
LLEI DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA I NUTRICIÓ  

 

Objectius 

Adquirir coneixements sobre la nova Llei 17/2011, de 5 de juliol, de seguretat 

alimentària i nutrició, així com els instruments legislatius i els organismes oficials 

relacionats amb la seguretat alimentària i la nutrició. 

A qui s’adreça? 

Aquesta acció formativa s’adreça, especialment, a persones que volen aprendre 

sobre la correcta alimentació i nutrició, d’acord amb el marc legal vigent a l’Estat 

espanyol en matèria de seguretat alimentària i prevenció de l’obesitat. 

Requisits 

Es recomana tenir coneixements bàsics d’ús de navegadors web (nivell d’usuari).  

Unitats temàtiques 

Unitat 1. Nutrició i salut. 

Unitat 2. Principis i requisits generals de la legislació alimentària. 

Unitat 3. Seguretat alimentària i nutrició. Llei 17/2011, de 5 de juliol, de 

seguretat alimentària i nutrició 

1. Aspectes més destacats. 

2. Registres. 

3. Estratègia de la nutrició l’activitat física i la prevenció de l’obesitat (NAOS). 

4. Observatori de la Nutrició i de l’Estudi de l’Obesitat. 

5. Pla Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentària. 

6. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les entitats locals. 

7. El sistema d’informació de l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària 

i Nutrició. 

8. Vies de suport i cooperació cientificotècniques. 

9. Xarxa de Laboratoris de Seguretat Alimentària. 

 

 

  



LEY DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 

 

Objetivos 

Adquirir conocimientos sobre la nueva Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad 
alimentaria y nutrición, así como los instrumentos legislativos y los organismos 
oficiales relacionados con la seguridad alimentaria y la nutrición. 
¿A quién va dirigido? 

Esta acción formativa va dirigida, especialmente, a personas que quieren 

aprender sobre la correcta alimentación y nutrición, de acuerdo con el marco 

legal vigente en el Estado español en materia de seguridad alimentaria y 

prevención de la obesidad. 

Requisitos 

Se recomienda tener un nivel de conocimientos básicos de uso de navegadores 

web (nivel de usuario).  

Unidades temáticas 

Unidad 1. Nutrición y salud. 
Unidad 2. Principios y requisitos generales de la legislación alimentaria.  
Unidad 3. Seguridad alimentaria y nutrición. Ley 17/2011, de 5 de julio, de 
seguridad alimentaria y nutrición. 

1. Aspectos más destacados. 
2. Registros. 
3. Estrategia de la nutrición, actividad física y prevención de la obesidad 

(NAOS). 
4. Observatorio de la Nutrición y de Estudio de la Obesidad. 
5. Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria. 
6. Estado, las CCAA y las entidades locales. 
7. El sistema de información de La Agencia Española de Seguridad 

Alimentaria y Nutrición. 
8. Cauces de apoyo y cooperación científico-técnicas. 
9. Red de Laboratorios de Seguridad Alimentaria 

 


