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dències d’aquesta Direcció General, o a les de l’Ajuntament de Pollença dins el
termini esmentat.
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3. Que els informes emesos pels diferents departaments són favorables,
consideren la modificació com a no substancial i proposen una sèrie de condicionants.

Palma, 8 de febrer de 2012.
ACORDA
El Director General de Recursos Hídrics.
Salvador Padrosa Payeras.

—o—
Num. 3116
Informació pública en relació a la reforma i ampliació per a
canvi d’ús d’una edificació agrícola a vivenda unifamiliar aïllada al polígon 5, parcel·la 5 a zona de policia de torrents al terme
municipal de Muro
Peticionari: Maria Antonia Cerdà Payeras
Exp. ref.: 7939-1
La qual cosa es fa pública perquè en el termini de trenta dies comptadors
des de l’endemà d’haver-se publicat aquest anunci al BOIB, les corporacions,
les entitats i els particulars que es considerin afectats per aquesta sol·licitud la
puguin examinar a les oficines d’aquesta Direcció General de Recursos Hídrics,
situades al carrer Gremi Corredors, 10 2n, d’aquesta ciutat. Totes les al·legacions que tinguin per convenient formular, poden fer-ho per escrit a les dependències d’aquesta Direcció General, o a les de l’Ajuntament de Muro dins el termini esmentat.
Palma, 8 de febrer de 2012.
El Director General de Recursos Hídrics.
Salvador Padrosa Payeras.

—o—
Num. 3124
Informació pública en relació a la demolició de piscina d’edifici
turístic al carrer de la Parra, 1 cantonada del carrer del Forn, 29
de Cala Ferrera al terme municipal de Felanitx.
Peticionari: Ferrera Beach SL
Exp. ref.: 7827-1
La qual cosa es fa pública perquè en el termini de trenta dies comptadors
des de l’endemà d’haver-se publicat aquest anunci al BOIB, les corporacions,
les entitats i els particulars que es considerin afectats per aquesta sol·licitud la
puguin examinar a les oficines d’aquesta Direcció General de Recursos Hídrics,
situades al carrer Gremi Corredors, 10 2n, d’aquesta ciutat. Totes les al·legacions que tinguin per convenient formular, poden fer-ho per escrit a les dependències d’aquesta Direcció General, o a les de l’Ajuntament de Felanitx dins el
termini esmentat.
Palma, 13 de febrer de 2012.
El Director General de Recursos Hídrics.
Salvador Padrosa Payeras.

—o—
Num. 3343
Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes
Balears relativa a la modificació no substancial de l’AAI de la
fàbrica de blocs ceràmics i similars consistent en la modificació
dels grups de cogeneració 1 i 2 promoguda per LADRILLERIAS
MALLORQUINAS, S.A.,Felanitx.
En relació amb l’assumpte de referència, i d’acord amb la Llei 16/2002,
d’1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació, us comuniquem que el Ple de la CMAIB, en sessió de 21 de desembre de 2011
ATÈS
1. Que LADRILLERIAS MALLORQUINAS, SA ha sol·licitat una modificació de l’AAI consistent en la modificació dels grups de cogeneració 1 i 2.
2. Que la documentació aportada justifica que es tracta d’una modificació
no substancial, en compliment de l’art. 10.2 de la Llei 16/2002, d’1 de juliol.

Informar favorablement la modificació no substancial de l’Autorització
Ambiental Integrada de la fàbrica de blocs ceràmics i similars, consistent en la
modificació dels grups de cogeneració 1 i 2, amb les condicions d’explotació,
capacitat i processos indicats al projecte tècnic que acompanya la sol·licitud
amb subjecció a les següents condicions:
1.Es modifica el condicionant 5 de l’AAI per tal d’adaptar-ho al canvi
normatiu que suposa l’entrada en vigor de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de
residus i sòls contaminats, així com per afegir un nou codi LER de residus perillosos autoritzat a generar:
‘5. Condicionants de gestió de residus
5.1 Residus perillosos autoritzats per produir:
5.1.1 Els residus perillosos generats en el procés de fabricació i quantitats
màximes que s’autoritza a produir són de 75.000 kg.:
Residu

Codi LER
Producció anual
(O. MAM/304/2002)
estimada (kg)

