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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 que vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei

següent i jo la sancione.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La seguretat alimentària és una exigència derivada
de la Constitució, que consagra el dret a la protecció
de la salut i atorga als poders públics competència per
a organitzar i tutelar la salut pública i els encomana la
defensa dels consumidors i usuaris, protegint, per mitjà
de procediments eficaços, la seguretat, la salut i els seus
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, atribuïx a l’Ad-
ministració general de l’Estat haver d’adoptar totes les
mesures que siguen convenients per a protegir i defendre
els drets dels consumidors, especialment pel que fa a
la seua salut i seguretat (article 39.4).

Així mateix, la Llei 14/1986, General de Sanitat, orde-
na als òrgans competents de les administracions públi-
ques que realitzen les activitats necessàries per al «con-
trol sanitari i la prevenció dels riscos per a la salut derivats
dels productes alimentaris, incloent-hi la millora de les
seues qualitats nutritives» (article 18.10).

A més del fet que la seguretat alimentària és una
exigència constitucional, i promoure-la, una obligació
dels poders públics, els ciutadans exigixen que prevalga
sobre qualsevol altre tipus d’interessos.

El caràcter intersectorial, la naturalesa multifactorial
i la indubtable complexitat de la seguretat alimentària,
aconsellen disposar d’instruments que, sense menysca-
bament de la responsabilitat empresarial i del marc com-
petencial, puguen aportar un clar valor afegit a la gestió
integral de la seguretat alimentària en tota la cadena
de producció, elaboració, distribució i consum.

D’això es desprén que és necessari un replantejament
profund de la política de seguretat alimentària, que per-
meta afrontar els problemes que puguen associar-se a
la cadena alimentària amb les majors quotes de segu-
retat.

Per això, el Congrés dels Diputats va aprovar, el 23
de juny de 1999, una resolució instant el Govern a la
constitució d’una Agència Espanyola per a la Seguretat
Alimentària.

En este mateix sentit, el desembre de 1999, la Comis-
sió Europea va presentar una proposta que va donar
lloc al Llibre Blanc sobre la Seguretat Alimentària. Entre
altres mesures, preveu la creació d’una autoritat europea
en matèria de seguretat alimentària, que haurà de trobar
la seua correspondència en la creació d’organismes anà-
legs, i constituir entre tots ells una xàrcia de cooperació
i intercanvi d’informació, sotmesos a la coordinació de
la dita autoritat europea.

Els principis continguts en el Llibre Blanc de la Segu-
retat Alimentària es referixen a la innocuïtat dels pro-
ductes alimentaris basada en una consideració integral
de la cadena alimentària; a l’anàlisi dels riscos alimen-
taris, amb la triple consideració de l’avaluació, gestió
i comunicació de riscos, com a ferramenta més adequada
per a promoure els majors nivells 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 estes 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 d’inter-
territorialitat d’acord amb el marc competencial vigent,
propicie una gestió eficaç de la seguretat dels aliments
inspirada i potenciada pels dits principis.

L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària, que
es crea per mitjà de la present disposició, dóna resposta
a les necessitats i als mandats exposats i integra tots
aquells elements que promouen la seguretat dels pro-
ductes i processos alimentaris i, en conseqüència, pro-
cedix a articular en un mateix organisme els distints ins-
truments dedicats a la seguretat alimentària.

En tot este context, la present llei crea l’Agència Espa-
nyola per considerar que ha de ser un element fona-
mental en la construcció de la seguretat alimentària en
el marc de la Unió Europea. La creació de l’agència res-
pon als mateixos objectius que han donat o estan donant
lloc a la creació d’este tipus d’organismes en altres estats
de la Unió Europea i a l’Autoritat Alimentària Europea
mateix. Amb tots estos haurà de co�aborar estretament,
per la qual cosa s’ha considerat convenient que, sense
perjuí de les adequacions necessàries i, sobretot, del
respecte al marc competencial que en les matèries con-
cernides està establit en la Constitució i en els estatuts
de les comunitats autònomes, els seus objectius, prin-
cipis, formes organitzatives i mètodes de treball siguen
semblants i compatibles amb aquells organismes.

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 a fer que els aliments destinats al consum
humà —considerant la cadena alimentària en la seua inte-
gritat des de la producció primària fins al consum—
siguen segurs i el de garantir la seua qualitat nutricional
i la promoció de la salut.

L’agència ha de protegir els interessos dels consu-
midors actuant amb els principis de transparència i inde-
pendència i adoptant les seues decisions després de
la valoració prèvia, científica, rigorosa i d’exce�ència dels
riscos existents, amb la participació activa dels consu-
midors, els operadors econòmics i socials i la comunitat
científica.

