
en marxa de la Xarxa d’alerta de seguretat de productes nacional, sigui a iniciativa pròpia, 
a instàncies de les autoritats autonòmiques competents o de la Comissió Europea.

6. El director executiu ha d’informar el president de l’Agència sobre els expedients 
d’alerta que, en funció de la seva gravetat potencial, s’hagin de posar en coneixement del 
Consell de Direcció de l’organisme esmentat. Aquesta manera de procedir s’ha de portar 
a terme sistemàticament en situacions de crisi o emergència.

7. L’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició ha de promoure 
les col·laboracions necessàries, tant amb altres òrgans de l’Administració General de 
l’Estat com amb els sectors econòmics, per a una gestió adequada de la Xarxa d’alerta de 
productes no alimentaris.

8. Anualment, s’ha d’elaborar una memòria amb les dades de la Xarxa d’alerta de 
productes de consum no alimentaris, que s’ha d’annexar a la memòria anual d’activitats 
de l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició.
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CAPÍTOL VI

Comitès de crisi i emergència

Article 34. Comitès de crisi i emergència.

1. Correspon al president de l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària 
i Nutrició valorar i decidir la necessitat i l’oportunitat de constituir comitès de crisi i 
emergències davant incidències que requereixin aquesta consideració, i n’ha d’informar el 
Consell de Direcció i la resta d’òrgans de l’Agència.

2. La composició d’aquests comitès de crisi, la decideix específicament el president 
per a cada episodi d’aquesta naturalesa, integrant els membres dels òrgans de l’Agència 
que siguin més procedents en funció de la matèria de què es tracti. El director executiu, 
així com el titular del lloc de treball o de la unitat a la qual, si s’escau, correspongui la 
comunicació i la coordinació institucional, han de formar part en tot cas de la composició 
d’aquests comitès. Poden formar part dels comitès específics de crisi experts aliens als 
òrgans i l’estructura de l’Agència. Aquests experts s’han d’atenir en tot cas al que disposen 
els articles 29 i 40 en matèria de confidencialitat de la informació.

3. Els components dels comitès de crisi han de canalitzar qualsevol relació 
institucional derivada de la seva pertinença a aquests a través del president de l’Agència. 
S’han d’abstenir de portar a terme activitats de comunicació de riscos, així com qualsevol 
tipus de manifestacions o declaracions en relació amb la seva activitat, sense l’autorització 
expressa del president.

4. També correspon al president de l’Agència la decisió de desactivar els comitès de 
crisi, i informar-ne el Consell de Direcció i la resta d’òrgans de l’Agència.

Article 35. Procediment general d’actuació en situacions de crisi. Plans específics.

1. El director executiu, amb la col·laboració de la resta d’òrgans de l’Agència i les 
seves unitats bàsiques, ha de coordinar l’elaboració del procediment general d’actuació 
en situacions de crisi i emergència, així com d’un procediment general de comunicació de 
riscos, que s’han d’elevar al Consell de Direcció als efectes de la seva aprovació pel seu 
president.

2. Els comitès de crisi han de portar a terme la seva funció d’acord amb un pla 
específic dissenyat expressament per a cada episodi. Aquests plans específics han 
d’incloure pautes específiques de comunicació de riscos i s’han d’ajustar, en tot cas, a les 
directrius contingudes en el procediment general d’actuació en situacions de crisi i 
emergència, que s’han de referir als mecanismes addicionals de coordinació intersectorial 
i interterritorial a activar, a l’inventari de recursos disponibles per a avaluació del risc i 
control del perill i a la coordinació i l’adequació de la comunicació de riscos.

CAPÍTOL VII

Relacions amb altres autoritats

Article 36. Relacions amb l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària.

L’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició, a través del seu 
director executiu, es relaciona amb l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària, així com 
amb les agències o organismes similars d’altres països.

Article 37. Relacions amb l’autoritat europea en matèria de seguretat de productes no 
alimentaris.

L’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició, a través del seu 
director executiu, es relaciona amb l’autoritat europea en matèria de seguretat de 
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productes no alimentaris, així com amb les agències o organismes similars d’altres 
països.

Article 38. Relacions amb altres autoritats en qüestions que afectin la seguretat 
alimentària, la nutrició i el consum.

L’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició, en la seva condició 
d’autoritat sanitària i de consum, pot obtenir, en l’exercici de les seves funcions, la 
cooperació d’altres autoritats i poders públics.

CAPÍTOL VIII

Accés als documents de l’Agència

Article 39. Difusió i consulta d’informes, documents i acords de l’Agència.

1. L’Agència, d’acord amb el principi de transparència i sense perjudici del respecte 
del dret a la intimitat de les persones i a les matèries protegides pel secret industrial i 
comercial, mitjançant sol·licitud al director executiu, ha de facilitar l’accés als dictàmens i 
informes tècnics dimanants de la seva activitat, una vegada es considerin definitius.

2. L’Agència pot donar difusió per iniciativa pròpia, a través de la seva Unitat de 
Comunicació i Coordinació Institucional, a tots els dictàmens o informes que consideri 
convenient, mitjançant publicacions oficials, mitjans electrònics de difusió d’informació o 
inserció en mitjans de comunicació social.

3. L’accés a altres documents, incloses les actes de les reunions dels òrgans de 
l’Agència, es regeix pel que estableix l’article 37 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
quant a l’accés dels ciutadans a arxius i registres. Així mateix, és aplicable, en tot el que 
sigui aplicable, el que estableix la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els 
drets d’accés a la informació, de participació pública i d’accés a la justícia en matèria de 
medi ambient.

