CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS

INFORME NÚM. 01/2019 sobre el projecte de Decret sobre la promoció de la
dieta mediterrània en els centres educatius i sanitaris de les Illes Balears.
1. FETS
La Conselleria d’Educació i Universitat va presentar al Consell Escolar de les Illes
Balears, el projecte de Decret sobre la promoció de la dieta mediterrània en els
centres educatius i sanitaris de les Illes Balears el dia 17 de gener de 2019.
El mateix dia la secretària del CEIB va remetre el projecte de Decret als consellers i
a les conselleres per al seu coneixement i estudi, en sol·licitud d’aportacions fins al
dia 31 de gener de 2019 d’acord amb l’article 38.2 del Reglament del CEIB.
A la reunió de la Comissió Permanent del CEIB de dia 29 de gener de 2019 es va
acordar que la comissió específica que havia d’estudiar el projecte de Decret fos la
de Planificació Construccions i Equipament. També es va acordar nomenar
ponent la consellera Sra. Glòria Ferrer Camps.
Dins el període establert per presentar aportacions, no se’n va presentar cap.
Atès que no hi va haver aportacions no es va reunir la Comissió Específica de
Planificació Construccions i Equipaments.
A la reunió de la Comissió Permanent duta a terme dia 11 de febrer de 2019, es va
elaborar el contingut de l’Informe i després del debat pertinent es aprovar per
assentiment i es va elevar al Ple del CEIB.
2. INFORME
Esborrany d’Informe sobre el projecte de Decret sobre la promoció de la dieta
mediterrània en els centres educatius i sanitaris de les Illes Balears.
El preàmbul conté les bases legals en les quals es fonamenta l’ordre i una
exposició de motius.
Les bases legals i els motius als quals fan referència són:
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-

L’article 43 de la Constitució espanyola reconeix el dret a la protecció de la
salut i encomana als poders públics l’organització i la tutela de la salut
pública. L’article 149.1.16 atribueix a l’Estat la competència exclusiva en
matèria de bases i coordinació general de la sanitat, i les comunitats
autònomes poden assumir competències en sanitat d’acord amb el que
estableix l’article 148.1.21.

-

L’article 6 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, disposa que
les actuacions de les administracions públiques sanitàries han d’estar
orientades a la promoció de la salut.

-

L’article 30.48 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, aprovat per la
Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, atribueix a la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears la competència exclusiva en matèria de promoció de la
salut en tots els àmbits. L’article 31.4 determina que competeix a la
Comunitat Autònoma el desplegament legislatiu i l’execució en matèria de
salut i sanitat. El desplegament normatiu d’aquesta competència s’articula
a través de la Llei 16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les Illes
Balears. L’article 6 defineix les prestacions en matèria de salut públic.

-

El Document de consens sobre l’alimentació saludable en els centres
educatius aprovat el 21 de juliol de 2010 pel Consell Interterritorial del
Sistema Nacional de Salut.

-

La Llei 17/2011, de 5 de juliol, de seguretat alimentària i nutrició, que
estableix el marc legal bàsic aplicable per a la consecució d’hàbits
nutricionals i de vida saludables. L’article 36 de la Llei disposa que el
Govern, en coordinació amb les comunitats autònomes, l’Administració
local i amb la participació dels operadors econòmics i els agents socials, ha
d’incrementar el desenvolupament, intensificant-ne el caràcter
interdepartamental i intersectorial, de l’estratègia per fomentar una
alimentació saludable i promoure la pràctica d’activitat física. L’article 40
preveu que les autoritats competents han de vetllar perquè el menjar que se
serveix a les escoles infantils i centres escolars siguin variats, equilibrats i
estiguin adaptats a les necessitats nutricionals de cada grup d’edat. Així
mateix, han de tenir a disposició de les famílies, tutors o responsables dels
comensals la informació dels productes utilitzats per a l’elaboració dels
menús que sigui exigible per les normes sobre etiquetatge de productes
alimentaris. L’apartat 6 d’aquest article també estableix que a les escoles
d'infants i als centres escolars no s’ha de permetre la venda d'aliments i
begudes amb un alt contingut en àcids grassos saturats, àcids grassos
trans, sal i sucres. Aquests continguts s’han d'establir per reglament.
L’article 40.7 disposa que les escoles infantils i els centres escolars han de
ser espais protegits de la publicitat. Per altra banda, preveu que les
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campanyes de promoció alimentària, educació nutricional o promoció de
l'esport o activitat física en els centres així com el patrocini d'equips i
esdeveniments esportius en l'àmbit acadèmic han de ser autoritzades
prèviament per les autoritats educatives competents.
-

