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Dessalatge d’aigua de mar a Fuerteventura.
IDAM Las Palmas IV.
Xarxa arterial d’abastament a Las Palmas de Gran

Canaria.
IDAM de Telde.
Dessaladora d’aigua de mar de Las Palmas-Telde.
Dessaladora de Puerto del Rosario (1a i 2a fase).
Millora de les conduccions Puerto del Rosario-Gran

Tarajal i Corralejo i Tuineje-La Lajita.
Dipòsits reguladors a Finmaparte i Tiscamanita.
IDAM de Telde, 2a fase.
IDAM de Mogán i San Bartolomé, 2a fase.
Millora i ampliació de la dessaladora Las Palmas III.
Ampliació de l’estació dessaladora d’aigua de mar

de Guía (2a fase).
Bassa de regulació de l’abastament de Medianías.
IDAM Galdar-Agaete, 2a fase.
Regulació de la dessaladora d’Arrecife.
Xarxes d’adducció i dipòsits a Medianías.
Conducció Maneje-Arrieta-Magüez.
Dessaladora de San Bartolomé i Mogán.
Dessaladora d’Arucas-Moya (2a fase).
Potabilitzadora a San Nicolás de Tolentino.
Sanejament, depuració i reutilització d’aigües a Corra-

lejo, Gran Tarajal i Puerto del Rosario.
Ampliació de l’EDAR de Las Palmas.
EDAR de Tías.
Millora del sanejament i depuració de Las Palmas

de Gran Canaria.
Tractament terciari, Barranco Seco, 2a fase.
Millora de sanejament. EDAR de Tamaraceite.
Millora del sanejament i depuració al nord de Gran

Canaria.
Sistema insular de depuració i reutilització d’aigües

residuals (Fuerteventura).
Estacions depuradores d’aigües residuals del sector

sud de Gran Canaria.
Conducció per a la reutilització d’aigües depurades

de Las Palmas-Nord.
Millora qualitat d’aigües depurades i xarxes al nord

de Gran Canaria.
Millora del sistema de depuració de Telde.
Depuració i reutilització a l’illa de Lanzarote.
Tractament terciari, Hoya del Pozo.
Dessaladora de Janubio de 10.000 m3/dia, 1a fase.
Depuració d’aigües residuals del sector nord-oest de

Lanzarote.
Sistema de sanejament, depuració i reutilització

d’Arrecife, La Caleta del Sebo, Orzola, El Golfo i Playa
Quemada.

Santa Cruz de Tenerife

Embassament de La Viña.
Sistema hidràulic de La Viña. Embassament de Las

Rosas.
Sistema hidràulic insular (El Hierro).
Sistema hidràulic de La Viña, 2a fase.
Conduccions als barrancs de Las Angustias. Zona de

reg de la vall d’Aridane.
Infraestructura hidràulica de La Gomera (Orone I i III).
Sistema hidràulic de La Viña, canal d’enllaç de la lla-

cuna de Barlovento amb Garafía.
Embassament de Cumbrecita-El Paso a l’illa de La

Palma.
Sistema hidràulic de La Viña, transvasament d’aigües

del vessant est a l’oest.
Bassa de Bediesta.
Transvasament Teno-Adeje.
Estació dessaladora d’aigua de mar de l’Oest (Tene-

rife).
Adducció general de l’abastament urbà del nord-est

de Tenerife.

EDAM de Santa Cruz de Tenerife, 2a fase.
Millora de l’abastament urbà a l’illa de La Gomera.
Ampliació de l’abastament general de l’illa d’El Hierro.
Estacions dessaladores d’aigües salabroses al nord

i l’oest de Tenerife.
Remodelació de l’embassament de Los Campitos amb

aprofitament de vessaments del barranc de Santos.
Adducció general de l’abastament urbà de la vall de

l’Orotava.
Dessaladora de la platja de Las Américas, 2a fase.
Adducció general de l’abastament urbà de la vall de

Güimar.
Dessaladora de Granadilla.
Abastament a l’àrea metropolitana de La Laguna.
Dessaladora d’aigua de mar de Santa Cruz de Tene-

rife.
Captació d’aigua subterrània per a l’abastament urbà

de l’illa de La Gomera (Orone II).
Dipòsit de capçalera per a l’abastament de Santa Cruz

de Tenerife.
Co�ectors generals de sanejament de la vall de l’O-

rotava.
Reutilització de les aigües depurades de l’EDAR Ade-

je-Arona.
Sistema de reutilització d’aigües a l’illa de La Palma.
Sanejament i depuració a l’illa de La Palma.
Sistema de depuració i reutilització d’aigües residuals