Residus de pintura i vernís que contenen
dissolvents orgànics o altres substàncies
perilloses.
Suspensions aquoses que contenen pintura
o vernís amb dissolvents orgànics o altres
substàncies perilloses.
Tòner d’impressió amb substàncies perilloses
Llots i tortons de filtració que contenen
substàncies perilloses.
Olis minerals clorats de motor, de transmissió
mecànica i lubricants
Olis minerals no clorats de motor, de
transmissió mecànica i lubricants
Envasos metàl·lics, inclosos els recipients
de pressió buits que contenen una matriu
porosa sòlidaperillosa.
Envasos contaminats amb restes de
substàncies perilloses
Absorbents contaminats amb substàncies perilloses
Anticongelants que contenen substàncies perilloses
Equips rebutjats que contenen components
perillosos, diferents dels especificats en els
codis 16 02 09 a 16 02 12
Acumuladors de Ni-Cd.
Piles que contenen mercuri.
Filtres d’oli.
Bateries amb plom.
Residus que contenen hidrocarburs.
Materials de construcció que contenen
amiant (inclou fibrociment).
Altres residus de construcció i demolició
(inclosos els residus barrejats) que contenen
substàncies perilloses (pols refractària i
llana de roca)
Tubs fluorescents i altres residus que
contenen mercuri
Olis i greixos diferents dels especificats
en el codi 20 01 25.
Medicaments diferents dels especificats
en el codi 20 01 31.
*Residu perillós

08 01 11*

300

08 01 19*
080317*

5.000
9

11 01 09*

1.000

130204*

24.250

130205*

3.200

15 01 11*

200

150110*
150202*
16 01 14*

235
210
4.000

16 02 13*
16 06 02*
16 06 03*
160107*
160601*
160708*

2.000
5
1
1.491
1.000
5.204

17 06 05*

1.000

17 09 03*

22.000

20 01 21*

400 (unitats)

