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De acordo coa directiva, e a pedimento do titular, a 
autorización de emisión de gases de efecto invernadoiro 
podería cubrir unha ou máis instalacións sempre que 
estas se sitúen nun mesmo lugar, garden unha relación 
de índole técnica e conten cun mesmo titular.

Segundo se explicou xa no punto 7 do plan, o trámite 
de consulta pública contribuíu de maneira significativa a 
depurar o borrador de listaxe inicialmente confeccionado. 
Non obstante, convén recordar que a listaxe de instala-
cións só será definitiva unha vez que concluíse o procede-
mento establecido pola lei para a asignación de dereitos 
ás instalacións. 

(Este real decreto inclúese tendo en conta a corrección de erros 
publicada no «Boletín Ofi cial del Estado» número 217, do 8 de setembro 
de 2004.)

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN E CIENCIA

 15851 ORDE ECI/2910/2004, do 17 de xuño, pola que 
se regula o funcionamento da Comisión Téc-
nica de Seguimento do Rexistro estatal 
de centros docentes non universitarios. 
(«BOE» 217, do 8-9-2004.)

Unha vez culminado o proceso de traspaso de funcións 
e servizos en materia educativa ás comunidades autóno-
mas, publicouse o Real decreto 276/2003, do 7 de marzo 
(BOE do 11), polo que se regula o Rexistro estatal de cen-
tros docentes non universitarios, co fin de adecuar o 
alcance e contido del á dobre función actual deste: por 
unha parte, como xestor dos datos rexistrais dos centros 
dependentes da Administración xeral do Estado, e por 
outra como receptor dos datos correspondentes aos cen-
tros das comunidades autónomas, así como ás exixencias 
derivadas do actual sistema educativo e do complexo con-
texto social e xurídico en que proxecta a súa actuación.

Así mesmo, os reais decretos de traspaso establecen 
unha serie de funcións concorrentes e compartidas entre 
a Administración do Estado e a das comunidades autóno-
mas en materia de inscrición dos centros no rexistro 
correspondente, e, por outro lado, o Real decreto 276/
2003, do 7 de marzo, citado anteriormente, prevé no seu 
artigo 10, como instrumento de colaboración e coordina-
ción entre as administracións educativas das comunida-
des autónomas e a Administración educativa do Estado, a 
creación dunha comisión técnica de seguimento, que 
teña como función principal a de acordar os aspectos téc-
nicos que afecten a ampliación do contido básico e as 
modificacións correspondentes na estrutura do ficheiro 
de intercambio, autorizando a que por orde ministerial se 
regule o regulamento de funcionamento dela.

Na súa virtude, e para dar cumprimento ao estable-
cido no artigo 10.b do Real decreto 276/2003, do 7 de 
marzo, e logo de aprobación polo ministro de Administra-
cións Públicas, de conformidade co disposto no artigo 
67.4 da Lei 6/1997, do 14 de abril, de organización e funcio-
namento da Administración xeral do Estado, dispoño:

Primeiro. Constitución e adscrición.—A Comisión 
Técnica de Seguimento do Rexistro Estatal de centros 
docentes non universitarios, definida como instrumento 
de coordinación e colaboración, queda adscrita á Direc-
ción Xeral de Educación, Formación Profesional e Innova-
ción Educativa do Ministerio de Educación e Ciencia e 
estará constituída polos representantes das administra-

cións educativas das comunidades autónomas e a Admi-
nistración educativa do Estado, coa composición e fun-
cións que se determinan nos puntos seguintes.

Segundo. Funcións.—Son funcións da Comisión Téc-
nica de Seguimento do Rexistro estatal de centros docen-
tes non universitarios:

a) Acordar os aspectos técnicos que afecten a 
ampliación do contido básico e as modificacións corres-
pondentes na estrutura do ficheiro de intercambio que, 
periodicamente, lle enviarán as administracións educati-
vas das comunidades autónomas á Administración edu-
cativa do Estado cos datos que foron modificados res-
pecto aos seus centros.

b) Fixar os códigos, claves e formatos que contri-
búan á homoxeneidade e compatibilidade dos ficheiros 
informáticos.

c) Avaliar periodicamente a calidade do funciona-
mento e da información contida no Rexistro estatal de 
centros docentes non universitarios.

d) Propor medidas para a mellora do funcionamento 
do dito rexistro.