de Granadilla.
Sistema de depuració d’Adeje-Arona, 2a fase.
Depuració i reutilització a Arona est i San Miguel.
Millora i ampliació de l’EDAR de Santa Cruz de Tene-

rife.
Sistema de depuració i reutilització d’aigües residuals

del nord-oest de Tenerife.
Sistema de depuració d’aigües residuals del nord-est

de Tenerife, 2a fase.
Sistema de depuració i reutilització d’aigües residuals

de l’oest de Tenerife.
Sistema de depuració d’aigües residuals d’Arona i San

Miguel, 2a fase.
Dipòsits reguladors per a reutilització d’aigües a Guía

de Isora i Santiago del Teide.
Sistema de depuració d’aigües residuals de la comar-

ca d’Acentejo.
Infraestructura de canalització i defensa de La Gomera.

Serveis centrals

Programa de control i seguiment de la qualitat de
les aigües.

Xarxa d’estacions d’aforament.

13043 LLEI 11/2001, de 5 de juliol, per la qual es
crea l’Agència Espanyola de Seguretat Ali-
mentària. («BOE» 161, de 6-7-2001.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei

següent i jo la sanciono.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La seguretat alimentària és una exigència derivada
de la Constitució, que consagra el dret a la protecció
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de la salut i atorga als poders públics competència per
organitzar i tutelar la salut pública i els encomana la
defensa dels consumidors i els usuaris, i en protegeix,
mitjançant procediments eficaços, la seguretat, la salut
i els interessos legítims (articles 43, 51 i 149.1.16a).

En la mateixa línia, la Llei 26/1984, general per a
la defensa dels consumidors i usuaris, atribueix a l’Ad-
ministració General de l’Estat el deure d’adoptar les
mesures que siguin convenients per protegir i defensar
els drets dels consumidors, especialment pel que fa a
la seva salut i la seva seguretat (article 39.4).

Així mateix, la Llei 14/1986, general de sanitat, orde-
na als òrgans competents de les administracions públi-
ques dur a terme les activitats necessàries per «al control
sanitari i la prevenció dels riscos per a la salut derivats
dels productes alimentaris, incloent-hi la millora de les
seves qualitats nutritives» (article 18.10).

A més que la seguretat alimentària és una exigència
constitucional i promoure-la és una obligació dels poders
públics, els ciutadans exigeixen que prevalgui sobre qual-
sevol altre tipus d’interessos.

El caràcter intersectorial, la naturalesa multifactorial
i la indubtable complexitat de la seguretat alimentària
aconsellen disposar d’instruments que, sens detriment
de la responsabilitat empresarial i del marc competencial,
puguin aportar un valor afegit clar a la gestió integral
de la seguretat alimentària en tota la cadena de pro-
ducció, elaboració, distribució i consum.

D’això se’n desprèn que és necessari un replante-
jament profund de la política de seguretat alimentària,
que permeti afrontar els problemes que es puguin asso-
ciar a la cadena alimentària amb les cotes de seguretat
més grans.

Per això, el Congrés dels Diputats va aprovar, el 23
de juny de 1999, una Resolució en què insta el Govern
a la constitució d’una Agència Espanyola per a la Segu-
retat Alimentària.

En aquest mateix sentit, el desembre de 1999, la
Comissió Europea va presentar una proposta que va
donar lloc al Llibre Blanc sobre la Seguretat Alimentària.
Entre d’altres mesures, preveu crear una autoritat euro-
pea en matèria de seguretat alimentària, que ha de trobar
la seva correspondència en la creació d’organismes anà-
legs, que constitueixin entre tots ells una xarxa de coo-
peració i intercanvi d’informació, sota la coordinació de
l’autoritat europea esmentada.

Els principis que conté el Llibre Blanc de la Seguretat
Alimentària es refereixen a la innocuïtat dels productes
alimentaris basada en una consideració integral de la
cadena alimentària; a l’anàlisi dels riscos alimentaris, sota
la triple consideració de l’avaluació, la gestió i la comu-
nicació de riscos, com a eina més adequada per pro-
moure els nivells més alts de protecció i confiança dels
consumidors; a la necessitat de fonamentar la gestió
dels riscos duta a terme per les autoritats competents,
en avaluacions científiques generades des de l’exce�èn-
cia i la independència, així com a la transparència que
ha de presidir totes aquestes actuacions.

Tot això ratifica la conveniència i l’oportunitat de cons-
tituir una Agència Espanyola de Seguretat Alimentària
que, integrant els elements d’intersectorialitat i interterri-
torialitat d’acord amb el marc competencial vigent, pro-
piciï una gestió eficaç de la seguretat dels aliments ins-
pirada i potenciada pels principis esmentats.