20 01 26*

200

20 01 32

4

5.1.2 En cap cas, aquesta AAI no pot invocar-se per excloure o disminuir
la responsabilitat en què pugui incórrer el titular en exercici de la seva activitat.
5.1.3 En tot cas, LADRILLERÍAS MALLORQUINAS ha de complir
totes les obligacions que li siguin aplicables i que estiguin presents en la Llei
22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats; en el Reial decret
833/1988, pel qual s’aprova el Reglament per executar la Llei 20/1986, bàsica
de residus tòxics i perillosos i les successives modificacions de l’esmentat reglament.
5.1.4 LADRILLERÍAS MALLORQUINAS ha de dur un registre que
comprengui totes les operacions que generin residus tòxics i perillosos en què
intervingui i en què figuraran, almenys, les dades que apareixen a l’article 16 del
Reial decret 833/1988: quantitat, tipus i dates de generació i de lliurament a gestor autoritzat dels residus produïts. També s’han de registrar i conservar els justificants de lliurament a gestor autoritzat dels esmentats residus. Aquest registre
s’haurà de conservar durant 5 anys a les instal·lacions.
5.1.5 En relació als residus produïts, LADRILLERÍAS MALLORQUI-
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NAS emplenarà els documents de control i seguiment per cada transport des del
lloc de producció a gestor autoritzat, d’acord amb allò que disposa l’article 21
del Reial decret 833/1988. LADRILLERÍAS MALLORQUINAS ha de conservar, al lloc on duu a terme l’activitat, els esmentats documents durant 5 anys.
5.1.6 Aquest document de control i seguiment ha de cobrir únicament
substàncies que tinguin el mateix codi d’identificació. L’enviament conjunt de
diferents tipus de residus requereix formalitzar tants de documents com residus
diferents s’enviïn (s’entenen per diferents aquells que tenen un distint codi d’identificació).
5.1.7 LADRILLERÍAS MALLORQUINAS ha de presentar, davant l’organisme autoritzador, la declaració anual prevista en aquesta normativa abans
de l’1 de març de cada any d’acord amb allò que disposa l’article 18 del Reial
decret 833/1988. Aquesta memòria ha de contenir, almenys: referències suficients de les quantitats i les característiques, la procedència i la destinació dels
residus produïts; la relació d’aquells que es troben emmagatzemats i les incidències rellevants que hagin tingut lloc l’any anterior. LADRILLERÍAS
MALLORQUINAS ha de conservar, al lloc on realitza l’activitat, còpia de la
declaració anual durant 5 anys
5.1.8 S’hauran d’envasar i etiquetar els contenidors dels residus d’acord
amb allò que disposen els articles 13 i 14 del vigent Reial decret 833/1988, i d’acord amb la reglamentació sobre transport de mercaderies perilloses. De la
mateixa manera, l’envasament i l’emmagatzematge hauran de seguir les normes
de seguretat indicades en el Reial decret esmentat
5.1.9 D’acord amb l’article 17.7 de la Llei 22/2011 i l’article 6 del Reial
decret 833/1988, el titular ha de mantenir en tot moment en vigor l’assegurança
de responsabilitat civil subscrita, la qual cobrirà els possibles danys causats al
medi ambient per causa de la gestió de residus perillosos per un import mínim
de 150.000 € i en els termes expressats a l’esmentat Reglament. Segons el
mateix article, la pòlissa d’assegurança s’ha d’actualitzar anualment en el percentatge de variació que ofereixi l’índex general de preus oficialment publicat
per l’Institut Nacional d’Estadística.
En qualsevol cas, aquesta garantia financera s’ha d’adaptar al que preveu
la Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de responsabilitat mediambiental i la normativa que la desenvolupa.
5.1.10 Aquesta AAI es concedeix únicament i exclusivament per produir
els residus descrits en aquest document i que es generen com a resultat del funcionament d’aquesta activitat que l’empresa LADRILLERÍAS MALLORQUINAS té a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i sempre com a conseqüència de l’activitat desenvolupada de conformitat amb les condicions establertes a la memòria tècnica.
Emmagatzematge dels residus
a)Segons allò que disposa l’article 15 del Reial decret 833/1988, es poden
emmagatzemar temporalment els residus indicats a les instal·lacions de
LADRILLERÍAS MALLORQUINAS a la carretera Felanitx-Petra km 1 durant
un període màxim de sis mesos en les condicions i amb els mitjans prevists a la
memòria presentada per LADRILLERÍAS MALLORQUINAS
b)Els residus han d’estar sempre disposats en contenidors completament
separats uns tipus dels altres i diferenciades les distintes zones d’emmagatzematge, que han d’estar cobertes per evitar el contacte directe de les aigües de
pluja
5.1.12 D’acord amb allò que preveu la normativa vigent relativa al transport de mercaderies perilloses i segons el que disposa l’article 41 del Reial
decret 833/1988, LADRILLERÍAS MALLORQUINAS ha de lliurar els residus
generats a un gestor o transportista autoritzat.
5.1.13 Tal com s’assenyala la disposició addicional segona del Reial
decret 952/1997, en el termini de 4 anys LADRILLERÍAS MALLORQUINAS
haurà de presentar davant la Comunitat Autònoma un estudi de minimització
dels residus generats
5.2 Residus no perillosos
5.2.1 LADRILLERÍAS MALLORQUINAS estarà obligat, sempre que no
procedeixi a gestionar-los per si mateix, a lliurar-los a un gestor de residus, per
valorar-los o eliminar-los. En el cas dels residus urbans o els assimilables a
urbans es lliuraran a l’entitat local correspondent
5.2.2 En tot cas, el posseïdor dels residus està obligat, mentre es trobin en
el seu poder, a mantenir-los en condicions adequades d’higiene i seguretat. Tot
residu potencialment reciclable o valoritzable ha de destinar-se a aquests fins o
s’ha d’evitar eliminar-lo en tots els casos posibles
2.Es modifica el condicionant 7.2 de l’AAI per tal d’actualitzar els focus
emissors i l’adaptació al Reial Decret 100/2011:
‘7.2 Focus d’emissió a l’atmosfera
Segons l’annex del Reial Decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s’actualitza el catàleg d’activitats potencialment contaminadores de l’atmosfera i
s’estableixen les disposicions bàsiques per la seva aplicació, l’activitat està classificada com a Activitat Potencialment Contaminadora de l’Atmosfera del grup
A, codi 03 03 19 01’Producción de ladrillos, tejas u otros materiales de construcción asimilables no especificados en otros epígrafes con capacidad de producción mayor o igual a 75 t/día’
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També està inclosa a l’epígraf 8 de l’annex I de la Llei 1/2005, de 9 de
març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle.
A la taula següent s’identifiquen els focus emissors de la fàbrica de material ceràmic de Ladrillerías Mallorquinas, SA segons l’annex del Reial Decret
100/2011:
Núm.
Focus
FNC 1
FNC 2
FC 1
FC 2
FC 3
FC 4
FC 5
FC 6

