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i del seguiment de resultats en l’aplicació pràctica 
del pla.

ANNEX II

Estructura i contingut de l’estudi de condicions 
ambientals, meteorològiques i oceanogràfiques 

de la zona en l’evolució de possibles abocaments 
d’hidrocarburs

L’estudi a què fa referència l’article 2 d’aquest Reial 
decret ha de contenir, almenys, les seccions que s’espe-
cifiquen i en l’ordre que s’expressa a continuació:

SECCIÓ I: DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES CONDICIONS

AMBIENTALS A LA ZONA D’INFLUÈNCIA DEL TERMINAL

1.1 Situació geogràfica i tipus de costa.
1.2 Descripció del clima atmosfèric (vents i tem-

peratura de l’aire i del clima marítim, onatge, corrents, 
temperatura, salinitat i densitat de l’aigua del mar), in-
cloent-hi característiques del vent i els corrents en les 
proximitats de les zones d’atracada (velocitat, direcció, 
punts d’inflexió, etc.).

1.3 Descripció i localització d’àrees d’interès pes-
quer i d’aqüicultura.

1.4 Descripció d’àrees naturals sensibles o d’espe-
cial valor ecològic.

1.5 Localització d’àrees d’interès turístic.
1.6 Localització i estudi de recursos hidrològics 

(aqüífers, canals, rius, estacions depuradores, plantes 
potabilitzadores, etc.).

1.7 Mapes descriptius de les àrees esmentades en 
els punts anteriors.

SECCIÓ II: ESTUDI DE L’EFECTE DE POSSIBLES

ABOCAMENTS I ANÀLISI DE LA SEVA EVOLUCIÓ

2.1 Identificació i descripció dels incidents o 
accidents amb més risc de provocar un abocament 
d’hidrocarburs, incloent-hi la localització dels punts on 
l’esmentat risc és més gran.

2.2 Determinació de les possibles trajectòries d’un 
vessament d’hidrocarburs en cada un dels punts d’atra-
cada i localització de les zones de costa possiblement 
afectades.

2.3 Comportament dels hidrocarburs carregats i/o 
descarregats al terminal en cas de vessament, d’acord 
amb les seves característiques fisicoquímiques i sota 
diferents hipòtesis de condicions ambientals.

2.4 Localització i característiques de les possibles 
barreres naturals o artificials que proporcionen protec-
ció al terminal i puguin suposar un obstacle a la pro-
gressió d’una taca contaminant.

2.5 Localització de zones on és aconsellable la 
concentració de la contaminació per a la seva poste-
rior recuperació i mitjans d’accés a les zones esmen-
tades.

2.6 Plànols descriptius dels apartats 2.2, 2.4 i 2.5.
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2756  REIAL DECRET 257/2004, de 13 de febrer, pel 
qual es modifica 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 ali-
mentaris, així com les seves condicions d’utilit-
zació. («BOE» 39, de 14-2-2004.)

La Directiva 95/2/CE del Parlament Europeu i del 
Consell, de 20 de febrer de 1995, relativa als additius 
alimentaris diferents dels colorants i edulcorants, es va 
incorporar a l’ordenament jurídic espanyol mitjançant el 
Reial decret 145/1997, de 31 de gener, pel qual s’apro-
va 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. 
Les successives modificacions d’aquesta Directiva van 
ser incorporades al nostre ordenament jurídic pels re-
ials decrets 494/1998, de 27 de març, i 994/2000, de 2 
de juny.

Posteriorment, el Reial decret 142/2002, d’1 de febrer, 
a més d’incorporar al dret intern la Directiva 2001/5/CE, 
que modifica per tercera vegada la Directiva 95/2/CE, 
va codificar en un sol text la matèria relativa a 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, amb la de-
rogació conseqüent dels reials decrets esmentats en el 
paràgraf anterior.

El Reial decret 142/2002, d’1 de febrer, autoritza a 
l’annex IV la utilització de l’additiu alimentari E-425 kon-
jac: i) goma de konjac, ii) glucomanan de konjac, en 
les condicions d’ús que s’hi exposen.

Actualment, com que en països tercers les minicàp-
sules de gelatines han provocat la mort per asfíxia de 
diversos nens i gent gran, i a partir de la informació 
transmesa pels estats membres que han adoptat me-
sures cautelars sobre això, la Comissió Europea ha 
arribat a la conclusió que les minicàpsules de gelatina 
que contenen l’additiu alimentari E-425 konjac, per la 
seva forma, mida i propietats químiques i físiques, cons-
titueixen un risc per a la salut i la vida de les persones, 
sense que una advertència en l’etiquetatge d’aquests 
productes sigui suficient per protegir la salut humana, 
especialment pel que fa als nens.

Per tant, mitjançant l’adopció de la Directiva 2003/52/CE 
del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol de 
2003, que modifica la Directiva 95/2/CE pel que fa a les 
condicions d’ús de l’additiu alimentari E-425 konjac, 
s’amplia la prohibició d’usar-lo en els articles de confiteria a 
base de gelatina, incloses les minicàpsules de gelatina.

Aquest Reial decret, que incorpora a l’ordenament 
jurídic intern els preceptes continguts a la Directiva 
2003/52/CE esmentada, es dicta a l’empara del que 
disposa l’article 149.1.16a de la Constitució, i d’acord 
amb el que preveu l’article 40.4 de la Llei 14/1986, de 
25 d’abril, general de sanitat. En la seva tramitació han 
estat escoltades les associacions de consumidors i els 
sectors afectats i n’ha emès informe preceptiu la Comis-
sió Interministerial per a l’Ordenació Alimentària.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Sanitat 
i Consum, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deli-
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beració prèvia del Consell de Ministres en la reunió del 
dia 13 de febrer de 2004,

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’addi-
tius 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 co-
lorants i edulcorants per al seu ús en l’elaboració de 
productes alimentaris, així com les seves condicions 
d’utilització, es modifica en els termes següents:

U. La disposició final única actual passa a ser dis-
posició final segona, i s’hi afegeix una nova disposició 
final, la primera, amb la redacció següent:

«Disposició final primera. Habilitació normativa.
Es faculta el ministre de Sanitat i Consum per 

dictar, en l’àmbit de les seves competències, les 

disposicions necessàries per adequar els annexos 
d’aquest Reial decret a les modificacions que de-
rivin de les normes comunitàries.»

Dos. A l’apartat 1, «Aliments en general (excepte 
els previstos a l’article 3.3»), de la secció «Aliments en 
general» de l’annex IV, se substitueix el text actual de la 
nota (3), corresponent a l’additiu E-425 i) (goma de kon-
jac) i E-425 ii) (glucomanans de konjac), pel següent:

«(3) No es poden fer servir per a productes 
alimentaris deshidratats que es rehidratin en in-
gerir-los, ni en els articles de confiteria a base de 
gelatina, incloses les minicàpsules de gelatina.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 13 de febrer de 2004.

JUAN CARLOS R.

La ministra de Sanitat i Consum,

  ANA MARÍA PASTOR JULIÁN


