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4. La cotització a completar en aquesta modali-
tat de conveni especial és la corresponent a les situ-
acions i contingències de jubilació, incapacitat per-
manent i mort i supervivència, derivades de malaltia 
comuna o accident no laboral, en el règim de la 
Seguretat Social en què se subscrigui el conveni.

5. Els treballadors o assimilats que subscriguin 
el conveni especial són considerats en situació 
d’alta, a efectes del conjunt de l’acció protectora del 
règim de Seguretat Social corresponent.»

Dos. L’apartat 2 de l’article 27 queda redactat de la 
manera següent:

«2. Aquest conveni especial se subjecta a les 
particularitats que estableix el Reial decret 971/2007, 
de 13 de juliol, sobre esportistes d’alt nivell i alt ren-
diment, i, si no, cal atenir-se al que disposa el capítol 
I d’aquesta Ordre.»

Tres. S’afegeix una nova secció al capítol II, en els 
termes següents:

«SECCIÓ 6a CONVENI ESPECIAL PER A CUIDADORS 
DE PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

Article 28. Conveni especial de cuidadors no pro-
fessionals de persones en situació de dependència.

El conveni especial entre la Tresoreria General de 
la Seguretat Social i els cuidadors no professionals 
de persones en situació de dependència, als efectes 
de la seva inclusió en el Règim general de la Segure-
tat Social, es regeix pel Reial decret 615/2007, d’11 de 
maig, pel qual es regula la Seguretat Social dels cui-
dadors de les persones en situació de dependència, 
i, d’acord amb el que disposa el seu article 5, pel 
capítol I d’aquesta Ordre en el que no preveu el seu 
articulat, amb les particularitats següents:

1. El conveni especial té efectes des del mateix 
dia en què la prestació econòmica per a atencions 
familiars concedida a la persona en situació de 
dependència, d’acord amb la resolució que l’hagi 
reconegut, sempre que el cuidador compleixi les 
condicions que exigeixen els articles 1 i 2 del Reial 
decret 615/2007, d’11 de maig, per al seu enquadra-
ment en la Seguretat Social.

En cas que, amb posterioritat a la concessió de la 
prestació econòmica a la persona atesa per ell, el 
cuidador no professional interrompi l’activitat per la 
qual estigui inclòs en el sistema de la Seguretat 
Social o no estigui en alguna de les altres situacions 
en què no correspon la subscripció del conveni 
especial conforme a l’article 2 del Reial decret 
615/2007, d’11 de maig, la data d’efectes del conveni 
s’ha de determinar d’acord amb el que disposa l’ar-
ticle 5.2 d’aquesta Ordre.

2. Als efectes de la subscripció d’aquest con-
veni especial, es considera que les funcions de cura 
no professionals atenyen la dedicació completa a 
què es refereix l’article 4.1 del Reial decret 615/2007, 
d’11 de maig, quan es prestin durant 40 hores set-
manals.

3. En el supòsit de subscripció del conveni 
especial per part de treballadors perceptors del sub-
sidi per atur amb dret a cotització per la contingèn-
cia de jubilació, la quota del conveni es redueix en la 
part que correspongui a la contingència esmentada. 
Els interessats que hagin subscrit el conveni espe-
cial que regula l’article 24 d’aquesta Ordre poden 
mantenir la base per la qual estiguin cotitzant, no 
obstant l’extinció d’aquest darrer, en els termes que 
estableixen els articles 2.5 i 4.2 del Reial decret 615/2007, 
d’11 de maig.

4. No escau la subscripció d’aquest conveni 
especial durant els períodes de reducció de jornada 
de treball en què les cotitzacions es computin incre-
mentades fins al 100 per 100 de la quantia que hau-
ria correspost si la jornada s’hagués mantingut 
sense la reducció esmentada, d’acord amb el que 
preveu l’article 180.3 i 4 del text refós de la Llei gene-
ral de la Seguretat Social.

5. Aquest conveni especial s’extingeix per les 
causes que assenyala l’article 10.2 d’aquesta Ordre, 
tret de les que recullen els seus paràgrafs c) i e), així 
com per les següents:

a) Perquè el cuidador adquireix la condició de 
titular d’una pensió de viduïtat o a favor de familiars, 
quan tingui 65 o més anys.

b) Per mort de la persona en situació de depen-
dència o extinció de la prestació econòmica per a 
atencions familiars percebuda per ella.

c) Quan el cuidador deixi de prestar els seus 
serveis com a tal o, en general, de complir les condi-
cions i els requisits que estableix el Reial decret 
615/2007, d’11 de maig.