L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària, que
es crea mitjançant aquesta disposició, dóna resposta als
mandats i les necessitats exposades i integra tots els
elements que promouen la seguretat dels productes i
processos alimentaris i, en conseqüència, procedeix a
articular en un mateix organisme els diferents instru-
ments dedicats a la seguretat alimentària.

En tot aquest context, aquesta Llei crea l’Agència
Espanyola perquè considera que ha de ser un element

fonamental en la construcció de la seguretat alimentària
en el marc de la Unió Europea. La creació de l’Agència
respon als mateixos objectius que han donat lloc o estan
donant lloc a la creació d’aquest tipus d’organismes en
altres estats de la Unió Europea i a l’autoritat alimentària
europea mateixa. Amb tots ells ha de co�aborar estre-
tament, per la qual cosa s’ha considerat convenient que,
sens perjudici de les adequacions necessàries i, sobretot,
del respecte al marc competencial que en les matèries
concernides estableixen la Constitució i els estatuts de
les comunitats autònomes, els seus objectius, els seus
principis, les seves formes organitzatives i els seus mèto-
des de treball siguin similars i compatibles amb aquells.

les línies directrius que informen la creació de l’A-
gència són, per tant, les següents:

El seu objectiu general és el de protegir la salut públi-
ca, contribuint en el fet que els aliments destinats al
consum humà —considerant la cadena alimentària en
la seva integritat des de la producció primària fins al
consum— siguin segurs i garantir-ne la qualitat nutricional
i la promoció de la salut.

L’Agència ha de protegir els interessos dels consu-
midors actuant sota els principis de transparència i inde-
pendència i adoptant les seves decisions prèvia valoració
científica rigorosa i d’exce�ència dels riscos existents,
amb la participació activa dels consumidors, els ope-
radors econòmics i socials i la comunitat científica.

L’Agència ha d’impulsar la cooperació de totes les
administracions públiques competents i s’ha de cons-
tituir en centre de referència en l’anàlisi de riscos ali-
mentaris.

L’Agència ha d’assumir una funció rellevant en la defi-
nició de les necessitats normatives i executives noves
relatives a la seguretat alimentària i, si s’escau, ha d’in-
corporar en el seu àmbit d’actuació aspectes emergents
que estiguin relacionats amb la cadena alimentària direc-
tament o indirectament, amb particular referència als
aspectes del benestar animal relacionats amb la segu-
retat alimentària.

L’Agència té el caràcter d’organisme autònom, d’a-
cord amb el que estableix la Llei 6/1997, d’organització
i funcionament de l’Administració General de l’Estat, com
a via per promoure una operativitat i una compatibilitat
més grans amb el marc competencial vigent, i s’adscriu
al Ministeri de Sanitat i Consum. L’adscripció esmentada
pressuposa la co�aboració dels diferents departaments
ministerials en l’àmbit de les seves competències res-
pectives, així com de les altres administracions públiques
i dels sectors interessats, i compta amb la co�aboració
de les associacions de consumidors i usuaris.

A més es preveu la participació dels ministeris d’A-
gricultura, Pesca i Alimentació, de Medi Ambient, així
com del Ministeri de Ciència i Tecnologia en la designació
dels òrgans de direcció, en la consecució d’objectius
i en l’elaboració de l’Estatut de l’Agència.

Un cop transcorregut un període de temps suficient
des de la constitució de l’Agència, s’ha de procedir a
analitzar-ne el funcionament i, si se’n conclou que, per
al millor exercici de les seves funcions, és convenient
dotar-la d’un àmbit d’autonomia funcional més gran, d’a-
cord amb el que preveu la disposició addicional desena
de la Llei 6/1997, d’organització i funcionament de l’Ad-
ministració General de l’Estat, s’ha de procedir a fer les
modificacions necessàries amb aquesta finalitat.

Article 1. Creació de l’Agència Espanyola de Seguretat
Alimentària.

1. Es crea, amb la denominació d’Agència Espanyo-
la de Seguretat Alimentària, un organisme públic amb
caràcter d’organisme autònom, d’acord amb el que pre-
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veuen els articles 41, 43, 61 i 62 de la Llei 6/1997,
d’organització i funcionament de l’Administració General
de l’Estat, amb personalitat juridicopública diferenciada
i plena capacitat d’obrar, que es regeix per aquesta Llei
i les altres disposicions aplicables.

2. Aquest organisme autònom s’adscriu al Ministeri
de Sanitat i Consum, al qual correspon la seva direcció
estratègica, l’avaluació i el control dels resultats de la
seva activitat. La participació dels diferents departa-
ments als òrgans de l’Agència s’ha de determinar en
el seu Estatut.