L’article 41 de la Llei de seguretat alimentària i nutrició preveu que quan
licitin les concessions dels serveis de restauració les administracions
públiques han d'introduir en el plec de prescripcions tècniques requisits
perquè l’alimentació que se serveix sigui variada, equilibrada i adaptada a
les necessitats nutricionals dels usuaris del servei. Igualment, han de
supervisar tot això, tenint en compte les guies i els objectius nutricionals
que estableixi el departament competent en matèria sanitària. Aquests
requisits han de ser objecte de consideració especial dins els criteris
d’adjudicació del contracte.

-

L’article 16 de la Llei 33/2011, de 4 d’octubre, general de salut pública,
estableix que la promoció de la salut ha d’incloure les accions dirigides a
incrementar els coneixements i les capacitats de les persones, així com
modificar les condicions socials, laborals, ambientals i econòmiques, per
tal d'afavorir-ne l’impacte positiu en la salut individual i col·lectiva. Les
actuacions de promoció de la salut han de prestar atenció especial als
àmbits educatiu, sanitari, laboral, local i d'institucions tancades, com ara
hospitals o residències.

-

L’article 19 de la Llei general de salut pública estableix, en matèria de
prevenció de problemes de salut, que les administracions públiques, en
l’àmbit de les competències respectives, han de dirigir les accions i les
polítiques preventives sobre els determinants de la salut.

-

L’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions publiques que estableix els
principis de bona regulació.

-

El Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel
qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les
conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, modificat, entre d’altres, pel Decret 1/2016, de 16 de febrer.

El contingut del projecte de Decret ve distribuït del mode següent:
Capítol I. Disposicions generals
Article 1.Objecte i àmbit d’aplicació
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Article 2. Definicions
Article 3. Promoció de l’alimentació saludable
Capítol II. Alimentació saludable en els centres educatius
Secció 1a. Centres educatius no universitaris
Article 4. Requisits i criteris per a la programació dels menús escolars i la
freqüència de consum setmanal
Article 5. Informació dels menús a les famílies
Article 6. Prohibició de venda d’aliments i de begudes no saludables en els centres
educatius no universitaris
Article 7. Aliments i begudes oferides a les celebracions dels centres educatius
Secció 2a. Centres educatius universitaris
Article 8. Oferta alimentària en els centres educatius universitaris
Capítol III. Oferta alimentària dels centres sanitaris i dependències sanitàries
administratives
Article 9. Menús dels centres sanitaris
Article 10. Menús per a les persones ingressades en un centre sanitari
Article 11.Classificació dels aliments i de les begudes segons les propietats
nutricionals
Capítol IV. Formació, publicitat i licitacions públiques
Article 12. Formació sobre l’alimentació saludable i la dieta mediterrània
Article 13. Publicitat i promoció
Article 14. Concursos licitacions públiques
Capítol V. Avaluació, vigilància i règim sancionador
Article 15. Avaluació de la política en salut
Article 16. Vigilància i control
Article 17. Règim sancionador
Disposició transitòria única. Adaptació a l’oferta alimentària saludable
Disposició addicional única. Denominacions
Disposició derogatòria única. Derogació normativa
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Disposició final primera. Habilitació normativa
Disposició final segona. Entrada en vigor
3.CONSIDERACIÓ GENERAL
El CEIB considera que aquesta normativa ha d’anar acompanyada d’accions
transversals i proactives per part de l’administració per assolir una major
sensibilització de la societat.
5. CONSIDERACIÓ FINAL
El Consell Escolar de les Illes Balears, reunit en sessió plenària dia 19 de febrer de
2019 aprovà aquest Informe 1/2019 per assentiment.
Palma, 20 de febrer de 2019
La secretària

El president

Margalida Salom Torrens

Pere Carrió Villalonga
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