6. Quan el cuidador no professional hagi optat 
per mantenir la base de cotització per la qual estava 
cotitzant, en els supòsits a què es refereix l’article 
4.2 del Reial decret 615/2007, d’11 de maig, els efec-
tes de l’opció han de coincidir amb els del conveni 
especial que assenyala l’apartat 1 si es presenta la 
sol·licitud dins dels 90 dies naturals següents al de la 
baixa en el règim que correspongui per l’activitat o 
conveni anterior o al de la reducció de la jornada. Si 
l’opció es formula fora del termini abans indicat, té 
efectes des del dia de presentació de la sol·licitud.

En aquests supòsits, el dret a cotitzar per part del 
cuidador s’extingeix per les causes següents:

a) Per renúncia a l’abonament de la part de 
quota a càrrec seu, comunicada a la Tresoreria Gene-
ral de la Seguretat Social. En aquest cas, els efectes 
de la renúncia tenen lloc a partir del primer dia del 
mes següent a la data de la comunicació.

b) Per falta d’abonament de tres mensualitats 
consecutives o cinc d’alternatives de la part de 
quota a càrrec seu, llevat de causa justificada de 
força major degudament acreditada.»

Quatre. L’actual article 28 passa a constituir el nou 
article 29, amb la mateixa redacció.

Disposició final única. Entrada en vigor.

La present Ordre entra en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 7 de setembre de 2007.–El ministre de Treball i 
Afers Socials, Jesús Caldera Sánchez-Capitán. 

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
 16337 CORRECCIÓ d’errors del Reial decret 1031/2007, 

de 20 de juliol, pel qual es desplega el marc de 
participació en els mecanismes de flexibilitat del 
Protocol de Kioto. («BOE» 221, de 14-9-2007.)

Havent observat errors en el Reial decret 1031/2007, de 
20 de juliol, pel qual es desplega el marc de participació 
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en els mecanismes de flexibilitat del Protocol de Kioto, 
publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 174, de 
21 de juliol de 2007, i en el suplement en català núm. 25, 
de 26 de juliol de 2007, se’n fan les rectificacions oportu-
nes referides a la versió en llengua catalana:

A la pàgina 3591, segona columna, article 7.1.a), on 
diu: «S’entén que una entitat té la residència a Espanya 
sempre que hagi estat constituïda de conformitat amb la 
llei d’algun Estat membre de la Unió Europea, o bé tingui 
el domicili social o la seu de direcció efectiva en el seu 
territori.», ha de dir: «S’entén que una entitat té la residèn-
cia a la Unió Europea sempre que hagi estat constituïda 
de conformitat amb la llei d’algun Estat membre de la 
Unió Europea, o bé tingui el domicili social o la seu de 
direcció efectiva en el seu territori.».

A la pàgina 3592, primera columna, l’article 7.1.b), on 
diu: «Les persones o entitats que tinguin la residència en 
el territori espanyol quan participin en projectes…», ha de 
dir: «Les persones o entitats que tinguin la residència en 
el territori de la Unió Europea quan participin en projec-
tes…».

A l’article 7.1.c), on diu: «… o empreses o entitats que 
tinguin la residència en el territori espanyol d’acord amb 
el que preveu el paràgraf a) d’aquest apartat, en relació 
amb projectes inclosos en els fons esmentats.», ha de dir: 
«… o empreses o entitats que tinguin la residència en el 
territori de la Unió Europea d’acord amb el que preveu el 
paràgraf a) d’aquest apartat, en relació amb projectes 
inclosos en els fons esmentats.».

A l’article 7.3.f).1, on diu: «Certificació de l’entitat ope-
racional designada a l’informe de validació o de l’entitat 
independent a l’informe de verificació;», ha de dir: «Certi-
ficació de l’entitat operacional designada a l’informe de 
validació o de l’entitat independent acreditada a l’informe 
de verificació;». 

MINISTERI DE SANITAT I CONSUM
 16339 REIAL DECRET 1118/2007, de 24 d’agost, pel qual 

es modifica el Reial decret 142/2002, d’ 1 de 
febrer, pel qual s’aprova la llista positiva d’addi-
tius diferents de colorants i edulcorants per al 
seu ús en l’elaboració de productes alimentaris, 
així com les seves condicions d’utilització. 
(«BOE» 221, de 14-9-2007.)