Focus

Grup
APCA
Apilament a pati
B
Molta
B
Forn túnel línia A
A
Forn Hoffman línia B
B
Forn túnel línia C
A
Preforn línia C
C
Assecador línia A
C
Assecadors línia B (1-6) C

codi APCA

Observacions

04 02 10 50
04 02 10 50
03 03 19 01
03 03 19 02
03 03 19 01
03 03 19 01
03 03 26 36
03 02 05 10

Emissions difuses
Emissions difuses
7 cremadors
5 cremadors
9 cremadors
1 cremador en vena
1 cremador
Aire de refredament del
forn línia B

FC 7
FC 8
FC 9
FC 10
FC 11

Generadors de calor
(assecadors 7-9)
Assecador línia C
Cogeneració 1
Cogeneració 2
Calderes gas natural

C
C
C
C
C

03 01 03 03
03 03 26 36
03 01 05 03
03 01 05 03
03 01 03 03

Retractilat línia C

C

03 01 06 03

Retractilat línia A-B

-

03 01 06 04

2 intercanviadors de calor
6 cremadors en vena
No
No
2 grups de 4calderes
(total 1008Kw)
línia C(1cremador
atmosfèric
400Kw)GN
Butà linia A-B’

FC 12

FC 13

3.Es modifica el condicionant 7.3.2 de l’AAI per tal d’afegir els nous
focus emissors considerats i adaptar els controls de tots els focus al Reial Decret
100/2011:
‘7.3.2 Control emissions canalitzades.
La present autorització es concedeix amb els límits i condicions tècniques
que s’estableixen a continuació, a no ser que reglamentàriament s’estableixin
límits inferiors. Qualsevol modificació dels límits i condicions, haurà de ser
autoritzada prèviament.
*Forn de cocció túnel (línies A (FC1) i C (FC3)) i preforn línia C (FC4):
Combustible gas natural
Contaminant
Partícules
SO2
NOx
CO
HCl
HF

Valor límit superior (1)
50 mg/Nm3
250 mg/Nm3
250 mg/Nm3
500 ppm
30 mg/Nm3
10 mg/Nm3

Control
Extern
‘
‘
‘
Extern
‘

Periodicitat
Anual
‘
‘
‘
Cada 3 anys
‘

(1)Els resultats de les mesures es normalitzaran amb referència al 18 %
d’oxigen, exceptuant en aquells casos en què l’oxigen mesurat sigui inferior a
l’oxigen de referència.
(2)en els casos en què es prevegi la superació d’aquest valor per l’ús de
determinades matèries primeres o combustibles, s’haurà de presentar a la conselleria de Medi Ambient un estudi tècnic justificatiu que inclogui balanços de
massa i una proposta de valor límit.
(3)Per als focus que tenen l’origen en forns el cabal de gasos dels quals
sigui inferiors a 3000 Nm3/h, el valor límit de fluorurs podrà ser de 30 mg/Nm3,
sempre que el cabal màssic de l’esmentat contaminant sigui inferior a 0,1 kg/h.
*Forn de cocció Hoffmann de la línia B (FC 2): Combustible fuel oil / gas
natural
Contaminant
Partícules
SO2
NOx
CO
HCl
HF

Valor límit superior(1)
150/50 mg/Nm3
500/250 mg/Nm3
250 mg/Nm3
500 ppm
30 mg/Nm3
10 mg/Nm3

Control
Extern
‘
‘
‘
Extern
‘

Periodicitat
Cada 3 anys
‘
‘
‘
Cada 3 anys
‘

(1)Els resultats de les mesures es normalitzaran amb referència al 18 %
d’oxigen, exceptuant en aquells casos en què l’oxigen mesurat sigui inferior a
l’oxigen de referència. Quan un contaminant té més d’un valor límit d’emissió
el primer correspon a l’ús de fuel oil com a combustible i el segons a l’ús de gas
natural.
(2)en els casos en què es prevegi la superació d’aquest valor per l’ús de
determinades matèries primeres o combustibles, s’haurà de presentar a la conselleria de Medi Ambient un estudi tècnic justificatiu que inclogui balanços de
massa i una proposta de valor límit.
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(3)Per als focus que tenen l’origen en forns el cabal de gasos dels quals
sigui inferiors a 3000 Nm3/h, el valor límit de fluorurs podrà ser de 30 mg/Nm3,
sempre que el cabal màssic de l’esmentat contaminant sigui inferior a 0,1 kg/h.
*Assecador línia A (FC5) i assecador línia C (FC8)
Contaminant
SO2
NOx
CO
Opacitat
(índex Bacharach)