Terceiro. Composición da comisión.
1. A Comisión Técnica de Seguimento do Rexistro 

estatal de centros docentes non universitarios, estará 
integrada por:

a) O presidente, cuxas funcións recaerán no repre-
sentante do Ministerio de Educación e Ciencia.

b) Un representante de cada Administración educa-
tiva implicada.

2. Ás reunións da comisión asistirá como secretario, 
con voz pero sen voto, un funcionario da Dirección Xeral 
de Educación, Formación Profesional e Innovación Educa-
tiva, designado polo director xeral.

Cuarto. Outros asistentes ás reunións da comi-
sión.—Ás reunións do Pleno da Comisión, os represen-
tantes das administracións educativas implicadas pode-
rán asistir acompañados doutros membros da dita 
Administración, que os asesorarán, se é o caso, na toma 
de decisións. O nome de cada representante será comuni-
cado por escrito pola Administración educativa corres-
pondente ao director xeral de Educación, Formación Pro-
fesional e Innovación Educativa do Ministerio de 
Educación e Ciencia, quen, pola súa vez, o porá en coñe-
cemento do presidente da comisión.

Quinto. Réxime de reunións.
1. O Pleno da Comisión reunirase de forma ordinaria 

polo menos unha vez ao ano con carácter obrigatorio. 
Esta convocatoria será realizada polo presidente da comi-
sión, acordando co resto dos representantes das adminis-
tracións educativas a data e o lugar máis idóneos para a 
súa celebración. 

2. As convocatorias extraordinarias realizaraas o 
presidente por iniciativa propia, por petición de polo 
menos un terzo dos membros ou da maioría absoluta do 
Comité de Traballo a que fai referencia o punto sexto 
desta orde e terán lugar, preferentemente, na sede da 
comisión.

3. A primeira reunión, constitutiva da comisión, leva-
rase a cabo na sede desta, dentro dos trinta días seguin-
tes á data de publicación desta orde.

Sexto. O Comité de Traballo.
1. Co fin de axilizar os traballos da comisión e mello-

rar a súa eficacia na resolución de cuestións puntuais, no 
seo dela constituirase un comité de traballo que estará 
composto por cinco membros, actuando un deles como 
coordinador.
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2. Os representantes neste comité, así como o coor-
dinador, serán elixidos cada dous anos por proposta do 
presidente da comisión, por acordo da maioría absoluta 
dos compoñentes dela, na reunión ordinaria do pleno. No 
caso de non se dar esta circunstancia, procederase a unha 
segunda elección na cal a designación se efectuará por 
maioría simple. 

3. A comisión poderá delegar no Comité de Traballo 
a capacidade para estudar problemas que presente o de-
senvolvemento e funcionamento do rexistro estatal de 
centros docentes non universitarios, así como a de facer 
propostas de solución e mellora. O secretario da comisión 
fará chegar estas propostas a todos os seus membros, co 
fin de que lle poidan reclamar ao presidente, se se consi-
dera oportuno, a convocatoria dunha reunión extraordi-
naria para a súa discusión e oportuna aprobación.

4. O Comité de Traballo comunicaralles ás adminis-
tracións educativas os temas que hai que tratar co fin de 
que poidan asistir, con voz pero sen voto, aqueles repre-
sentantes interesados nos ditos temas. O Comité de Tra-
ballo fixará as súas reunións na forma en que estime 
oportuna, respectando, en todo caso, o disposto no capí-
tulo II do título II da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de 
réxime xurídico das administracións públicas e do proce-
demento administrativo común. 

Sétimo. Substitución de membros integrantes da 
comisión.—Cando por razóns técnicas ou de organización 
a administración educativa correspondente decida cam-
biar o seu representante na comisión, comunicarallo ao 
director xeral de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa do Ministerio de Educación e Cien-
cia, quen o porá en coñecemento do presidente da comi-
sión.

Se o representante substituído formase parte do 
comité de traballo, o seu substituto pasará a ser membro 
deste comité até a súa renovación.

Oitavo. Funcionamento.
1. A Comisión entenderase validamente constituída 

cando estean presentes o presidente e o secretario dela e 
polo menos a metade dos seus membros.

2. Os acordos no seo da comisión serán adoptados 
por maioría de votos. 

3. En canto ao non previsto nesta orde con respecto 
ao réxime de funcionamento da comisión, haberá que 
aterse ao disposto no capítulo II do título II da Lei 30/1992, 
do 26 de novembro, de réxime xurídico das administra-
cións públicas e do procedemento administrativo 
común.