L’agència ha d’impulsar la cooperació de totes les
administracions públiques competents i constituir-se en
centre de referència en l’anàlisi de riscos alimentaris.

L’agència ha d’assumir una funció rellevant en la defi-
nició de les noves necessitats normatives i executives
relatives a la seguretat alimentària i, si és el cas, incor-
porar en el seu àmbit d’actuació aspectes emergents
que directament o indirectament estiguen relacionats
amb la cadena alimentària, amb particular referència als
aspectes del benestar animal relacionats amb la segu-
retat alimentària.

L’agència tindrà el caràcter d’organisme autònom,
d’acord amb el que establix la Llei 6/1997, d’Organit-
zació i Funcionament de l’Administració General de l’Es-
tat, com a via per a promoure una operativitat i com-
patibilitat major amb el marc competencial vigent, i s’ads-
criurà al Ministeri de Sanitat i Consum. La dita adscripció
pressuposa la co�aboració dels distints departaments
ministerials en l’àmbit de les respectives competències,
així com de les altres administracions públiques i dels
sectors interessats, comptant amb la co�aboració de les
associacions de consumidors i usuaris.

Es preveu, a més, la participació dels ministeris d’A-
gricultura, Pesca i Alimentació, de Medi Ambient, així
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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.

Transcorregut un període de temps suficient des de
la constitució de l’agència, es procedirà a una anàlisi
del seu funcionament i, si d’esta es concloguera que,
per a millorar l’exercici de les seues funcions, fóra con-
venient dotar-la d’un àmbit major d’autonomia funcional,
d’acord amb el que preveu la disposició addicional dese-
na de la Llei 6/1997, d’Organització i Funcionament
de l’Administració General de l’Estat, es procedirà a rea-
litzar les modificacions necessàries per a este fi.

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-
veuen els articles 41, 43, 61 i 62 de la Llei 6/1997,
d’Organització i Funcionament de l’Administració Gene-
ral de l’Estat, amb personalitat jurídica i pública dife-
renciada i plena capacitat d’obrar, que es regirà per la
present llei i la resta de disposicions d’aplicació.

2. El dit organisme autònom s’adscriu al Ministeri
de Sanitat i Consum, a què correspon la seua direcció
estratègica i l’avaluació i el control dels resultats de la
seua activitat. La participació dels distints departaments
en els òrgans de l’agència es determinarà en el seu
estatut.

3. A l’agència, dins de l’esfera de les seues com-
petències, li corresponen les potestats administratives
per al compliment dels seus fins, en els termes que en
preveja l’estatut i d’acord amb la legislació aplicable.

4. En l’exercici de les seues funcions públiques, l’a-
gència actuarà d’acord amb el que preveu la Llei 30/-
1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques
i 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 dels sectors interessats.

Seran 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 distints 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 seua gestió
i comunicació, especialment en les situacions de crisi
o 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, comprenent
totes les seues fases.

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

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

2. Són funcions de l’agència:

a) Coordinar les actuacions de les administracions
amb competències que incidisquen directament o indi-
rectament 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 és el cas, nor-
matives, de les autoritats competents, especialment en
situacions de crisi o 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 les
relacions entre ells.

f) Elaborar i promoure estudis i treballs d’investi-
gació.

g) Dissenyar programes anuals d’estudis prospec-
tius en matèria de seguretat alimentària perquè siguen
desplegats, si és el cas, per les autoritats competents.

h) Informar sobre la posició d’Espanya i, si és el
cas, representar-la en els assumptes de seguretat ali-
mentària que es tracten en 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 «Co-
dex Alimentarius» i el Consell d’Europa.

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

j) Assessorar les administracions públiques en la pla-
nificació i desplegament de les seues polítiques alimen-
tàries.

k) Assessorar els sectors econòmics i socials impli-
cats en la seguretat alimentària, amb els quals establirà
vies de comunicació permanent.

l) Difondre els informes i els criteris tècnics que ela-
bore el comité científic.

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

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

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

o) Elaborar procediments certificats de control d’a-
liments, processos i establiments, que servisquen de refe-
rència als efectes d’acreditació per les autoritats com-
petents.

p) Promoure la simplificació i unificació de les nor-
mes en matèria de seguretat alimentària, així com for-
mular propostes per a nous desplegaments normatius.

q) Informar, si és el cas, les autoritzacions que
corresponguen a l’Administració General de l’Estat en
este àmbit.

