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Segons s’ha explicat a l’apartat 7 del Pla, el tràmit de con-
sulta pública va contribuir de manera significativa a depurar 
l’esborrany de llista inicialment confeccionat. No obstant 
això, convé recordar que la llista d’instal·lacions només és 
definitiva una vegada hagi conclòs el procediment que esta-
bleix la llei per a l’assignació de drets a les instal·lacions. 

(Aquest Reial decret s’inclon tenint en compte la Correcció d’errades 
publicada al «BOE» núm. 217, de 8-9-2004.)

MINISTERI 
D’EDUCACIÓ I CIÈNCIA

 15851 ORDRE ECI/2910/2004, de 17 de juny, per la 
qual es regula el funcionament de la Comissió 
Tècnica de Seguiment del Registre estatal de 
centres docents no universitaris. («BOE» 217, 
de 8-9-2004.)

Una vegada culminat el procés de traspàs de funcions 
i serveis en matèria educativa a les comunitats autòno-
mes, s’ha publicat el Reial decret 276/2003, de 7 de març 
(BOE de l’11), pel qual es regula el Registre estatal de cen-
tres docents no universitaris, a fi d’adequar-ne l’abast i el 
contingut a la seva doble funció actual: d’una banda, com 
a gestor de les dades registrals dels centres dependents 
de l’Administració General de l’Estat i, de l’altra, com a 
receptor de les dades corresponents als centres de les 
comunitats autònomes, així com a les exigències deri-
vades del sistema educatiu actual i del complex context 
social i jurídic en què projecta la seva actuació.

Així mateix, els reials decrets de traspàs estableixen 
una sèrie de funcions concurrents i compartides entre 
l’Administració de l’Estat i la de les comunitats autòno-
mes en matèria d’inscripció dels centres en el registre 
corresponent, i, d’altra banda, el Reial decret 276/2003, 
de 7 de març, esmentat abans, preveu a l’article 10, com 
a instrument de col·laboració i coordinació entre les 
administracions educatives de les comunitats autònomes 
i l’Administració educativa de l’Estat, la creació d’una 
comissió tècnica de seguiment, que tingui com a funció 
principal la d’acordar els aspectes tècnics que afectin 
l’ampliació del contingut bàsic i les modificacions corres-
ponents en l’estructura del fitxer d’intercanvi, i autoritza 
que per mitjà d’una ordre ministerial es reguli el regla-
ment de funcionament d’aquesta Comissió.

En virtut d’això, i per donar compliment al que 
estableix l’article 10.b del Reial decret 276/2003, de 7 
de març, i amb l’aprovació prèvia per part del ministre 
d’Administracions Públiques, de conformitat amb el 
que disposa l’article 67.4 de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, 
d’organització i funcionament de l’Administració General 
de l’Estat, disposo:

Primer. Constitució i adscripció.—La Comissió Tècnica 
de Seguiment del Registre estatal de centres docents no 
universitaris, definida com a instrument de coordinació i 
col·laboració, queda adscrita a la Direcció General d’Educació, 
Formació Professional i Innovació Educativa del Ministeri 
d’Educació i Ciència i està constituïda pels representants de 
les administracions educatives de les comunitats autònomes 
i l’Administració educativa de l’Estat, amb la composició i les 
funcions que determinen els apartats següents.

Segon. Funcions.—Són funcions de la Comissió Tèc-
nica de Seguiment del Registre estatal de centres docents 
no universitaris:

a) Acordar els aspectes tècnics que afectin l’ampliació 
del contingut bàsic i les modificacions corresponents en 

l’estructura del fitxer d’intercanvi que, periòdicament, 
envien les administracions educatives de les comunitats 
autònomes a l’Administració educativa de l’Estat amb les 
dades que han estat modificades respecte als seus centres.

b) Fixar els codis, les claus i els formats que contri-
bueixin a l’homogeneïtat i la compatibilitat dels fitxers 
informàtics.

c) Avaluar periòdicament la qualitat del funciona-
ment i de la informació que conté el Registre estatal de 
centres docents no universitaris.

d) Proposar mesures per millorar el funcionament 
del Registre esmentat.

Tercer. Composició de la Comissió.
1. La Comissió Tècnica de Seguiment del Registre esta-

tal de centres docents no universitaris està integrada per:
a) El president, les funcions del qual recauen en el 

representant del Ministeri d’Educació i Ciència.
b) Un representant de cada Administració educativa 

implicada.

2. A les reunions de la Comissió assisteix com a 
secretari, amb veu però sense vot, un funcionari de la 
Direcció General d’Educació, Formació Professional i 
Innovació Educativa, designat pel director general.

