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Article 9. Assistència.

Només els membres del Comitè de Direcció i el conse-
ller tècnic poden participar en les reunions del Comitè de 
Direcció. No obstant això, tots els membres han de tenir 
dret a assistir-hi en companyia d’un conseller, el qual no 
té ni veu ni vot en les reunions.

Article 10. Representació.

En cas de tenir motius que ho justifiquin, els membres 
del Comitè de Direcció poden delegar en un altre membre 
perquè els representi en les sessions del Comitè.

Article 11. Quòrum i vot.

1. La vàlida constitució del Comitè de Direcció reque-
reix la concurrència de la meitat dels seus membres, com 
a mínim, presents o representats.

2. Les decisions s’han de prendre per majoria simple 
dels vots emesos pels membres presents. En cas d’em-
pat, el president té el vot de qualitat.

Article 12. Informe d’activitats.

Una vegada conclosa l’Exposició, el Comitè de Direc-
ció ha de redactar un informe de les seves activitats, que 
s’ha de remetre al Col·legi de Comissaris de Secció, a 
l’OIE i al comissari de l’Exposició 

MINISTERI D’EDUCACIÓ I CIÈNCIA
 14332 CORRECCIÓ d’errors del Reial decret 276/2007, 

de 23 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament 
d’ingrés, accessos i adquisició de noves especi-
alitats en els cossos docents a què es refereix la 
Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i 
es regula el règim transitori d’ingrés a què es 
refereix la disposició transitòria dissetena de la 
Llei esmentada. («BOE» 178, de 26-7-2007.)

Havent observat errors en el Reial decret 276/2007, de 
23 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament d’ingrés, 
accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos 
docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de 
maig, d’educació, i es regula el règim transitori d’ingrés a 
què es refereix la disposició transitòria dissetena de la Llei 
esmentada, publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» 
número 53, de 2 de març de 2007, i en el suplement en 
català número 9, de 16 de març de 2007, se’n fan a les 
rectificacions oportunes referides a la versió en llengua 
catalana:

A la pàgina 1176, primera columna, a l’article 37, parà-
graf segon, última línia, on diu: «... de cada cos d’origen», 
ha de dir: «... de cada cos d’origen, conforme al reparti-
ment territorial que correspongui a cada Administració 
educativa convocant.».

A la mateixa pàgina, segona columna, a l’apartat 3 de 
l’article 39, on diu: «... i es mantenen en el mateix destí 
que ocupaven en el cos de procedència.», ha de dir: «... i 
es mantenen, a excepció del cos de catedràtic de música i 
arts escèniques, en el mateix destí que ocupaven en el cos 
de procedència, sempre que aquest destí sigui de l’àmbit 
de l’Administració educativa convocant.». 

MINISTERI D’INDÚSTRIA, TURISME 
I COMERÇ

 14334 CORRECCIÓ d’errors del Reial decret 661/2007, 
de 25 de maig, pel qual es regula l’activitat de 
producció d’energia elèctrica en règim espe-
cial. («BOE» 178, de 26-7-2007.)

Havent observat errors en el Reial decret 661/2007, de 
25 de maig, pel qual es regula l’activitat de producció 
d’energia elèctrica en règim especial, publicat en el «But-
lletí Oficial de l’Estat» número 126, de 26 de maig de 2007, 
i en el suplement en català número 19, d’1 de juny de 
2007, en la redacció efectuada per la correcció d’errors del 
Reial decret esmentat, publicada en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat» número 177, de 25 de juliol de 2007, i en el suple-
ment en català número 25, de 26 de juliol de 2007, se’n fa 
la rectificació oportuna referida a la versió en llengua 
catalana:

A la pàgina 3598, segona columna, a l’article 22, apar-
tat 1, paràgraf primer, on diu: «… que no pot ser inferior a 
sis mesos.», ha de dir: «… que no pot ser inferior a dotze 
mesos.». 

MINISTERI DE SANITAT I CONSUM
 14404 ORDRE SCO/2274/2007, de 23 de juliol, per la 

qual es modifica l’annex del Reial decret 2002/
1995, de 7 de desembre, pel qual s’aprova la 
llista positiva d’additius edulcorants autorit-
zats per al seu ús en l’elaboració de productes 
alimentaris, així com les condicions d’utilitza-
ció. («BOE» 179, de 27-7-2007.)

El Reial decret 2002/1995, de 7 de desembre, pel qual 
s’aprova la llista positiva d’additius edulcorants autorit-
zats per al seu ús en l’elaboració de productes alimenta-
ris, així com les condicions d’utilització, incorpora al nos-
tre ordenament jurídic intern la Directiva 94/35/CE del 
Parlament Europeu i del Consell, de 30 de juny de 1994, 
relativa als edulcorants utilitzats en els productes alimen-
taris. Aquest Reial decret ha estat modificat diverses 
vegades, l’última a través del Reial decret 2197/2004, de 
25 de novembre, pel qual es modifica el Reial decret 2002/
1995, de 7 de desembre.

La Directiva 2006/52/CE del Parlament Europeu i del 
Consell, de 5 de juliol de 2006, per la qual es modifica la 
Directiva 95/2/CE, relativa a additius alimentaris diferents 
dels colorants i edulcorants, i la Directiva 94/35/CE, rela-
tiva als edulcorants utilitzats en els productes alimentaris, 
introdueix canvis en la legislació d’additius per l’autoritza-
ció d’ús d’un nou edulcorant, l’eritritol (E-968).

Mitjançant aquesta disposició es transfereix parcial-
ment a l’ordenament jurídic intern la Directiva 2006/52/CE 
del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juliol de 
2006, en el que correspon a les modificacions de la Direc-
tiva 94/35/CE.

En la seva tramitació han estat escoltats els sectors 
afectats, s’han consultat les comunitats autònomes i la 
Comissió Interministerial per a l’Ordenació Alimentària 
ha emès un informe preceptiu.