Valor límit superior
250 mg/Nm3
450 mg/Nm3
625 mg/Nm3

Control
Autocontrol
‘
‘

Periodicitat
Cada 2,5 anys
‘
‘

2

Control extern

Cada 5 anys

*Generadors d’aire calent dels assecadors 7, 8 i 9 de la línia B (FC7):
combustible gas oil
Contaminant
SO2
NOx
CO
Opacitat

Valor límit superior2
250 mg/Nm3
250 mg/Nm3
625 mg/Nm3
2

Control
Autocontrol
‘
‘
Control extern

Periodicitat
Cada 2,5 anys
‘
‘
Cada 5 anys

(2) Els resultats de les mesures es normalitzaran amb referència al 6 %
d’oxigen, exceptuant en aquells casos en què l’oxigen mesurat sigui inferior a
l’oxigen de referència
*Calderes per escalfar gas natural (FC11)
Contaminant
NOx
CO
Opacitat (índex Bacharach)

Valor límit superior
200 mg/Nm3
100 mg/Nm3
2

Control
OCA
‘
‘

Periodicitat
Cada 5 anys3
‘
‘

3 quan se superin les 500 hores acumulades de funcionament.
Queden excloses de mesurar les emissions els focus següents:
- Focus d’emissió directa de motors de cogeneració (FC9 i FC10)
- Assecadors 1-6 de la línia B (FC 6)
- Retractilat línia A i B (FC13)
- Retractilat línia C (FC12)
Condicions generals per a totes les mesures:
- Els punts de mostreig de totes les xemeneies existents compliran amb els
requisits de l’Ordre Ministerial de 18 d’octubre de 1976, sobre prevenció i
correcció de la contaminació industrial de l’atmosfera. Les noves xemeneies
hauran de complir la norma UNE-EN 15259, d’acord amb l’article 7 del Reial
decret 100/2011, de 28 de gener.
-Els accessos i plataformes de treball als punts de mostreig hauran de
complir la normativa en matèria de seguretat i salut en els llocs de treball. Ha de
ser accessible en qualsevol moment per poder realitzar les mesures i inspeccions
pertinents.
-Les mesures es realitzaran en condicions normals d’operació de les instal·lacions.
-Tots els paràmetres de procés (contingut en oxigen, pressió, temperatura,
…) així com les emissions de contaminants canalitzades es mesuraran i controlaran. El mètode de mesura per a cada contaminant serà l’establert a la normativa específica i, en absència d’aquesta, serà preferiblement el UNE-EN; en cas
que no es pugui aplicar s’haurà de justificar la utilització d’altres mètodes, que
seran, per aquest ordre: EN, UNE-ISO i altres mètodes internacionals. Sempre
que es publiquin noves normes que substitueixin les indicades, s’aplicaran les
més recent prèvia autorització per escrit per part de la secció de contaminació
atmosfèrica.
- La instal·lació haurà de dur i mantenir un registre i arxiu dels controls
realitzats així com dels informes resultants, el qual haurà d’estar a disposició de
l’òrgan competent. En aquest registre s’inclourà les dades d’emissions mesurades, controls i inspeccions, així com les operacions d’aturades, manteniment
(operacions de manteniment dels filtres, cortines, carenats, etc.), incidències i
averies, i qualsevol altres tipus d’operació diferent del funcionament normal.
- Les emissions mesurades sempre estaran referides a condicions normals
de pressió i temperatura (101,3 kPA, 273,16 K) de gas sec.
- Es considerarà que es respecten els valors límit d’emissió a l’atmosfera
quan els resultats de cada una de les sèries de mesures no superin els valors límit
fixat en el present informe.’
4.Es modifica el condicionant 7.3.3 de l’AAI:
‘7.3.3 Emissions no canalitzades
a)Cada tres anys es farà una campanya de partícules sedimentables. La
campanya consistirà en la captació simultània de partícules sedimentables a tres
punts en el llindar de la parcel·la de la instal·lació. Aquestes campanyes han
d’estar aprovades prèviament, pel que fa a la duració i època de l’any, per l’òrgan competent en contaminació atmosfèrica.
El valor objectiu serà:
Partícules sedimentables: 300 mg/m2.dia
b).A fi d’evitar l’emissió difusa de pols, es duran a terme les mesures pre-
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ventives següents:
1)A la zona d’emmagatzematge d’argila
*Implantar pantalles al voltant de la instal·lació
*Reduir els emmagatzematges a l’aire lliure i l’establiment de mesures
tècniques i bones pràctiques en les operacions amb generació d’emissions difuses de partícules.