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

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

t) Elaborar una memòria anual que reflectisca les
actuacions de control oficial en el conjunt de l’Estat i
que analitze la situació general de la seguretat alimen-
tària a Espanya, assenyalant els camps prioritaris d’acció
i, en particular, els riscos emergents.

u) Establir i mantindre els mecanismes necessaris
per a actuar de manera integrada en la xàrcia europea
d’agències o organismes de seguretat alimentària.
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v) Realitzar totes les altres que li siguen atribuïdes
per normes legals o reglamentàries, així com les corres-
ponents als òrgans i unitats integrats en 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 Comité 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 vetlar per la consecució dels objec-
tius assignats a l’agència i exercir-ne la direcció superior.

b) El Consell de Direcció estarà compost per:

1) El president del Consell de Direcció de l’agència,
qui ostentarà la presidència de l’organisme.

2) El 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 major
implantació a Espanya.

6) Dos membres, un nomenat a proposta del Consell
de Consumidors i Usuaris i un altre a proposta de les
organitzacions econòmiques més representatives dels
sectors de producció, transformació, distribució i restau-
ració en els termes que es determinen reglamentària-
ment.

c) El nomenament dels membres del Consell de
Direcció haurà de recaure en persones de reconeguda
competència professional en qualssevol dels àmbits relle-
vants per al funcionament de l’agència. El seu mandat
serà de quatre anys i serà renovable en la forma que
determine l’estatut.

d) El president serà nomenat pel Consell de Minis-
tres, a proposta del titular del Departament de Sanitat
i Consum, i es podrà nomenar fins a dos vicepresidents
en la forma que reglamentàriament es determine.

e) El Consell de Direcció es reunirà, almenys, una
vegada al mes, així com totes les vegades que el con-
voque el seu president o a petició d’un terç dels seus
membres.

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

g) L’organització i el funcionament del Consell de
Direcció seran regulats per 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 estarà 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 major
implantació.

c) La Comissió Institucional estarà presidida pel pre-
sident de l’agència. Tindrà dos vicepresidents elegits pels
seus membres i entre ells.

d) La Comissió Institucional podrà funcionar en Ple
o en grups de treball.

e) La regulació de l’organització i del funcionament
de la Comissió Institucional s’establirà 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, estarà compost per represen-
tants de les organitzacions de consumidors i de les orga-
nitzacions econòmiques, professionals i socials l’àmbit
d’activitat de les quals incidisca directament o indirec-
tament en la seguretat alimentària.

b) El Consell Consultiu assessorarà el Consell de
Direcció i el director executiu en l’exercici de les seues
funcions i serà consultat preceptivament per estos en
aquells assumptes que es determinen en l’estatut.

c) La composició del Consell Consultiu es regularà
en l’estatut. El Consell Consultiu serà presidit pel pre-
sident de l’agència. Podran nomenar-se dos vicepresi-
dents, elegits pels membres del Consell Consultiu i entre
ells.

4. Comité Científic:

a) Es crea un Comité Científic que tindrà, entre les
seues funcions, la de proporcionar a l’agència dictàmens
científics en matèria de seguretat alimentària, definir
l’àmbit dels treballs d’investigació necessaris per a les
funcions de l’agència i coordinar els treballs dels grups
d’experts que realitzen activitats d’avaluació de riscos
en el marc de les actuacions de l’agència.

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

c) El Consell de Direcció nomenarà els membres
del Comité Científic per un període determinat i a través
dels procediments que s’establisquen en l’estatut.

d) Depenent del Comité Científic es constituiran
grups d’experts. El nombre i la denominació dels grups
d’experts es determinaran pel Consell de Direcció, a pro-
posta del director executiu, amb la consulta prèvia del
Comité Científic.

e) L’agència impulsarà la creació d’una xàrcia d’ins-
titucions que co�aboren permanentment, a la qual podrà
encarregar treballs d’investigació i informes científics i
tècnics.

5. Director executiu:

a) El director executiu, que ostenta la representació
legal de l’agència, exercirà totes les funcions de direcció
de l’agència que no corresponguen al president d’esta
o al Consell de Direcció. Les seues atribucions seran
fixades en l’estatut.

b) El director executiu serà nomenat pel Consell de
Ministres, a proposta del president del Consell de Direc-
ció, amb un informe previ preceptiu del dit Consell i
per un període de quatre anys renovable.

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

1) Expiració del període del seu mandat.
2) Renúncia acceptada pel Consell de Ministres.
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3) Separació acordada pel Govern, amb la instrucció
prèvia d’expedient, en què serà oït el Consell de Direcció,
per incompliment greu de les seues obligacions, inca-
pacitat sobrevinguda per a l’exercici de la seua funció
o incompatibilitat.