Quart. Altres assistents a les reunions de la Comis-
sió.—A les reunions del Ple de la Comissió, els repre-
sentants de les administracions educatives implicades 
poden assistir-hi acompanyats d’altres membres de 
l’Administració esmentada, que els han d’assessorar, 
si s’escau, en la presa de decisions. El nom de cada 
representant l’ha de comunicar per escrit l’Administració 
educativa corresponent al director general d’Educació, 
Formació Professional i Innovació Educativa del Ministeri 
d’Educació i Ciència, el qual, al seu torn, l’ha de posar en 
coneixement del president de la Comissió.

Cinquè. Règim de reunions.
1. El Ple de la Comissió es reuneix de forma ordinària 

almenys un cop l’any amb caràcter obligatori. Aquesta convo-
catòria l’ha de fer el president de la Comissió, i ha d’acordar 
amb la resta dels representants de les administracions educa-
tives la data i el lloc més idonis per dur-lo a terme.

2. Les convocatòries extraordinàries les fa el presi-
dent a iniciativa pròpia, a petició com a mínim d’un terç 
dels membres o de la majoria absoluta del Comitè de Tre-
ball a què fa referència el punt sisè d’aquesta Ordre, i han 
de tenir lloc, preferentment, a la seu de la Comissió.

3. La primera reunió, constitutiva de la Comissió, 
s’ha de dur a terme a la seu d’aquesta, dins els trenta dies 
següents a la data de publicació d’aquesta Ordre.

Sisè. El Comitè de Treball.
1. Amb la finalitat d’agilitzar els treballs de la Comis-

sió i millorar-ne l’eficàcia en la resolució de qüestions 
puntuals, en el seu si es constitueix un Comitè de Treball 
que està compost per cinc membres, un dels quals ha 
d’actuar com a coordinador.

2. Els representants en aquest Comitè, com també 
el coordinador, són elegits cada dos anys a proposta del 
president de la Comissió, per acord de la majoria abso-
luta dels components d’aquesta, en la reunió ordinària del 
Ple. En el cas que no es doni aquesta circumstància, s’ha 
de procedir a una segona elecció en què la designació 
s’efectua per majoria simple.

3. La Comissió pot delegar al Comitè de Treball la 
capacitat per estudiar problemes que plantegi el desen-
volupament i el funcionament del Registre estatal de cen-
tres docents no universitaris, així com la capacitat de fer 
propostes de solució i millora. El secretari de la Comissió 
ha de fer arribar aquestes propostes a tots els membres 
d’aquesta, a  fi que puguin reclamar al president, si es 
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considera oportú, la convocatòria d’una reunió extraor-
dinària per a la seva discussió i oportuna aprovació.

4. El Comitè de Treball ha de comunicar a les admi-
nistracions educatives els temes a tractar a fi que hi 
puguin assistir, amb veu però sense vot, els representants 
interessats en els temes esmentats. El Comitè de Treball 
ha de fixar les seves reunions en la forma que consideri 
oportuna, amb respecte, en tot cas, al que disposa el capí-
tol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del proce-
diment administratiu comú.

Setè. Substitució de membres integrants de la 
Comissió.—Quan per raons tècniques o d’organització 
l’Administració educativa corresponent decideixi canviar 
el seu representant en la Comissió, ho ha de comunicar al 
director general d’Educació, Formació Professional i Innova-
ció Educativa del Ministeri d’Educació i Ciència, el qual ho 
ha de posar en coneixement del president de la Comissió.

Si el representant substituït forma part del Comitè de 
Treball, el seu substitut passa a ser membre del Comitè 
fins a la renovació d’aquest.

Vuitè. Funcionament.
1. La Comissió s’entén constituïda vàlidament quan 

hi estiguin presents el president i el secretari i almenys la 
meitat dels membres.

2. Els acords en el si de la Comissió són adoptats per 
majoria de vots.

3. Pel que fa al que no preveu aquesta Ordre respecte 
al règim de funcionament de la Comissió, cal atenir-se al 
que disposa el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú.

Novè. Publicitat dels acords.—De cada reunió que 
dugui a terme la Comissió, el secretari n’ha d’estendre 
acta en què s’han d’especificar la relació d’assistents, 
l’ordre del dia de la reunió, els punts principals de les 
deliberacions, i també el contingut dels acords adoptats. 
S’ha de remetre una còpia de l’acta als representants de 
les administracions educatives a la Comissió.

Desè. Seu de la Comissió.—La Comissió té la seu en 
el Ministeri d’Educació i Ciència.

Onzè. Entrada en vigor.—La present Ordre entra en 
vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 17 de juny de 2004.

