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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.



Suplement núm. 26 Dijous 16 d’agost 2007 3653

Aquesta Ordre es dicta de conformitat amb el que 
estableix la disposició final primera del Reial decret 
2002/1995, de 7 de desembre.

En virtut d’això, d’acord amb el Consell d’Estat, dis-
poso:

Article únic. Modificació de l’annex del 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, així 
com les condicions d’utilització.

L’annex del 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 ali-
mentaris, així com les condicions d’utilització, es modifica 
en els termes següents:

U. S’afegeix «E-968» a la primera columna de la sec-
ció relativa als additius «E-420 a E-967».

Dos. S’afegeix «Eritritol» a la segona columna de la 
secció relativa als additius «E-420 a E-967».

Disposició final primera. Incorporació de dret de la Unió 
Europea.

Mitjançant aquesta Ordre s’incorpora parcialment al 
dret espanyol la Directiva 2006/52/CE del Parlament Euro-
peu i del Consell, de 5 de juliol de 2006, per la qual es 
modifica la Directiva 95/2/CE, relativa a additius alimen-
taris diferents dels colorants i edulcorants, i la Directiva 
94/35/CE, relativa als edulcorants utilitzats en els produc-
tes alimentaris.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publica-
ció en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 23 de juliol de 2007.–El ministre de Sanitat i 
Consum, Bernat Soria Escoms. 

MINISTERI D’AGRICULTURA, 
PESCA I ALIMENTACIÓ

 14487 ORDRE APA/2289/2007, de 26 de juliol, per la 
qual s’estableixen mesures específiques de 
protecció en relació amb la llengua blava. 
(«BOE» 180, de 28-7-2007.)

La llengua blava o febre catarral ovina és una malaltia 
inclosa en el Codi zoosanitari internacional de l’Organitza-
ció Mundial de la Sanitat Animal (OIE) i a la llista de malal-
ties de declaració obligatòria de la Unió Europea. Les 
mesures específiques de lluita contra la malaltia estan 
regulades pel Reial decret 1228/2001, de 8 de novembre, 
pel qual s’estableixen mesures específiques de lluita i 
eradicació de la febre catarral ovina o llengua blava.

Des de l’any 2004 el sud-oest de la península Ibèrica 
s’ha vist afectat per la circulació vírica del serotip 4 de 
virus causant d’aquesta malaltia, i des d’aleshores s’han 
adoptat les mesures adequades per al seu control i eradi-
cació, inclosa l’existència d’un programa de vacunació 
enfront d’aquest serotip.

Les mesures de protecció en l’àmbit comunitari han 
estat adoptades mitjançant la Decisió 2005/393/CE de la 

Comissió, de 23 de maig de 2005, relativa a les zones de 
protecció i vigilància en relació amb la febre catarral ovina 
i les condicions que s’apliquen als trasllats d’animals des 
d’aquestes zones o a través seu, l’última modificació de la 
qual, pel que fa a les zones restringides en relació amb la 
febre catarral ovina a Espanya i Alemanya, la constitueix 
la Decisió 2007/28/CE de la Comissió, de 22 de desembre 
de 2006.

D’acord amb la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat 
animal, i sense perjudici de les mesures adoptades per la 
Comissió Europea, mitjançant l’Ordre APA/3411/2004, de 
22 d’octubre, es van establir mesures específiques de 
caràcter urgent respecte de la llengua blava, davant la 
seva aparició en el territori peninsular espanyol l’any 
2004. Aquestes mesures han estat modificades posterior-
ment, a la vista de l’evolució de la malaltia, i seguint el 
criteri del grup d’experts previst en el Pla d’intervenció a 
què es refereix la disposició addicional única del Reial 
decret 1228/2001, de 8 de novembre, pel qual s’establei-
xen mesures específiques de lluita i eradicació de la febre 
catarral ovina o llengua blava, mitjançant successives 
ordres ministerials, l’última de les quals és l’Ordre 
APA/1128/2007, de 26 d’abril, per la qual s’estableixen 
mesures específiques de protecció en relació amb la llen-
gua blava, davant la represa de l’activitat continuada de 
«Culicoides imicola» en les zones qualificades anterior-
ment d’«estacionalment lliures».

No obstant això, la detecció al sud d’Espanya durant el 
mes de juliol de 2007 d’un nou focus aïllat del virus de la 
llengua blava, caracteritzat per tècniques laboratorials 
com dins del serotip 1 de l’esmentat virus, fa necessari 
modificar en part l’estratègia de lluita contra aquesta 
malaltia a Espanya, atès que de moment no existeix cap 
vacuna inactivada disponible enfront de l’esmentat sero-
tip 1. En conseqüència, es procedeix a l’adopció d’una 
nova ordre que reguli les mesures de lluita i control de la 
malaltia, que s’adapti a la nova situació epidemiològica 
generada per l’aparició del serotip 1 del virus de la llen-
gua blava al sud d’Espanya.

S’han d’establir dos tipus de zones restringides a 
Espanya: una zona restringida en què les mostres preses 
d’acord amb el Programa nacional de vigilància serolò-
gica enfront de la llengua blava han demostrat, per ara, 
només la circulació del serotip 4 del virus de la llengua 
blava en anys precedents, i una altra zona en què s’ha 
demostrat, a més, la circulació del serotip 1 durant l’any 
2007. El moviment per a vida cap a una zona lliure d’ani-
mals sensibles des d’explotacions situades a les dues 
zones restringides està sotmès al règim normal de movi-
ments que preveu la normativa comunitària.

En virtut d’això, i a l’empara del que estableixen l’arti-
cle 8 de la Llei 8/2003, de 24 d’abril, i la disposició final 
segona del Reial decret 1228/2001, de 8 de novembre, dis-
poso:

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

L’objecte de la present Ordre és establir mesures espe-
cífiques de protecció contra la llengua blava, aplicables a 
tot el territori nacional.

Article 2. Definicions.

1. Als efectes d’aquesta Ordre, són aplicables les 
definicions que preveuen l’article 3 de la Llei 8/2003, de 24 
d’abril; l’article 2 del Reial decret 1228/2001, de 8 de 
novembre, pel qual s’estableixen mesures específiques 
de lluita i eradicació de la febre catarral ovina o llengua 
blava, i l’article 2.a) del Reial decret 1939/2004, de 27 de 
setembre, pel qual es regula la qualificació sanitària de les 
ramaderies d’animals de lídia i el moviment dels animals 
que hi pertanyen.