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

5) Condemna per delicte dolós.

d) El director executiu tindrà la consideració d’alt
càrrec i estarà subjecte al règim d’incompatibilitats pre-
vist en la Llei 12/1995, d’Incompatibilitats dels Membres
del Govern de la Nació i Alts Càrrecs de l’Administració
General de l’Estat.

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

f) El director executiu donarà compte de la seua
gestió al Consell de Direcció i haurà de sotmetre-li, per
a la seua aprovació, els programes de treball, la memòria
d’activitats realitzades i l’avantprojecte de pressupostos.

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 seua
gestió, d’avaluació contínua de la seua activitat i de con-
trol permanent.

b) Les decisions de l’agència es basaran en coneixe-
ments i dades objectives d’anàlisi de riscos formalment
realitzats i seran adoptades d’acord amb la protecció
de la salut, l’interés públic i el principi de precaució.

c) Als membres del Consell de Direcció, la Comissió
Institucional i el Comité Científic se’ls aplicaran les causes
d’abstenció i recusació establides en la Llei 30/1992
i la resta de normativa que corresponga.

d) Els membres del Consell de Direcció i del Comité
Científic realitzaran declaracions de causes que generen
situació d’incompatibilitat per a l’exercici de la seua ges-
tió. L’estatut establirà el procediment per al compliment
d’este deure.

e) D’acord amb el principi de transparència i sense
perjuí del respecte al dret a la intimitat de les persones
i a les matèries protegides pel secret industrial i comer-
cial, sempre que no comprometen la protecció de la
salut pública:

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

2) S’establirà un procediment perquè els acords
reflectits en les actes del Consell de Direcció i del Comité
Científic puguen ser consultats pels ciutadans.

3) L’agència comunicarà per la seua iniciativa la
informació rellevant per a la població, especialment en
situacions de crisi alimentària. A este efecte, l’agència
elaborarà un pla general de comunicació de riscos i un
d’específic per a situacions de crisi i emergència.

f) Les normes que es promoguen en matèries que
afecten l’agència seran sotmeses al tràmit d’audièn-
cia establit en 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, una vegada aprovats pel Consell
de Direcció, seran presentats a les Corts Generals, al
Govern de la nació i als governs de les comunitats autò-
nomes.

7. Relacions amb altres autoritats alimentàries:

a) L’agència serà responsable de la interlocució amb
l’Autoritat Alimentària Europea i amb altres institucions
internacionals en l’àmbit de la seguretat alimentària.

b) L’agència impulsarà la coordinació i les accions
conjuntes amb les autoritats alimentàries de les comu-
nitats autònomes i, si és el cas, de les corporacions locals.

c) L’agència prestarà els seus servicis d’avaluació
de riscos i d’elaboració de dictàmens a les autoritats
de les comunitats autònomes, d’acord amb el que esta-
blix l’estatut.

8. Xàrcies d’alerta:

L’agència coordinarà el funcionament de les xàrcies
d’alerta alimentàries existents en l’Estat i serà respon-
sable de la seua integració en el sistema comunitari d’a-
lerta alimentària i en qualsevol altre de caràcter inter-
nacional.

9. Comités de crisi i d’emergència:

En situacions de crisi i d’emergència i d’acord amb
el procediment d’actuació establit amb caràcter general,
l’agència aprovarà un pla específic per a cada crisi, en
realitzarà el seguiment continu i constituirà un comité
de crisi i d’emergència específic en cada cas, dotant-lo
de tots els mitjans per a coordinar les actuacions neces-
sàries i l’exercici ràpid i eficaç de les seues funcions.

Article 5. Règim de personal.

El règim de personal de l’agència s’ajustarà als criteris
següents:

1. El personal directiu de l’agència, que serà el deter-
minat en el seu estatut, serà nomenat conforme al que
establix 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 es realitzarà per l’agència,
ajustant-se les seues bases als principis generals establits
en 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 estaran inte-
grats per:

a) Les assignacions que anualment s’establisquen
a càrrec dels Pressupostos Generals de l’Estat.

b) Les aportacions procedents de fons comunitaris
destinats al compliment dels seus fins.

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

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

e) Qualsevol altre recurs no previst en els apartats
anteriors i que legalment puga correspondre-li.

2. L’agència podrà tindre adscrits béns del patrimoni
de l’Estat per al compliment dels seus fins.

Article 7. Règim de contractació.

1. La contractació de l’agència es regix per les nor-
mes generals de contractació de les administracions
públiques.

2. El règim jurídic de les activitats de consultoria
i assistència que l’agència realitze per mitjà del personal
al servici de les administracions públiques serà regulat
pel seu estatut.
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Article 8. Règim pressupostari.