SAN SEGUNDO GÓMEZ DE CADIÑANOS  

Il·lms. Srs. Secretari General d’Educació i Director Gene-
ral d’Educació, Formació Professional i Innovació 
Educativa. 

MINISTERI 
DE SANITAT I CONSUM

 15942 ORDRE SCO/2929/2004, de 2 de setembre, 
per la qual es modifica l’annex del Reial 
decret 2106/1996, de 20 de setembre, pel qual 
s’estableixen les normes d’identitat i puresa 
dels edulcorants utilitzats en els productes ali-
mentaris. («BOE» 219, de 10-9-2004.)

Els additius edulcorants regulats mitjançant la Direc-
tiva 94/35/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 30 
de juny de 1994, i la seva posterior modificació, incor-
porades al nostre ordenament jurídic pel Reial decret 

2002/1995, de 7 de desembre, pel qual s’aprova la llista 
positiva d’additius edulcorants autoritzats per al seu ús en 
l’elaboració de productes alimentaris, i modificat pel Reial 
decret 2027/1997, de 26 de desembre, tenen establerts els 
seus criteris d’identitat i puresa.

La determinació dels criteris esmentats de puresa es 
va fer mitjançant la Directiva 95/31/CE, de la Comissió, de 
5 de juliol de 1995, per la qual s’estableixen els criteris 
específics de puresa dels additius edulcorants utilitzats 
en els productes alimentaris, incorporada a la nostra 
legislació mitjançant el Reial decret 2106/1996, de 20 de 
setembre, que estableix les normes d’identitat i puresa 
dels edulcorants utilitzats en els productes alimentaris, 
modificat pel Reial decret 1116/1999, de 25 de juny, així 
com diverses ordres ministerials, l’última de les quals és 
l’Ordre SCO/1051/2002, de 7 de maig.

La publicació de la Directiva 2004/46/CE, de la Comis-
sió, de 16 d’abril de 2004, regula els criteris d’identitat i 
puresa dels additius edulcorants sucralosa (E-955) i sal 
d’aspartam-acesulfam (E-962), els dos edulcorants autori-
tzats per la Directiva 2003/115/CE del Parlament Europeu i 
del Consell de 22 de desembre.

La present Ordre, que es dicta en ús de les facultats 
atribuïdes en la disposició final primera del Reial decret 
2106/1996, de 20 de setembre, incorpora al nostre ordena-
ment jurídic la Directiva 2004/46/CE de la Comissió.

Per fixar aquests criteris específics que estableix aquesta 
Directiva 2004/46/CE que es transposa, s’han tingut en 
compte les especificacions i tècniques analítiques que per 
a aquests additius ha preparat el Comitè Mixt FAO/OMS 
d’Experts en Additius Alimentaris (JECFA). Així mateix, s’ha 
consultat el Comitè Científic de l’Alimentació Humana.

No obstant això, qualsevol additiu que hagi estat pre-
parat mitjançant mètodes de producció o amb primeres 
matèries, significativament diferents dels inclosos en 
l’avaluació del Comitè Científic de l’Alimentació Humana, 
o diferents dels esmentats en la present Ordre, s’han de 
sotmetre a l’esmentat Comitè per a l’avaluació de la seva 
seguretat, fent especial èmfasi en els criteris de puresa.

Les mesures que preveu aquesta disposició s’ajusten 
al dictamen del Comitè Permanent de la Cadena Alimen-
tària i Sanitat Animal.

En l’elaboració d’aquesta Ordre han estat escoltats 
els sectors afectats, i la Comissió Interministerial per a 
l’Ordenació Alimentària n’ha emès informe preceptiu.

En virtut d’això, disposo:
Primer.—Modificació de l’annex del Reial decret 2106/1996, 

de 20 de setembre.
Es modifica l’annex del Reial decret 2106/1996, de 20 

de setembre, pel qual s’estableixen les normes d’identitat 
i puresa dels additius edulcorants utilitzats en els produc-
tes alimentaris, per establir els criteris d’identitat i puresa 
dels nous edulcorants autoritzats sucralosa (E-955) i sal 
d’aspartam-acesulfam (E-962).

Segon.—Entrada en vigor.
La present Ordre entra en vigor l’endemà de la publi-

cació en el Butlletí Oficial de l’Estat.

Madrid, 2 de setembre de 2004.

SALGADO MÉNDEZ  

ANNEX
A l’annex s’ha d’afegir el text següent:

E-955 sucralosa
Sinònims: 4,1’,6’-triclorogalactosacarosa.
Definició:
Nom químic: 1,6-dicloro-1,6-dideoxi-β-D-fructofurano-

sil-4-cloro-4-deoxi-α-D-galactopiranòsid.