3. A l’Agència, dins de l’esfera de les seves com-
petències, li corresponen les potestats administratives
per al compliment de les seves finalitats, en els termes
que prevegi el seu Estatut i d’acord amb la legislació
aplicable.

4. En l’exercici de les seves funcions públiques l’A-
gència actua d’acord amb el que preveu la Llei 30/1992,
de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

Article 2. Objectius i funcions.

1. L’Agència es crea amb l’objectiu general de pro-
moure la seguretat alimentària, com a aspecte fonamen-
tal de la salut pública, i d’oferir garanties i informació
objectiva als consumidors i als agents econòmics del
sector agroalimentari espanyol, des de l’àmbit d’actuació
de les competències de l’Administració General de l’Estat
i amb la cooperació de les altres administracions públi-
ques i els sectors interessats.

Són objectius específics els següents:

a) Propiciar la co�aboració i la coordinació de les
administracions públiques competents en matèria de
seguretat alimentària.

b) Afavorir la co�aboració entre les administracions
públiques i els diferents sectors interessats incloses les
associacions de consumidors i usuaris.

c) Actuar com a centre de referència d’àmbit nacio-
nal en l’avaluació de riscos alimentaris i en la gestió
i la comunicació d’aquests, especialment en les situa-
cions de crisi o d’emergència.

Els seus àmbits d’actuació són els següents:

La seguretat dels aliments destinats al consum humà,
incloent-hi la nutrició i els aspectes de qualitat amb inci-
dència en la salut.

La seguretat de la cadena alimentària, abastant totes
les seves fases.

Els aspectes de sanitat animal i sanitat vegetal que
incideixin directament o indirectament en la seguretat
alimentària.

Qualsevol altre que se li assigni tenint en compte
els avenços científics i les noves demandes socials.

2. Són funcions de l’Agència:

a) Coordinar les actuacions de les administracions
amb competències que incideixin directament o indirec-
tament en la seguretat alimentària.

b) Programar i coordinar les actuacions relatives als
aspectes sanitaris del control oficial de productes ali-
mentaris previstos per la normativa vigent.

c) Instar actuacions executives i, si s’escau, norma-
tives, de les autoritats competents, especialment en
situacions de crisi o d’emergència.

d) Identificar i coordinar els fòrums intersectorials
i interterritorials amb competències en seguretat alimen-
tària.

e) Censar i actualitzar els recursos, públics o privats,
relacionats amb la seguretat alimentària, i afavorir-ne
les relacions.

f) Elaborar i promoure estudis i treballs de recerca.

g) Dissenyar programes anuals d’estudis prospec-
tius en matèria de seguretat alimentària perquè siguin
desenvolupats, si s’escau, per les autoritats competents.

h) Informar sobre la posició d’Espanya i, si s’escau,
representar-la, en els assumptes de seguretat alimentària
que es tractin a la Unió Europea i en els organismes
internacionals, especialment l’Organització de les
Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO),
l’Organització Mundial de la Salut (OMS), el «Codex Ali-
mentarius» i el Consell d’Europa.

i) Proporcionar un suport tècnic que, per al conjunt
de les administracions amb competències, garanteixi l’ús
de la millor evidència científica.

j) Assessorar les administracions públiques en la pla-
nificació i el desenvolupament de les seves polítiques
alimentàries.

k) Assessorar els sectors econòmics i socials impli-
cats en la seguretat alimentària, amb els quals ha d’es-
tablir cursos de comunicació permanent.

l) Difondre els informes i els criteris tècnics que ela-
bori el comitè científic.

m) Promoure totes les accions d’informació que
siguin necessàries per a consumidors i usuaris.

n) Elaborar un procediment general d’actuació per
a situacions de crisi i d’emergència alimentàries.

ñ) Coordinar el funcionament de les xarxes d’alerta
existents en l’àmbit de la seguretat alimentària al territori
espanyol i la seva integració en els sistemes d’alerta
comunitaris i internacionals.

o) Elaborar procediments certificats de control d’a-
liments, processos i establiments, que serveixin de refe-
rència a efectes d’acreditació per les autoritats compe-
tents.

p) Promoure la simplificació i la unificació de les
normes en matèria de seguretat alimentària, així com
formular propostes per a nous desplegaments normatius.

q) Emetre informe, si s’escau, de les autoritzacions
que corresponguin a l’Administració General de l’Estat
en aquest àmbit.

r) Identificar les necessitats de formació continuada
dels professionals del control d’aliments i dissenyar pro-
grames marc per satisfer-les.

s) Constituir les bases de dades que puguin co�a-
borar a l’exercici harmònic de les funcions encomanades
a les autoritats.

t) Elaborar una memòria anual que reflecteixi les
actuacions de control oficial en el conjunt de l’Estat,
que analitzi la situació general de la seguretat alimentària
a Espanya, i que assenyali els camps prioritaris d’acció
i, en particular, els riscos emergents.

u) Establir els mecanismes necessaris per actuar de
manera integrada a la xarxa europea d’agències o orga-
nismes de seguretat alimentària i mantenir-los.

v) Fer qualssevol altres funcions que li siguin atri-
buïdes per normes legals o reglamentàries, així com les
corresponents als òrgans i a les unitats que integren
les estructures de l’Agència.

