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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. 
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 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.
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EINEC: 259-952-2.
Fórmula química: C12 H19 Cl3 O8.
Massa molecular: 397,64.
Anàlisi: contingut no inferior al 98 per 100 i no superior 

al 102 % C12 H19 Cl3 O8 calculat sobre la massa anhidra.
Descripció: pols cristal·lina pràcticament inodora, de 

color blanc o blanquinós.
Identificació:
A) pH d’una solució al 10 per 100: no menys de 5,0 

ni més de 7,0.
B) Solubilitat: soluble en aigua, metanol i etanol. A 

penes soluble en acetat d’etil.
C) Absorció en infraroig: l’espectre infraroig d’una 

dispersió de la mostra en bromur de potassi presenta 
valors màxims relatius en números d’ona similars als de 
l’espectre de referència obtingut mitjançant una norma de 
referència de la sucralosa.

D) Cromatografia de capa fina: la principal taca 
de la solució de prova té el mateix valor Rf que el de la 
principal taca de la solució A que serveix de referència 
per a la prova d’altres disacàrids clorats. Aquesta solu-
ció de referència s’obté mitjançant la dissolució d’1,0 g 
de la norma de referència de la sucralosa en 10 ml de 
metanol.

E) Rotació específica: [α]20 D:+84,0º a + 87,5º calcu-
lada sobre la massa anhidra (solució al 10 per 100 en 
pes/volum).

Puresa:
Humitat: no més del 2,0 per 100 (mètode de Karl Fis-

cher).
Cendra sulfatada: no més del 0,7 per 100.
Plom: no més d’1 mg/kg.
Altres disacàrids clorats: no més del 0,5 per 100.
Monosacàrids clorats: no més del 0,1 per 100.
Òxid de trifenilfosfina: no més de 150 mg/kg.
Metanol: no més del 0,1 per 100.

E-962 sal d’aspartam-acesulfam

Sinònims: aspartam-acesulfam. Sal d’aspartam-ace-
sulfam.

Definició: la sal es prepara escalfant una solució de 
pH àcid composta per aspartam i acesulfam K en una 
proporció de 2:1 aproximadament (pes/pes) i deixant 
que es produeixi la cristal·lització. S’eliminen el potassi 
i la humitat. El producte és més estable que l’aspartam 
per si mateix.

Nom químic: sal 6-metil-1,2,3-oxatiazin-4(3H)ona-2,2-
diòxid d’àcid L-fenilalanil-2-metil-L-α-aspàrtic.

Fórmula química: C18 H23 O9 N3S.
Massa molecular: 457,46.
Anàlisi: 63,0 per 100 a 66,0 per 100 aspartam (base 

seca) i 34,0 per 100 a 37,0 per 100 acesulfam (forma àcida 
sobre base seca).

Descripció: pols blanca, inodora i cristal·lina.
Identificació:
A) Solubilitat: poc soluble en aigua; lleugerament 

soluble en etanol.
B) Factor de transmissió: el factor de transmissió 

d’una solució a l’1 per 100 en aigua, determinada en 
una cèl·lula d’1 cm a 430 nm amb un espectrofotòmetre 
adequat, utilitzant l’aigua com a referència, no ha de ser 
menor de 0,95, la qual cosa equival a una absorció no 
superior a aproximadament 0,022.

C) Rotació específica: [α]20 D: + 14,5º a + 16,5º. 
S’ha de determinar a una concentració de 6,2 g en 100 
ml d’àcid fòrmic (15N) en els trenta minuts següents a la 
preparació de la solució. S’ha de dividir la rotació espe-
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 15943 RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2004, de 
la Secretaria General per a la Prevenció de 
la Contaminació i del Canvi Climàtic, per la 
qual es dóna publicitat a la llista provisional 
d’instal·lacions incloses en l’àmbit d’aplicació 
del Reial decret llei 5/2004, de 27 d’agost, 
pel qual es regula el règim del comerç de 
drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle. 
(«BOE» 219, de 10-9-2004.)

D’acord amb el que estableix l’article 4 del Reial decret 
Llei 5/2004, de 27 d’agost, pel qual es regula el règim del 
comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle, 
qualsevol instal·lació en què es dugui a terme alguna de les 
activitats i que generi les emissions especificades a l’annex I 
del Reial decret llei esmentat ha de disposar d’una autorit-
zació d’emissió i pot sol·licitar assignació de drets d’acord 
amb el que disposa el Pla nacional d’assignació 2005-2007, 
aprovat pel Reial decret 1866/2004, de 6 de setembre.

Transcorregut el termini d’informació pública sobre el 
projecte de Pla nacional d’assignació de drets d’emissió 
2005-2007 i sobre la llista provisional d’instal·lacions 
incloses en l’àmbit d’aplicació de la Directiva 2003/87/CE 
del Parlament Europeu i del Consell, de 13 d’octubre, 
per la qual s’estableix un règim per al comerç de drets 
d’emissió i per la qual es modifica la Directiva 96/61/CE, 
resolc donar publicitat a la llista provisional d’instal·lacions 
actualitzada vistes les al·legacions presentades.

La llista provisional d’instal·lacions s’ha construït par-
tint de les fonts d’informació següents:

Qüestionaris de les principals organitzacions corres-
ponents al sector de la generació elèctrica i als sectors 
industrials recollits a l’annex I de la Directiva, lliurats en el 
marc dels contactes mantinguts per elaborar el PNA.

El Registre estatal d’emissions i fonts contaminants 
(EPER), establert de conformitat amb el que disposa la 
Decisió de la Comissió Europea 2000/479/CE.

El Registre d’instal·lacions de producció d’energia en 
règim ordinari i en règim especial.

Base de dades de grans focus puntuals de l’Inventari 
nacional d’emissions de gasos a l’atmosfera.

Tal com s’indica a l’apartat 7 del Pla nacional 
d’assignació de drets d’emissió 2005-2007, aprovat pel 
Reial decret 1866/2004, de 6 de setembre, el tràmit de 
consulta pública ha contribuït de manera significativa a 
depurar la llista inicialment confeccionada. No obstant 
això, convé recordar que la llista d’instal·lacions només 
és definitiva  una vegada hagi conclòs el procediment 
per a l’assignació de drets que estableix el Reial decret 
llei 5/2004, de 27 d’agost, pel qual es regula el règim del 
comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle.

Madrid, 7 de setembre de 2004.—El secretari general, 
Arturo Gonzalo Aizpiri. 

cífica calculada per 0,646 per compensar el contingut en 
aspartam de la sal d’aspartam-acesulfam.

Puresa: no més del 0,5 per 100 (105º C,4 h)
Pèrdua en assecar-se: no més del 0,5 per 100.
Àcid 5-benzil-3,6-dioxo-2-piperazineacètic. 
Plom: no més d’1 mg/kg. 