Article 40. Confidencialitat de la informació.

1. Sense perjudici del que exposa l’article precedent, els membres dels òrgans de 
l’Agència, així com qualsevol persona que, encara que no hi pertanyi, participi en les 
seves reunions o grups de treball, han de guardar secret de les deliberacions, així com de 
totes les dades o informacions de què tinguin coneixement en l’exercici de les seves 
funcions.

2. Tot el personal al servei de l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària 
i Nutrició ha de mantenir sigil, fins i tot després d’haver cessat en les seves funcions, 
sobre les dades dels expedients d’autorització d’ingredients, productes o processos 
alimentaris que conegui en l’exercici de les seves tasques, i no fer un ús indegut de la 
informació obtinguda.

CAPÍTOL IX

Règim econòmic, pressupostari i de comptabilitat

Article 41. Finançament.

Els recursos econòmics de l’Agència estan integrats per:

a) Les assignacions que anualment s’estableixin amb càrrec als pressupostos 
generals de l’Estat.

b) Les aportacions procedents de fons comunitaris destinats al compliment dels 
seus fins.
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c) Les taxes i altres ingressos públics dimanants de la seva activitat.
d) Les subvencions, així com els ingressos que obtingui com a conseqüència de 

concerts o convenis amb ens públics.
e) Qualsevol altre recurs no previst en els paràgrafs anteriors i que legalment li pugui 

correspondre, o encàrrecs de gestió.

Article 42. Comptabilitat i intervenció.

1. L’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició ha d’aplicar els 
principis i les normes comptables que estableixen el Pla general de comptabilitat pública i 
les seves normes de desplegament.

2. L’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició està sotmesa a 
control per la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, en la forma que preveu la 
Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, per als organismes autònoms, i 
hi ha d’haver una intervenció delegada de la Intervenció General de l’Administració de 
l’Estat amb el nivell que es determini en la relació de llocs de treball corresponent.

Article 43. Règim pressupostari.

1. L’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició ha d’elaborar 
anualment un avantprojecte de pressupost amb l’estructura que assenyali el Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques, i l’ha de remetre al Ministeri de Sanitat, Serveis 
Socials i Igualtat per a la seva elevació al Govern i la seva remissió posterior a les Corts 
Generals, com a part dels pressupostos generals de l’Estat.

2. El règim pressupostari de l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària 
i Nutrició és el que estableix la Llei general pressupostària per als organismes autònoms.

CAPÍTOL X

Règim patrimonial

Article 44. Patrimoni.

L’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició pot tenir adscrits 
béns del Patrimoni de l’Estat per al compliment dels seus fins.

La gestió patrimonial de l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i 
Nutrició s’ha de portar a terme d’acord amb el que estableixen la Llei 33/2003, de 3 de 
novembre, del patrimoni de les administracions públiques, i les disposicions de 
desplegament.

CAPÍTOL XI

Règim de contractació

Article 45. Règim de contractació de l’Agència.

La contractació de l’Agència es regeix pel que estableixen el text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
i les disposicions de desplegament.

Article 46. Informes o consultes sol·licitats a experts.

1. Als efectes del que disposa l’article 3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, es consideren 
d’interès públic les activitats, els informes o les consultes ordenats per l’Agència 
Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició als experts a què es refereix 
l’article 28.2 d’aquest Estatut.
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2. L’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició ha de gestionar 
d’ofici, davant els òrgans competents, els corresponents procediments de compatibilitat.

3. La relació d’experts i la referència a les activitats, informes o consultes 
encarregades per l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició ha de 
figurar en la memòria anual.

CAPÍTOL XII

Règim de personal

Article 47. Personal directiu.

1. Tenen la consideració de personal directiu de l’Agència Espanyola de Consum, 
Seguretat Alimentària i Nutrició els subdirectors generals. El personal directiu ha de ser 
funcionari de carrera del subgrup A1.

2. El personal directiu ha d’exercir el seu càrrec amb dedicació absoluta, plena 
independència i total objectivitat, i en l’acompliment de les seves comeses s’ha de 
sotmetre a avaluació d’acord amb els criteris d’eficàcia, responsabilitat per la seva gestió i 
control de resultats en relació amb els objectius fixats. Ha d’observar els deures de 
diligència, discreció i sigil professional en l’exercici del seu càrrec.

3. En la designació del personal directiu s’ha d’atendre el principi de mèrit i capacitat 
i criteris d’idoneïtat, i s’ha de portar a terme mitjançant procediments que garanteixin la 
publicitat i la concurrència.

Els subdirectors generals de l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i 
Nutrició, els designa la persona titular del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat 
pel procediment de lliure designació.

Article 48. Relació de llocs de treball.

L’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició ha de proposar als 
òrgans competents, a través del Ministeri de Sanitat Serveis Socials i Igualtat, la seva 
relació de llocs de treball.

Article 49. Retribucions.

Les retribucions del personal funcionari i laboral de l’Agència s’han d’ajustar al que 
disposen les lleis anuals de pressupostos.

Article 50. Provisió de llocs de treball.

1. L’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició ha de proveir 
els llocs de treball adscrits al personal funcionari, ajustant-se a la legislació de la funció 
pública.

2. Els llocs de treball adscrits al personal laboral s’han de proveir de conformitat 
amb el que disposa l’article 83 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de 
l’empleat públic.
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