*Limitar l’alçada màxima d’emmagatzematge del material a 15 m
*S’evitarà realitzar treballs de càrrega, descàrrega i moviment de materials en els períodes de vent fort.
*En els emmagatzematges, vies de circulació i sistemes de transport, es
regarà periòdicament i especialment quan es pugui generar major dispersió
degut a les condicions climatològiques. En alguns casos s’haurà d’optar per la
cobertura de les piles de material.
2).A la zona d’operacions de transport s’aplicaran les mesures següents:
*La zona de trànsit haurà d’estar pavimentada
*La velocitat de circulació de camions per l’interior de la planta es limitarà a 10 Km/h
3)En la zona de procés
*Les tremuges de descàrrega d’argila estaran apantalladles
*Els filtres de mànegues tindran un manteniment acurat. S’ha de portar un
registre on hi figuri la següent informació:
i.tasques de manteniment realitzades (data, descripció del manteniment,
empresa de manteniment)
ii.incidents de mal funcionament (data inici de l’incident, motiu, correctiu
portat a terme, data final de il’incident)
*Totes les operacions s’han de dur a terme en naus tancades.’
5.Es modifica el condicionant 9.3 de Control documental per adaptar-ho a
sol·licitar un document únic anual i als nous focus emissors.
‘ 9.3 Control documental
9.3.1 Informes periodic
- Informe anual d’emissió de contaminants a l’atmosfera dels focus classificats en el grup A d’APCA, realitzat per un Organisme de control autoritzat.
- Informe cada 3 anys de les emissions de contaminants a l’atmosfera dels
focus classificats en el grup B d’APCA, realitzat per un Organisme de control
autoritzat.
- Informe cada 5 anys de les emissions de contaminants a l’atmosfera dels
focus classificats en el grup C d’APCA, realitzat per un Organisme de control
autoritzat.
- Informe cada 3 anys sobre control de mesures correctores per minimitzar les emissions no canalitzades, realitzat per un Organisme de control autoritzat.
- Informe cada 3 anys de les campanyes de partícules sedimentables.
-Informe d’autocontrols dels diferents focus emissors, si n’és el cas, validades pel responsable mediambiental de Ladrillerías Mallorquinas, SA.
Els informes d’emissions de contaminants a l’atmosfera realitzats per un
Organisme de control autoritzat (OCA), d’acord amb el disposat al Decret
104/2010, de 10 de setembre, i al Reial Decret 100/2011, de 28 de gener, seran
tramesos per part de l’OCA directament al departament competent en matèria de
contaminació atmosfèrica.
9.3.2 Informe anual
Abans del 28 de febrer, el titular de l’activitat ha d’enviar a l’Òrgan
Ambiental encarregat de tramitar l’AAI un informe únic, del període precedent
en el que s’inclourà:
- Residus:
- La declaració anual de residus.
- Emissions i immissions atmosfèriques:
- Informe anual sobre la verificació de les emissions de gasos d’efecte
hivernacle realitzat per un verificador acreditat, d’acord amb el disposat a la
normativa d’aplicació.
- Emissions i immisions al medi hídric:
- Informe anual sobre els controls realitzats a l’aigua de reg procedent dels
efluents de les fosses.
- Renous:
- Informe anual en el qual es remetran els controls d’emissions de renous.
- En caràcter general:
- Memòria anual explicativa de la metodologia utilitzada per a la determinació de les dades notificades abans de ser incorporades
al registre informàtic PRTR-España
- Les dades exigides pel RD 508/2007 i Reglament (CE) 166/2006, de 18
de gener, s’han de comunicar telemàticament al Registre informàtic PRTREspanya, dins els terminis que pertoquin, de forma anual.
- L’Òrgan Ambiental encarregat de tramitar les AAI ha de trametre a cada
Direcció General o administració competent la documentació de la que tingui
competències. Tota la informació que sigui susceptible de tractament informàtic
s’ha de aportar en paper i en format informàtic estàndard.’
També es recorda:
1.En la fase de construcció de la modificació, en quant a la producció de
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residus de construcció i demolició s’ha de complir el RD 105/2008, d’1 de
febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició i el Pla Director Sectorial per a la gestió dels residus de construcció i demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús de l’illa de Mallorca.
2.S’ha de presentar la comunicació prèvia de productor que es troba a la
pàgina web http://residus.caib.es.
3.El present acord s’entén sense perjudici de la tramitació de les inscripcions i/o posades en servei de les instal·lacions així com l’actualització del
Registre Industrial a la DG d’ Indústria i Energia.
Interposició de recursos
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el Ple de la Comissió de Medi
Ambient de les Illes Balears en el termini d’un mes comptador des de l’endemà
d’haver-ne rebut la notificació, d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de
règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver rebut la notificació de l’acord, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 27 de desembre de 2011
El president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears
José Carlos Caballero Rubiato
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Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes
Balears relatiu a la modificació no substancial de l’AAI del
actualització del protocol d’abocament a xarxa d’aigües pluvials
en cas d’emergència i modificacions al projecte constructiu de
l’ampliació del dipòsit de seguretat del COTIR de Son Reus promoguda per TIRME S.A, Palma.(acumulació)
En relació amb l’assumpte de referència, i d’acord amb la Llei 16/2002,
d’1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació, us comuniquem que el Ple de la CMAIB, en sessió de 21 de desembre de 2011
ATÈS
1. Que TIRME, SA ha sol·licitat una modificació de l’AAI consistent en
l’actualització del protocol d’abocament a xarxa d’aigües pluvials en cas d’emergència.
2. Que TIRME, SA ha sol·licitat una modificació de l’AAI consistent en
les modificacions al projecte constructiu de l’ampliació del dipòsit de seguretat
de Son Reus.
3. Que la documentació aportada justifica que es tracten de modificacions
no substancials, en compliment de l’art. 10.2 de la Llei 16/2002, d’1 de juliol.
4. Que en referència a la gestió de les aigües, tots dos procediments guarden íntima connexió i, per tant, s’ha procedit a l’acumulació dels dos tràmits tal
com estableix l’article 73 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
5.Que els informes emesos pels diferents departaments són favorables,
consideren les modificacions com a no substancials i proposen una sèrie de condicionants.
6.Que per altra banda, en relació a l’avaluació d’impacte ambiental, el
present projecte està inclòs a l’annex II de la Llei 11/2006, de 14 de setembre,
d’avaluació d’impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les
Illes Balears.
7.Que, per tant, en compliment de l’art. 12.3 de la Llei 16/2002, s’incorporarà a l’AAI l’Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes
Balears de data 19 de setembre de 2011:
‘ACORDA
la no subjecció del projecte ‘Modificacions al projecte constructiu
ampliació del Dipòsit de Seguretat de Son Reus (Palma)’ a avaluació d’impacte
ambiental, sempre i quan es compleixin les actuacions i controls mediambientals que figuren al Pla de Vigilància Ambiental que s’ha inclòs a la memòria
ambiental presentada (Març 2011).
Es recorda que aquest Dipòsit de Seguretat, com a infraestructura inclosa
dins el PDSGRUM, ja compta amb tota una sèrie de controls que es varen pla-
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nificar al Programa de Mesures i Vigilància Ambiental aprovat per Resolució
de la Consellera de Medi Ambient, el 30 d’abril de 2001. Aquests controls varen
ser traslladats a l’Autorització Ambiental Integrada del COTIR amb data de
Resolució de 23 de maig de 2007.’
ACORDA
Informar favorablement les modificacions no substancials de
l’Autorització Ambiental Integrada de Complex de Tractament Integral de
Residus de Son Reus (COTIR), consistents en l’actualització del protocol d’abocament a xarxa d’aigües pluvials en cas d’emergència i les modificacions al