1. L’agència elaborarà anualment un avantprojecte
de pressupost amb l’estructura que assenyale el Ministeri
d’Hisenda, i el remetrà al Ministeri de Sanitat i Consum
per a la seua presentació al Govern i posterior remissió
a les Corts Generals, com a part dels Pressupostos Gene-
rals de l’Estat.

2. El règim pressupostari de l’agència serà l’establit
en la Llei General Pressupostària per als Organismes
Autònoms.

Article 9. Intervenció i comptabilitat.

1. L’agència estarà sotmesa a control per la Inter-
venció General de l’Administració de l’Estat, en la forma
prevista en la Llei General Pressupostària per als Orga-
nismes Autònoms.

2. L’agència estarà sotmesa al règim de compta-
bilitat pública.

Article 10. Estatut i constitució de l’agència.

1. Correspon al Govern aprovar l’Estatut de l’Agèn-
cia Espanyola de Seguretat Alimentària, per mitjà de 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.

2. La constitució efectiva de l’agència tindrà lloc en
el moment i amb els terminis que assenyale el reial decret
d’aprovació del seu estatut. Este reial decret haurà de
sotmetre’s a l’aprovació del Consell de Ministres en un
termini no superior a sis mesos des de l’entrada en vigor
de la present llei.

3. En el citat reial decret es determinarà els òrgans,
centres i servicis de l’Administració general de l’Estat
que quedaran integrats en l’agència amb les modifica-
cions que siguen necessàries.

4. Es determinarà, igualment, la participació d’altres
departaments ministerials en els òrgans de l’agència.

Disposició addicional primera. Títol competencial.

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

Disposició addicional segona. Règim jurídic aplicable
a la resolució administrativa de determinades matè-
ries.

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’inclourà en l’excepció prevista en l’apartat 2
de l’article 43 de la Llei 30/1992 els procediments
següents:

Homologació i registre de plaguicides d’ús en la indús-
tria alimentària i d’ús ambiental. (Reial Decret
3349/1983, pel qual s’aprova la reglamentació tecni-
cosanitària per a la fabricació, comercialització i utilit-
zació de plaguicides, modificat per Reial Decret 162/-
1991, i Reial Decret 443/1994).

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

Autorització sanitària d’establiment per a repartir carn
i productes carnis als Estats Units d’Amèrica (Orde minis-
terial de 4 d’abril de 1995, per la qual es regulen les
condicions tecnicosanitàries i d’autorització aplicables
als establiments de carns i productes carnis per a la
seua exportació als Estats Units d’Amèrica).

Autorització sanitària de producció i comercialització
amb països tercers de carns fresques, productes carnis
i altres determinats productes d’origen animal. (Reial
Decret 218/1999, pel qual s’establixen les condicions
sanitàries de producció i comercialització amb països
tercers de carns fresques, productes carnis i altres deter-
minats productes d’origen animal).

Avaluació i registre de preparats alimentaris per a
règims especials (Reial Decret 2695/1976, pel qual s’a-
prova la reglamentació tecnicosanitària per a l’elabora-
ció, circulació i comerç de preparats alimentaris per a
règims dietètics i especials, i Reial Decret 1712/1991
sobre Registre General Sanitari d’Aliments).

Disposició final primera. Desplegament reglamentari.

Es faculta el Govern per a dictar totes les disposicions
que siguen necessàries per al desplegament i l’execució
de la present llei.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

La present llei entrarà en vigor l’endemà de la seua
publicació en el «Boletín Oficial del Estado».

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

que complisquen esta llei i que la facen complir.

Madrid, 5 de juliol del 2001.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

13265 LLEI 12/2001, de 9 de juliol, de mesures
urgents de reforma del mercat de treball per
a l’increment de l’ocupació i la millora de la
seua qualitat. («BOE» 164, de 10-7-2001.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els que vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei

següent i jo la sancione.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La política d’ocupació desplegada en l’última legis-
latura ha estat marcada fonamentalment per les refor-
mes de l’Estatut dels Treballadors produïdes per la Llei
63/1997, de Mesures Urgents per a la Millora del Mercat
de Treball i el Foment de la Contractació Indefinida, deri-
vada de l’Acord interconfederal per a l’estabilitat de l’o-
cupació subscrit pels interlocutors socials, i pel Reial
Decret Llei 15/1998, de mesures urgents per a la millora
del mercat de treball en relació amb el treball a temps
parcial i el foment de la seua estabilitat, que reflectix
l’acord conclòs entre el Govern i les organitzacions sin-
dicals més representatives.