Article 3. Òrgans de l’Agència.

Són òrgans de l’Agència:

El Consell de Direcció.
La Comissió Institucional.
El Consell Consultiu.
El Comitè Científic.
El director executiu.

Article 4. Regulació bàsica dels òrgans de l’Agència.

1. Consell de Direcció:

a) El Consell de Direcció és l’òrgan rector de l’A-
gència. Li correspon vetllar per la consecució dels objec-
tius assignats a l’Agència i exercir-ne la direcció superior.

b) El Consell de Direcció està compost per:
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1) El president del Consell de Direcció de l’Agència,
que té la presidència de l’organisme.

2) El vicepresident o els vicepresidents.
3) Quatre membres nomenats pel Govern de la

Nació a proposta dels ministres de Sanitat i Consum,
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, de Medi Ambient, així
com del de Ciència i Tecnologia.

4) Quatre membres designats per les comunitats
autònomes.

5) Dos membres designats per les entitats locals
a proposta de l’associació d’entitats locals amb més
implantació a Espanya.

6) Dos membres, un nomenat a proposta del Consell
de Consumidors i Usuaris i un altre nomenat a proposta
de les organitzacions econòmiques més representatives
dels sectors de producció, transformació, distribució i
restauració en els termes que es determinin reglamen-
tàriament.

c) El nomenament dels membres del Consell de
Direcció ha de recaure en persones de competència pro-
fessional reconeguda en qualsevol dels àmbits rellevants
per al funcionament de l’Agència. El seu mandat és de
quatre anys. El mandat esmentat és renovable en la for-
ma que determini l’Estatut.

d) El president és nomenat pel Consell de Ministres,
a proposta del titular del Departament de Sanitat i Con-
sum, i es poden nomenar fins a dos vicepresidents en
la forma que reglamentàriament es determini.

e) El Consell de Direcció es reuneix, almenys, una
vegada al mes, així com tantes vegades com el convoqui
el seu president o a petició d’un terç dels seus membres.

f) Els membres del Consell de Direcció actuen amb
autonomia plena en l’exercici de les funcions que els
corresponen.

g) L’organització i el funcionament del Consell de
Direcció els regula l’Estatut de l’Agència.

2. Comissió Institucional:

a) La Comissió Institucional és l’òrgan de l’Agència
encarregat d’establir mecanismes eficaços de coordina-
ció i cooperació entre les administracions públiques amb
competències en matèria de seguretat alimentària.

b) La Comissió Institucional està composta per un
representant del Ministeri de Sanitat i Consum, un altre
del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, un altre
del Ministeri de Medi Ambient, un altre del Ministeri
de Ciència i Tecnologia i un representant de cada una
de les comunitats autònomes i de les ciutats de Ceuta
i Melilla, així com quatre representants de les entitats
locals, designats per l’associació d’àmbit estatal de més
implantació.

c) La Comissió Institucional està presidida pel pre-
sident de l’Agència. Té dos vicepresidents elegits pels
seus membres i entre aquests mateixos.

d) La Comissió Institucional pot funcionar en ple o
en grups de treball.

e) La regulació de l’organització i del funcionament
de la Comissió Institucional s’estableixen reglamentària-
ment.

3. Consell Consultiu:

a) El Consell Consultiu, com a òrgan de participació
activa de la societat en els assumptes relacionats amb
la seguretat alimentària, està compost per representants
de les organitzacions de consumidors i de les organit-
zacions econòmiques, professionals i socials l’àmbit d’ac-
tivitat de les quals incideixi directament o indirectament
en la seguretat alimentària.

b) El Consell Consultiu assessora el Consell de Direc-
ció i el director executiu en l’exercici de les seves funcions
i ha de ser consultat preceptivament per aquests en els
assumptes que es determinin en l’Estatut.

c) La composició del Consell Consultiu la regula l’Es-
tatut. El Consell Consultiu el presideix el president de
l’Agència. Es poden nomenar dos vicepresidents, elegits
pels membres del Consell Consultiu entre aquests
mateixos.