projecte constructiu de l’ampliació del dipòsit de seguretat de Son Reus, amb les
condicions d’explotació, capacitat i processos indicats als respectius projectes
tècnics que acompanyen les sol·licituds i amb subjecció a les següents condicions:
1.Es modifiquen els punts 5.4.1.b i 5.4.1.c per reflectir els canvis a la gestió de les aigües:
‘5.4.1.b Sistema d’aigües usades. Hi ha un tanc d’emmagatzematge de
480 m3 de capacitat que s’alimenta d’aigua del pou, tanc de pluvials, rebuig de
la PTA, purgues i fuites de les calderes, purgues de torres de refrigeració, bassa
de pluvials del DS, tanc flash, tanc de GESA- ENDESA i del sistema de tràfec
de pluvials.
5.4.1.c Sistema d’aigües pluvials. Es recullen a un tanc de 880 m3 que
serveix aigua al tanc d’aigües usades, al tanc d’aigües contraincendis i al sistema de pluvials brutes de l’APIRE en cas de vessament.
S’utilitza als desescoriadors, la cementació de cendres, el refredament de
gasos i la producció de beurada de calç.’
2. Es modifiquen els punts 5.4.2.h i 5.4.2.i per reflectir els canvis a la gestió de les aigües:
‘5.4.2.h Sistema d’aigües pluvials. Compta amb tres tancs de emmagatzemament de pluvials netes, pluvials brutes, un tanc d’homogeneïtzació i un sistema de tràfec.
1) El tanc de pluvials netes té una capacitat de 1.700 m3 recull les pluvials
de les cobertes dels edificis i les condueix al sistema d’aigua usada. En cas
d’excedent aquestes aigües van al Torrent de Na Bárbara.
2) El tanc de pluvials brutes té una capacitat de 1.700 m3 i recull les pluvials de la xarxa de pluvials brutes i de l’aigualeig de la zona de tractament d’escòries. En cas de vessament l’aigua va al tanc de pluvials netes
3) El tanc d’homogeneïtzació té una capacitat de 1.700 m3 i està connectat amb el sistema de tràfec recull les pluvials de les basses de Can Canut i del
Dipòsit de Seguretat.
4) El sistema de tràfec permet l’aprofitament de pluvials i aigües de rebuig
de altres instal·lacions de Son Reus. Compta amb:
a) Conducció des de dipòsit amb capacitat de 400 m3 situat a Can Canut
que es pot omplir amb qualsevol de les tres basses existents a l’àrea. Aquestes
aigües poden anar al tanc d’homogeneïtzació o al tanc de pluvials brutes de la
APIRE i al tanc d’aigües usades de la PIRE.
b) Conducció des de la bassa de lixiviats del dipòsit de seguretat que duen
les aigües al tanc d’homogeneïtzació, a la xarxa de pluvials brutes i al tanc de
pluvials de la PIRE.
c) Conducció des de la bassa de pluvials del DS directa al tanc d’aigües
usades de la PIRE. Una vegada s’iniciïn a explotar les fases 3 i 4 del DS es consideraran lixiviats i es conduiran al tanc d’homogeneïtzació o al tanc d’aigües
usades de la PIRE per a la seva reutilització.
d) Col·lector de distribució que permet la utilització de les aigües pluvials
dels tancs de pluvials netes i brutes de la APIRE i del tanc de homogeneïtzació
al tanc d’aigües usades de l’APIRE.
5.4.2.i Sistema d’aigua desmineralitzada. L’aigua tractada a la planta de
tractament s’emmagatzema a 2 tancs de 200 m3.’
3. S’elimina el punt 5.4.3.j, es modifiquen els antics 5.4.3.k i 5.4.3.h i es
canvia la numeració de tot el punt 5.4.3:
‘5.4.3 DS
j. Lixiviats. Hi ha dues basses de lixiviats de 5.500 m3, degudament
impermeabilitzades.
Els lixiviats provenen de la conca del dipòsit (31.65 ha), les pluvials de les
cobertes de la PTE, les aigües de neteja de l’interior de la PTE, del fons del vas
del DS.
D’allà es poden conduir al dipòsit d’aigües usades de la PIRE, al dipòsit
de pluvials de la PIRE, al tanc de pluvials brutes de la APIRE i/o al tanc d’homogeneïtzació la APIRE; també es faran servir al mateix DS per a reg.
k. Aigua potable. Connexió a la xarxa d’abastiment municipal. Es consumiran 4.25 m3 anuals.
l. Aigües sanitàries. Connexió a la xarxa de clavegueram municipal.
S’abocaran 3.75 m3 any.’
4. S’elimina el control de pluvials al punt 7.2 ja que al DS totes les aigües
recollides es consideren lixiviats:
‘7.2 Programa de vigilància del DS: Pel Dipòsit de seguretat, es farà

