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aquest seguiment de la qualitat:
DIPÒSIT DE SEGURETAT
Zona saturada pous 39, 60 75 i 95.

EXPLOTACIÓ
Trimestral

POSTCLAUSURA
Semestral

Zona no saturada sondatges CC 1, CC 2 i CC 3

una vegada abans
de començar i
quinquennal

Quinquennal

Aigües residual Bassa de lixiviats
i lixiviats*

Mensual
Trimestral

Semestral
Semestral

PARÀMETRES
pH, clorurs, TOC, As,
Sb, Cr, Cd, Hg, Ni, Pb,
,carbonats/bicarbonats,
fluorurs, sulfats, Al, Cu,
Fe, Mn, Zn, cianurs,
índex de fenols, AOX,K
conductivitat, nitrats,
Ca, Mg i Na.
pH, conductivitat,
matèria orgànica,
capacitat d’intercanvi
catiònic,nitrats,
nitrats, clorurs, Cd, Pb,
Hg, Cu, Ni, Zn, Mn, Cu,
Cr, Fe, As, Mo i Ba
Volum
pH, clorurs, TOC, As,
Sb, Cr, Cd, Hg, Ni, Pb,
,carbonats/bicarbonats,
fluorurs, sulfats, Al, Cu,
Fe, Mn, Zn, cianurs,
índex de fenols, AOX

*El seguiment del volum es farà de manera que es diferenciï el seu origen.’
5. S’afegeix un nou punt 7.4 pel control de drenatge de pluvials i valors límits d’emissió:
‘7.4 Control de drenatge de pluvials i valors límit d’emissió. Les instal·lacions comparteixen la gestió d’aigües pluvials que s’aprofiten en la seva major part,
però en casos d’emergència s’aboquen al sistema de drenatge que arriben a llera pública.
Per tal de controlar aquests abocaments es durà a terme un control de qualitat al tanc de pluvials brutes i al tanc de pluvial netes de la APIRE. S’estableixen
també els següents valors límit d’emissió:
Paràmetre
pH
Conductivitat
DBO
DQO
Fosfats
Sulfats
Alcalinitat

Unitat
mS/cm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm CaCO3

Sòlids en suspensió
Amoni

ppm
ppm

Valors límit d’emissió
6.5-9.5
<15
<25
<100
<25
<250
OH-=0
CO32-= 100-200
HCO3-= 50-100
<50
<20

La periodicitat dels controls serà com a mínim mensual, i en tot cas en cas d’episodis de pluges.
En cas d’abocament es prendrà una mostra al tanc de pluvials netes i al tanc de pluvials brutes.
Es durà a terme un control real del volum abocat a la xarxa de drenatge i un control meteorològic que justifiqui la necessitat d’efectuar l’abocament d’emergència notificant-se a la DG de Recursos Hídrics qui establirà si cal introduir les dades de l’abocament al PRTR.’
6. Es modifica el punt 10.4.2 respecte al control d’aigües pluvials:
‘10.4.2 Control d’aigües pluvials
La periodicitat dels controls sobre les aigües pluvials serà l’establert al punt 7.4. de la present resolució.’
7. Es modifica el punt 8.2.5 de l’AAI per tal de contemplar l’ús d’escòries a la formació de dics provisionals al dipòsit de seguretat:
‘8.2.5 Abocador de Seguretat:
Es prendran les mesures correctores adequades, o les que en qualsevol moment pugui establir l’òrgan competent, per tal de minimitzar les emissions de pols.’
Es recorda: Que en aplicació del RD 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l’eliminació de residus mitjançant el seu dipòsit en abocador, TIRME
SA ha de dipositar les fiances o garanties de les fases III i IV que apareixen recollides a l’AAI abans de començar l’activitat d’abocament.
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

—o—
Num. 3345
Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre anul·lació de l’autorització ambiental integrada de la fàbrica d’aixetes
sanitàries i vàlvules industrials, promoguda per TEKA Sanitary Sistems, S.A, abans a nom de Casa Buades SA, Binissalem.
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
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ATÈS
1. Que TEKA Sanitary Sistems, S.A. ha sol·licitat l’anulació de l’AAI.
2. Que la documentació aportada justifica que les modificacions realitzades al procés productiu deixen l’activitat actual de la instal·lació fora de l’epígraf 2.6 de l’annex I de la Llei 16/2002.