4. Comitè Científic:

a) Es crea un Comitè Científic que té, entre les seves
funcions, la de proporcionar a l’Agència dictàmens cien-
tífics en matèria de seguretat alimentària, definir l’àmbit
dels treballs de recerca necessaris per a les funcions
de l’Agència i coordinar els treballs dels grups d’experts
que facin activitats d’avaluació de riscos en el marc de
les actuacions de l’Agència.

b) La composició ha de tenir en compte la diversitat
de disciplines que requereixen l’anàlisi i la gestió dels
riscos relacionats amb la seguretat alimentària.

c) El Consell de Direcció nomena els membres del
Comitè Científic per un període determinat i mitjançant
els procediments que estableix l’Estatut.

d) Sota la dependència del Comitè Científic es cons-
titueixen grups d’experts. El nombre i la denominació
dels grups d’experts els determina el Consell de Direcció,
a proposta del director executiu després de la seva con-
sulta al Comitè Científic.

e) L’Agència ha d’impulsar la creació d’una xarxa
d’institucions que co�aborin permanentment, a la qual
pot encarregar treballs de recerca i informes científics
i tècnics.

5. Director executiu:

a) El director executiu, que té la representació legal
de l’Agència, exerceix totes les funcions de direcció de
l’Agència que no corresponguin al president o al Consell
de Direcció. Les seves atribucions les fixa l’Estatut.

b) El Consell de Ministres nomena el director exe-
cutiu, a proposta del president del Consell de Direcció,
amb l’informe preceptiu previ d’aquest Consell i per un
període de quatre anys renovable.

c) El director executiu cessa per alguna de les cau-
ses següents:

1) Expiració del període del seu mandat.
2) Renúncia acceptada pel Consell de Ministres.
3) Separació acordada pel Govern, amb la instrucció

d’expedient prèvia, en el qual ha de ser escoltat el Consell
de Direcció, per incompliment greu de les seves obli-
gacions, incapacitat sobrevinguda per a l’exercici de la
seva funció o incompatibilitat.

4) Acord del Consell de Ministres a proposta del
Consell de Direcció.

5) Condemna per delicte dolós.

d) El director executiu té la consideració d’alt càrrec
i està subjecte al règim d’incompatibilitats que preveu
la Llei 12/1995, d’incompatibilitats dels membres del
Govern de la Nació i alts càrrecs de l’Administració Gene-
ral de l’Estat.

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

f) El director executiu ret comptes de la seva gestió
al Consell de Direcció i li ha de sotmetre els programes
de treball, la memòria d’activitats realitzades i l’avant-
projecte de pressupostos per a la seva aprovació.

6. Principis específics d’actuació de l’Agència:

a) L’Agència actua d’acord amb els principis d’in-
dependència en la protecció de la salut pública i en la
defensa dels consumidors; de transparència en la seva
gestió, d’avaluació contínua de la seva activitat i de con-
trol permanent.

b) Les decisions de l’Agència es basen en coneixe-
ments i dades objectives d’anàlisi de riscos formalment
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efectuades i s’adopten d’acord amb la protecció de la
salut, l’interès públic i el principi de precaució.

c) Als membres del Consell de Direcció, la Comissió
Institucional i el Comitè Científic els són aplicables les
causes d’abstenció i de recusació que estableix la Llei
30/1992 i altra normativa que escaigui.

d) Els membres del Consell de Direcció i del Comitè
Científic han de fer declaracions de causes que generin
situació d’incompatibilitat per a l’exercici de la seva ges-
tió. L’Estatut estableix el procediment per al compliment
d’aquest deure.

e) D’acord amb el principi de transparència i sens
perjudici del respecte del dret a la intimitat de les per-
sones i a les matèries protegides pel secret industrial
i comercial sempre que no comprometin la protecció
de la salut pública:

1) Tots els ciutadans tenen el dret d’accés, pel pro-
cediment que reglamentàriament es determini, als dic-
tàmens científics elaborats per l’Agència, als documents
que tingui en poder seu i a l’informe anual d’activitats.

2) S’estableix un procediment perquè els acords
reflectits a les actes del Consell de Direcció i del Comitè
Científic els puguin consultar els ciutadans.

3) L’Agència ha de comunicar per iniciativa pròpia
la informació rellevant per a la població, especialment
en situacions de crisi alimentària. A aquest efecte l’A-
gència ha d’elaborar un pla general de comunicació de
riscos i un d’específic per a situacions de crisi i d’emer-
gència.

f) Les normes que es promoguin en matèries que
afectin l’Agència han de ser sotmeses al tràmit d’au-
diència que estableix l’article 24.1.c) de la Llei 50/1997,
del Govern.

g) Els programes d’activitats, així com la memòria
d’activitats de l’Agència, un cop aprovats pel Consell
de Direcció, han de ser presentats a les Corts Generals,
al Govern de la Nació i als governs de les comunitats
autònomes.

