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Basant-se en el que estableix l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, es fa la
consulta pública a fi de demanar l’opinió dels ciutadans i de les organitzacions
representatives, durant un termini de 15 dies a partir de la publicació d’aquest
anunci, donat l’impacte que suposarà l’elaboració per aquesta Conselleria de
l’esborrany del Projecte de decret pel qual s’estableix el Sistema
d’Informació en Seguretat Alimentària de la Comunitat Valenciana.
L’objecte de la futura norma és, actualitzar el Decret 72/2011, de 10 de juny del
Consell, pel qual es crea el Sistema d’Informació de Seguretat Alimentària de la
Comunitat Valenciana.
Les aportacions i opinions al projecte es poden remetre fins al dia 25 d’abril de
2018 a l’adreça de correu electrònic s.g.alimentaria_sp@gva.es
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Antecedents de la norma

El Decret 72/2011, de 10 de juny, del Consell, pel
qual es crea el Sistema d’Informació en Seguretat
Alimentària de la Comunitat Valenciana.
La nova norma pretén actualitzar els continguts del
Sistema d’Informació en Seguretat Alimentària com a
part essencial del Sistema d’informació en Salut
Pública.

Problemes que es
pretenen solucionar amb
la nova norma

Distints problemes emergents, com les resistències
antimicrobianes en la cadena alimentària, així com
els nous reglaments europeus, entre els quals
destaca el Reglament 2017/625, relatiu als controls
oficials i altres activitats oficials realitzats per a
garantir l’aplicació de la legislació sobre aliments i
pinsos, aconsellen una adaptació del sistema
d’informació, de manera que el sistema garantisca
la seua eficàcia per a la identificació dels principals
riscos alimentaris i permet una gestió adequada
d’aquests.
Així mateix, el nou decret ha de permetre eliminar
del sistema els òrgans de gestió innecessaris, que
l’experiència ha demostrat innecessaris i ineficaços.

El control alimentari a la Comunitat Valenciana
s'articula a través del Pla de Seguretat Alimentària i
dels Plans de Control Oficial de la Cadena
Alimentària.

Necessitat i oportunitat
de l’aprovació

La planificació de les actuacions es realitza
prèviament a avaluació del risc, tant pel que fa al risc
derivat de l'exposició als perills químics o biològics
potencialment presents en la dieta, com en la
jerarquització d'aquests perills o en la classificació
dels establiments basant-se en el risc.
El Sistema d'Informació en Seguretat Alimentària ha
de proporcionar el conjunt de dades i informació
necessaris per a aquesta avaluació del risc, i poder
realitzar el diagnòstic que permet una planificació
adequada i un establiment de les prioritats.
L'actualització de la norma vigent (Decret 72/2011)
deriva de la necessitat de millorar el sistema
d'informació i d'actualitzar els seus continguts, tenint
en compte els nous perills emergents i les recents
normes en l'àmbit de la seguretat alimentària i la
salut pública.

Objectius de la norma

El decret té com a objecte la creació i l’organització
d'un sistema d'informació en seguretat alimentària
capaç d'identificar els principals riscos alimentaris
que puguen ocasionar problemes de salut per a la
població i propiciar una eficaç gestió d’aquests.
El decret serà aplicable en totes les etapes de la
cadena alimentària, i inclourà la producció primària,
la transformació i la comercialització dels aliments, i
es concep com a part integrant del sistema
d'informació en salut pública.

Possibles solucions,
alternatives regulatòries i
no regulatòries

No procedeix