El Reial decret 142/2002, d’1 de febrer, pel qual 
s’aprova la llista positiva d’additius diferents de colorants 
i edulcorants per al seu ús en l’elaboració de productes 
alimentaris, així com les seves condicions d’utilització, 
incorpora al nostre ordenament jurídic la Directiva 95/2/
CE del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de febrer, 
relativa als additius diferents de colorants i edulcorants 
utilitzats en els productes alimentaris. Aquest Reial decret 
ha estat modificat diverses vegades, l’última de les quals 
és l’efectuada mitjançant el Reial decret 698/2007, d’1 de 
juny, pel qual es modifica el Reial decret 142/2002, d’1 de 
febrer, pel qual s’aprova la llista positiva d’additius dife-
rents de colorants i edulcorants per al seu ús en l’elabora-
ció de productes alimentaris, així com les seves condici-
ons d’utilització.

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,0, rela-
tiva als edulcorants utilitzats en els productes alimentaris, 

introdueix canvis en la legislació d’additius per tal d’adap-
tar-la al progrés tècnic.

Aquest Reial decret incorpora parcialment al nostre 
ordenament jurídic la Directiva 2006/52/CE, en el que cor-
respon a les modificacions de la Directiva 95/2/CE, intro-
duint canvis en l’articulat del Reial decret 142/2002 i en els 
seus annexos, consistents a modificar certs conceptes, 
incloure nous additius autoritzats, suprimir-ne altres i 
incloure certes particularitats d’ús d’alguns additius ja 
autoritzats.

També s’ha procedit a modificar l’annex I per corregir 
un error detectat a la nota 3 de la seva introducció, que 
s’arrossega des del Reial decret originari, i que fins ara no 
havia estat detectat.

En la seva tramitació han estat escoltats els sectors 
afectats i consultades les comunitats autònomes, i ha 
emès el seu informe preceptiu la Comissió Interministe-
rial per a l’Ordenació Alimentària.

En virtut d’això, a proposta del ministre de Sanitat i 
Consum, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la delibera-
ció prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 24 
d’agost de 2007,

D I S P O S O :

Article únic. Modificació del Reial decret 142/2002, d’1 
de febrer, pel qual s’aprova la llista positiva d’additius 
diferents de colorants i edulcorants per al seu ús en 
l’elaboració de productes alimentaris, així com les 
seves condicions d’utilització.

El Reial decret 142/2002, d’1 de febrer, pel qual 
s’aprova la llista positiva d’additius diferents de colorants 
i edulcorants per al seu ús en l’elaboració de productes 
alimentaris, així com les seves condicions d’utilització, 
queda modificat de la manera següent:

U. El paràgraf w) de l’article 2.1 «Definicions» queda 
redactat de la manera següent:

«w) Suports, inclosos els dissolvents suports, 
les substàncies utilitzades per dissoldre, diluir, dis-
persar o modificar físicament d’una altra manera un 
additiu alimentari o aromatitzant sense alterar la 
seva funció (i sense exercir per si mateixos cap 
efecte tecnològic) a fi de facilitar-ne el maneig, apli-
cació o ús.»

Dos. L’apartat 4 de l’article 4 queda redactat de la 
manera següent:

«4. Els apartats 1 i 2 d’aquest article no són 
aplicables als preparats per a lactants, preparats de 
continuació, aliments elaborats a base de cereals i 
aliments infantils i aliments amb fins mèdics especi-
als segons la legislació vigent, excepte quan es dis-
posi específicament el contrari.»

Tres. Els annexos I, II, III, IV, V i VI es modifiquen 
d’acord amb el que disposen els annexos I, II, III, IV, V i VI, 
respectivament, del present Reial decret.

Disposició transitòria única. Prohibició i pròrroga de 
comercialització.

1. Queda prohibida la comercialització i l’ús dels pro-
ductes que no s’adaptin al que disposa aquest Reial 
decret després del 15 d’agost de 2008.

2. No obstant el que disposa l’apartat 1, els produc-
tes posats al mercat o etiquetats abans del 15 d’agost de 
2008, d’acord amb la legislació vigent anterior a l’entrada 
en vigor d’aquest Reial decret, es poden seguir comercia-
litzant fins a la finalització de les existències.