7. Relacions amb altres autoritats alimentàries:

a) L’Agència és responsable de la interlocució amb
l’autoritat alimentària europea i amb altres institucions
internacionals en l’àmbit de la seguretat alimentària.

b) L’Agència ha d’impulsar la coordinació i les
accions conjuntes amb les autoritats alimentàries de les
comunitats autònomes i, si s’escau, de les corporacions
locals.

c) L’Agència ha de prestar els seus serveis d’ava-
luació de riscos i d’elaboració de dictàmens a les auto-
ritats de les comunitats autònomes, d’acord amb el que
estableix l’Estatut.

8. Xarxes d’alerta:

L’Agència coordina el funcionament de les xarxes d’a-
lerta alimentàries existents a l’Estat i n’és responsable
de la integració en el sistema comunitari d’alerta ali-
mentària i en qualsevol altre de caràcter internacional.

9. Comitès de crisi i d’emergència:

En situacions de crisi i emergència i d’acord amb
el procediment d’actuació establert amb caràcter gene-
ral, l’Agència ha d’aprovar un pla específic per a cada
crisi, ha de fer el seguiment continu de la crisi i ha de
constituir un comitè de crisi i emergència específic en
cada cas, i dotar-lo de tots els mitjans per coordinar
les actuacions necessàries i l’exercici ràpid i eficaç de
les seves funcions.

Article 5. Règim de personal.

El règim de personal de l’Agència s’ajusta als criteris
següents:

1. El personal directiu de l’Agència, que és el que
determina l’Estatut, és nomenat conforme al que esta-
bleix la Llei 6/1997, d’organització i funcionament de
l’Administració General de l’Estat.

2. La tramitació de les convocatòries de selecció i
provisió de llocs de treball la fa l’Agència, i n’ajusta les
bases als principis generals que estableix la Llei 30/1984,
de mesures per a la reforma de la funció pública.

Article 6. Finançament i patrimoni.

1. Els recursos econòmics de l’Agència estan inte-
grats 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 de les seves finalitats.

c) Les taxes o els altres ingressos públics provinents
de la seva activitat.

d) Les subvencions, així com els ingressos que obtin-
gui com a conseqüència de concerts o convenis amb
ens públics.

e) Qualsevol altre recurs no previst als apartats ante-
riors i que legalment li pugui correspondre.

2. L’Agència pot tenir adscrits béns del patrimoni
de l’Estat per al compliment de les seves finalitats.

Article 7. Règim de contractació.

1. La contractació de l’Agència es regeix per les
normes generals de contractació de les administracions
públiques.

2. El règim jurídic de les activitats de consultoria
i assistència que l’Agència faci per mitjà del personal
al servei de les administracions públiques, el regula l’Es-
tatut de l’Agència.

Article 8. Règim pressupostari.

1. L’Agència ha d’elaborar anualment un avantpro-
jecte de pressupost amb l’estructura que assenyali el
Ministeri d’Hisenda, i l’ha de remetre al Ministeri de Sani-
tat i Consum per elevar-lo al Govern i remetre’l poste-
riorment a les Corts Generals, com a part dels pressu-
postos generals de l’Estat.

2. El règim pressupostari de l’Agència és el que esta-
bleix la Llei general pressupostària per als organismes
autònoms.

Article 9. Intervenció i comptabilitat.

1. L’Agència està sotmesa al control de la Interven-
ció General de l’Administració de l’Estat, en la forma
que la Llei general pressupostària preveu per als orga-
nismes autònoms.

2. L’Agència està sotmesa al règim de comptabilitat
pública.

Article 10. Estatut i constitució de l’Agència.

1. Correspon al Govern aprovar l’Estatut de l’Agèn-
cia Espanyola de Seguretat Alimentària, mitjançant reial
decret, a iniciativa dels ministres de Sanitat i Consum
i d’Agricultura, Pesca i Alimentació i a proposta conjunta
dels ministres d’Administracions Públiques i d’Hisenda.
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2. La constitució efectiva de l’Agència té lloc en
el moment i amb els terminis que assenyali el reial decret
d’aprovació del seu Estatut. El reial decret esmentat s’ha
de sotmetre a l’aprovació del Consell de Ministres en
un termini no superior a sis mesos des de l’entrada en
vigor d’aquesta Llei.

3. Al reial decret esmentat s’han de determinar els
òrgans, els centres i els serveis de l’Administració Gene-
ral de l’Estat que queden integrats a l’Agència amb les
modificacions que calguin.

4. També ha de determinar la participació d’altres
departaments ministerials als òrgans de l’Agència.

Disposició addicional primera. Títol competencial.