Palma, 15 de febrer de 2012
La directora general
Neus Lliteras Reche

—o—
ACORDA
Deixar sense efecte l’Autorització Ambiental Integrada de la fàbrica d’aixetes sanitàries i vàlvules industrials tot i recordant:
1. Aquest acord s’emet sense perjudici de la inclusió o no de la instal·lació
dins l’àmbit d’aplicació del RD 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 a la seva aplicació. Concretament s’haurà de
comprovar la seva inclusió o no dins l’annex ‘Catàleg d’activitats potencialment
contaminadores de l’atmosfera. CAPCA-2010’.
2. Segons la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats,
s’haurà de fer la declaració responsable com a productor de residus. A tal efecte es trobarà tota la informació així com els formularis a emplenar a la pàgina
web de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori.
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

Num. 3230
Anunci de notificació de resolució d’inici d’expedient per infracció administrativa en matèria de conservació d’espais de rellevància ambiental
En aplicació de l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, atès que no s’ha aconseguit notificar a través del servei de Correus la
resolució d’inici corresponent a l’expedient sancionador per presumpta infracció en matèria de conservació d’espais naturals que s’indica a continuació, es
notifica per mitjà d’aquest anunci a la persona que s’assenyala seguidament, que
s’ha dictat la Resolució d’inici del procediment sancionador corresponent.
L’expedient és a disposició de la persona interessada a la Direcció General
de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic de la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears (c. del
Gremi de Corredors, 10, polígon de Son Rossinyol, Palma), de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.
De conformitat amb el Reglament del procediment a seguir per
l’Administració de la Comunitat Autònoma en l’exercici de la potestat sancionadora, aprovat pel Decret 14/1994, de 10 de febrer, (BOCAIB núm. 21, de
17/2/1994), les persones interessades disposen d’un termini de quinze dies
hàbils, comptadors a partir de la publicació d’aquest anunci, per formular les
al·legacions i proposar les proves que considerin oportunes. Així mateix, en
aquest termini poden reconèixer la seva responsabilitat i fer efectiu l’import de
la sanció corresponent mitjançant l’imprès oficial (model 046), que els facilitarà la Conselleria, la qual cosa determinarà l’acabament del procediment sancionador. En el cas que no formulin al·legacions ni reconeguin la responsabilitat
dins aquest termini, la resolució d’inici podrà ser considerada la proposta de
resolució de l’expedient.

—o—
Num. 3229
Anunci de notificació de propostes de resolució d’expedients per
infracció administrativa en matèria de conservació d’espais de
rellevància ambiental
En aplicació de l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, atès que no s’han aconseguit notificar a través del servei de Correus les
propostes de resolució corresponents als expedients sancionadors per presumpta infracció en matèria de conservació d’espais naturals que s’indiquen a continuació, es notifica per mitjà d’aquest anunci a les persones que s’assenyalen
seguidament, que l’instructor d’aquests procediments ha dictat les propostes de
resolució corresponents.
Els expedients són a disposició de les persones esmentades a la Direcció
General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic de la
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes
Balears (c. del Gremi de Corredors, 10, polígon de Son Rossinyol, Palma), de
dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.
De conformitat amb el Reglament del procediment a seguir per
l’Administració de la Comunitat Autònoma en l’exercici de la potestat sancionadora, aprovat pel Decret 14/1994, de 10 de febrer, (BOCAIB núm. 21, de
17/2/1994), les persones interessades disposen d’un termini de quinze dies
hàbils, comptadors a partir de la publicació d’aquest anunci, per formular les
al·legacions i proposar les proves que considerin oportunes. Així mateix, en
aquest termini poden reconèixer la seva responsabilitat i fer efectiu l’import de
la sanció corresponent mitjançant l’imprès oficial (model 046), que els facilitarà la Conselleria, la qual cosa determinarà l’acabament del procediment sancionador. En el cas que no formulin al·legacions ni reconeguin la responsabilitat
dins aquest termini, es dictarà la resolució definitiva de l’expedient.
Núm. exp.
EN 047/11

Expedientat
Alcover Massó,Miquel

Article i norma infringida
Sanció
Art. 50.1 Llei 5/2005, de 25 de maig 100€

Núm. exp.

Expedientat

Article i norma infringida

EN 156/11

Lopez Barros,Dario

Art. 51.f Llei 5/2005, de 25 de maig

Sanció
100€

Palma, 15 de febrer de 2012
La directora general
Neus Lliteras Reche

—o—
Num. 3336
Notificació del requeriment de documentació per a la justificació
de la subvenció referent a l’expedient ENS 0368/09 de José Fco.
Ibáñez Llompart i l’ENS 1031/09 de Margarita R. Prohens
Salom.
Atès que no s’ha pogut realitzar la notificació del requeriment de documentació per a la justificació de la subvenció referent a l’expedient ENS
0368/09 de José Fco. Ibáñez Llompart i l’ENS 1031/09 de Margarita R. Prohens
Salom, malgrat que s’ha intentat comunicar per correu en dues ocasions, i en
compliment del que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es procedeix a la seva notificació.
2. Els expedients de referència, es troben disposats per a la seva consulta
a les oficines d’Espais de Natura Balear, al carrer Gremi Corredors, núm.10, 1er
pis, 07009 de Palma (Polígon de Son Rossinyol).
Palma, 20 de febrer de 2012
El director d’Espais de Natura Balear
José María Vicente Martorell

—o—