Noveno. Publicidade dos acordos.—De cada reunión 
que celebre a comisión, o secretario levantará acta, na cal 
se especificará a relación de asistentes, a orde do día da 
reunión, os puntos principais das deliberacións, así como 
o contido dos acordos adoptados. Unha copia da acta 
será remitida aos representantes das administracións 
educativas na comisión.

Décimo. Sede da comisión.—A comisión terá a súa 
sede no Ministerio de Educación e Ciencia.

Décimo primeiro. Entrada en vigor.—Esta orde 
entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no 
«Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 17 de xuño de 2004.

SAN SEGUNDO GÓMEZ DE CADIÑANOS  

Ilmos. Sres. Secretario Xeral de Educación e Director 
Xeral de Educación, Formación Profesional e Innova-
ción Educativa. 

MINISTERIO 
DE SANIDADE E CONSUMO

 15942 ORDE SCO/2929/2004, do 2 de setembro, 
pola que se modifica o anexo do Real decreto 
2106/1996, do 20 de setembro, polo  que se 
establecen as normas de identidade e pureza 
dos edulcorantes utilizados nos produtos ali-
menticios. («BOE» 219, do 10-9-2004.)

Os aditivos edulcorantes regulados mediante a Direc-
tiva 94/35/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 30 
de xuño de 1994, e a súa posterior modificación, incorpo-
radas ao noso ordenamento xurídico polo Real decreto 
2002/1995, do 7 de decembro, polo que se aproba a lista 
positiva de aditivos edulcorantes autorizados para o seu 
uso na elaboración de produtos alimenticios, e modifi-
cado polo Real decreto 2027/1997, do 26 de decembro, 
teñen establecidos os seus criterios de identidade e 
pureza.

A determinación dos ditos criterios de pureza reali-
zouse mediante a Directiva 95/31/CE, da Comisión, do 5 
de xullo de 1995, pola que se establecen os criterios espe-
cíficos de pureza dos aditivos edulcorantes utilizados nos 
produtos alimenticios, incorporada á nosa lexislación 
mediante o Real decreto 2106/1996, do 20 de setembro, 
que establece as normas de identidade e pureza dos edul-
corantes utilizados nos produtos alimenticios, modificado 
polo  Real decreto 1116/1999, do 25 de xuño, así como 
diversas ordes ministeriais, sendo a última destas a Orde 
SCO/1051/2002, do 7 de maio.

A publicación da Directiva 2004/46/CE, da Comisión, 
do 16 de abril de 2004, regula os criterios de identidade e 
pureza dos aditivos edulcorantes Sucralosa (E-955) e Sal 
de Aspartamo-Acesulfamo (E-962), ambos os edulcoran-
tes autorizados pola Directiva 2003/115/CE do Parlamento 
Europeo e do Consello do 22 de decembro.

A presente orde, que se dita en uso das facultades 
atribuídas na disposición derradeira primeira do Real 
decreto 2106/1996, do 20 de setembro, incorpora ao noso 
ordenamento xurídico a Directiva 2004/46/CE da Comi-
sión.

Para a fixación destes criterios específicos que se esta-
blecen nesta Directiva 2004/46/CE que se traspón, tivé-
ronse en conta as especificacións e técnicas analíticas que 
para estes aditivos preparou o Comité Mixto FAO/OMS de 
Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA). Así mesmo, 
consultouse o Comité Científico da Alimentación 
Humana.

Non obstante, calquera aditivo que fose preparado 
mediante métodos de produción ou con materias primas, 
significativamente diferentes dos incluídos na avaliación 
do Comité Científico da Alimentación Humana, ou distin-
tos dos mencionados na presente orde, deberá someterse 
ao dito comité para a avaliación da súa seguridade, 
facendo especial fincapé nos criterios de pureza.

As medidas previstas na presente disposición axús-
tanse ao ditame do Comité Permanente da Cadea Alimen-
taria e Sanidade Animal.

Na elaboración desta orde foron oídos os sectores 
afectados, e emitiu informe preceptivo a Comisión Inter-
ministerial para a Ordenación Alimentaria.

Na súa virtude, dispoño:
Primeiro.—Modificación do anexo do Real decreto 

2106/1996, do 20 de setembro.
Modifícase o anexo do Real decreto 2106/1996, do 20 

de setembro, polo  que se establecen as normas de iden-
tidade e pureza dos aditivos edulcorantes, utilizados nos 