Aquesta Llei es dicta a l’empara de l’article 149.1.16a,
relatiu a les bases i la coordinació general de la sanitat,
de la Constitució espanyola.

Disposició addicional segona. Règim jurídic aplicable a
la resolució administrativa de determinades matèries.

En compliment del que disposa l’apartat 2 de la dis-
posició addicional primera de la Llei 4/1999, de modi-
ficació de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment administratiu
comú, s’entenen inclosos en l’excepció que preveu l’a-
partat 2 de l’article 43 de la Llei 30/1992 els proce-
diments següents:

Homologació i registrament de plaguicides d’ús a la
indústria alimentària i d’ús ambiental. (Reial decret
3349/1983, pel qual s’aprova la Reglamentació tecni-
cosanitària per a la fabricació, la comercialització i la
utilització de plaguicides, modificat pel Reial decret
162/1991, i Reial decret 443/1994).

Autorització sanitària de mercaderies. (Reial decret
1977/1999, pel qual s’estableixen els principis relatius
a l’organització dels controls veterinaris sobre els pro-
ductes de països tercers, i Ordre ministerial de 20 de
gener de 1994).

Autorització sanitària d’establiment per repartir carn
i productes carnis als Estats Units d’Amèrica (Ordre
ministerial de 4 d’abril de 1995, per la qual es regulen
les condicions tecnicosanitàries i d’autorització aplica-
bles als establiments de carn i productes carnis per a
la seva exportació als Estats Units d’Amèrica).

Autorització sanitària de producció i comercialització
amb països tercers de carns fresques, productes carnis
i altres productes d’origen animal determinats. (Reial
decret 218/1999, pel qual s’estableixen les condicions
sanitàries de producció i comercialització amb països
tercers de carn fresca, productes carnis i altres productes
d’origen animal determinats).

Avaluació i registrament de preparats alimentaris per
a règims especials (Reial decret 2695/1976, pel qual
s’aprova la Reglamentació tecnicosanitària per a l’ela-
boració, la circulació i el comerç de preparats alimentaris
per a règims dietètics i especials, i Reial decret
1712/1991, sobre el Registre general sanitari d’ali-
ments).

Disposició final primera. Desplegament reglamentari.

Es faculta el Govern per dictar totes les disposicions
que siguin necessàries per al desplegament i l’execució
d’aquesta Llei.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la publicació
en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats,

que compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Madrid, 5 de juliol de 2001.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

MINISTERI

D’AFERS EXTERIORS

13051 BESCANVI de notes entre el Regne d’Espanya
i la República d’Itàlia sobre admissió d’alum-
nes espanyols del Liceu Espanyol «Cervantes»
de Roma en universitats italianes, fet a Roma
el 26 de juliol de 2000 i el 23 de maig
de 2001. («BOE» 161, de 6-7-2001.)

REPÚBLICA ITALIANA

MINISTERI D’AFERS ESTRANGERS

Número 270/12605

NOTA VERBAL

El Ministeri d’Afers Estrangers presenta els seus res-
pectes a l’Ambaixada d’Espanya i amb referència.

A l’Acord cultural d’11 d’agost de 1955, en particular
als articles 2, 5 i 10.

Al Bescanvi de notes de 27 de novembre de 1984,
relatiu al reconeixement recíproc dels títols atorgats pels
liceus italians a Espanya i pels liceus espanyols a Itàlia,
que també regulen les modalitats específiques dels exà-
mens d’admissió a la universitat italiana dels diplomats
a l’Escola Espanyola a Itàlia.

Al compromís assumit per la Comissió Mixta prevista
a l’article 10 de l’Acord cultural de 1955 esmentat, a
l’article 2.2.4, segon paràgraf, del Programa de coope-
ració cultural per als anys 1998-2001.

A les conclusions del grup mixt d’experts per als
temes escolars, reunits a Roma l’11 d’abril de 2000,
que ha acordat la modificació que s’ha de fer en l’or-
ganització i en el sistema d’avaluació de les proves finals
de curs vàlides per a l’admissió a la universitat italiana
dels diplomats al Liceu Espanyol «Cervantes» de Roma,
modificació que, respectuosa amb l’ordenació escolar
espanyola, permet a aquests estudiants un accés a la
universitat italiana en condicions d’igualtat amb els pos-
seïdors del nou diploma final dels estudis secundaris
italians, introduïts amb la Llei de 10 de febrer de 1997,
n. 425.

Té l’honor de proposar, en nom del Govern italià, els
tres punts següents per a la seva integració i modificació
parcial en la Resolució conjunta de 15 de desembre
de 1978, posada en vigor amb el Bescanvi de notes
de 27 de novembre de 1984.


