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dient existent, sense perjudici de la resta d’autoritzacions i llicències exigibles
per altres disposicions, tal com recorda l’informe de la Direcció General de
Canvi Climàtic i Educació Ambiental, per estar aquesta pedrera afectada per la
Llei 34/2007 de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera.
2.Condicions de l’informe del Director General de Recursos Hídrics, per
assegurar la manca de riscs d’esllavissament, erosió ni de vulnerabilitat a la contaminació dels aqüífers:
-Per evitar la pèrdua de sòl, les parets seques de la finca s’hauran de conservar en bon estat.
-Serà necessari que els promotors duguin a terme un estudi de l’estabilitat
dels talussos propers a les noves instal·lacions i un estudi geotècnic mínim que
permeti determinar la distància mínima a la qual s’han d’ubicar aquestes instal·lacions per tal que no s’incrementi el risc d’esllavissades.
-Per tal d’assegurar que el combustible del dipòsit de gasoil no pugui afectar al terreny natural ni contaminar les aigües subterrànies serà necessari que es
construeixi una cubeta de formigó a la zona inferior del dipòsit que garanteixi
que, en cas de produir-se una fuita accidental de tot el volum del dipòsit, no hi
hagi cap vessament al terreny natural.
3.Millores ambientals i mesures preventives d’obligat acompliment contemplades al document ambiental:
-L’equip incorporarà un filtre de mànegues de servei continu i completament automàtic, amb neteja de mànegues per aire comprimit.
-Totes les cintes transportadores aniran carenades.
-Es regaran les pistes per on transiti la pala que alimenta la instal·lació.
-El motor de combustió serà d’alta eficiència energètica i se li donarà un
correcte manteniment per produir un impacte mínim.
4.Propostes d’obligat compliment contemplades al seguiment mediambiental:
-S’emetrà un certificat d’emissions per part d’una OCA, segons l’establert
a la Llei 34/2007.
-Es duran els llibres de registre d’emissions de contaminants i d’emissions
difuses.
Palma, 29 de novembre de 2010
El president de la CMAIB
Ramon Orfila Pons
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Num. 4281
Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes
Balears del Projecte d’ampliació de magatzem agrícola i canvi
d’ús a activitat de celler, Alcúdia.
En relació amb l’assumpte de referència, i d’acord amb l’Annex I de la
Llei 11/2006, de 14 de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears, es comunica que el Ple de la
CMAIB, en sessió de 28 d’octubre de 2010
ATÈS
1.Que el projecte consisteix en la reforma d’unes instal·lacions agroramaderes actualment en desús, per convertir-lo en celler per a la producció de vi.
2.Que el projecte es troba en SRG, sense afectacions per APR, ni XN2000.
3.Que el projecte presenta un seguit de mesures correctores òptimes per al
projecte i el seu impacte mediambiental.
4.Que el projecte es considera la millor alternativa possible a efectes
mediambiental i socioeconòmics.
5.Que respecte a la gestió de recursos hídrics, aquesta procedeix d’un
aljub connectat a un pou amb autorització i amb ús agrari.
6.Que respecte a la gestió de residus depenent del tipus seran gestionats
per gestor autoritzat, o, en el cas de restes orgàniques procedents de l’activitat,
s’empraran també com adob a les vinyes.
7.Que respecte a la flora i fauna, la localització del projecte es troba altament antropitzat, però justament al costat s’hi troba un alzinar protegit, amb presència de l’Aquilla pennata (abans Hieraaetus pennatus), espècie d’au catalogada al CNEA (Catàleg Nacional d’Espècies Amenaçades) amb la categoria
d’Interès especial.
8.Que la finca presenta elements d’interès històric, com el talaiot de Son
Simó.
9.Que hi ha informes favorables de la D.G. de Desenvolupament Turístic,
i de la D.G. d’Agricultura i Desenvolupament Rural.
10. Que s’ha obtingut la Declaració d’Interès General amb data 3 de març
de 2010, subjecte a altres autoritzacions.
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ACORDA
informar favorablement sobre el projecte de ‘Ampliació de magatzem
agrícola i canvi d’us activitat ‘ TM Alcúdia, sempre i quan:
1.Tota la maquinaria haurà d’estar adaptada per tal que es compleixi la
normativa de renous.
2.En cas de vessament dels dipòsits de carburant, els materials absorbents
que s’utilitzin s’hauran de dur a un gestor autoritzat per al seu tractament, a més
s’haurà d’informar a l’Ajuntament d’Alcúdia, com a la Conselleria de Medi
Ambient.
3.En cas de troballes d’interès històric o cultural, s’haurà d’informar a
l’Ajuntament d’Alcúdia, al Consell de Mallorca, i a la Conselleria d’Educació i
Cultura.
4.En cap cas, les restes arqueològiques catalogades presents a la finca es
poden veure alterades, i qualsevol incidència haurà de ser informada, al Consell
de Mallorca i a l’Ajuntament d’Alcúdia
5.En cas de presencia de paret seques, aquestes s’hauran de mantenir, i en
cas de que siguin afectades durant l’execució de les obres, hauran d’esser restaurades.
6.En cas de presència de nius de l’Aquilla pennata (abans Hieraaetus pennatus) a l’àrea objecte del projecte, es donarà avís a la D.G. de Biodiversitat.
7.En cas que les actuacions impliquin tallar arbres, aquestes hauran de
comptar amb l’autorització del Servei de Protecció Forestal (Conselleria de
Medi Ambient i Mobilitat).
8.Obtenir l’autorització de la D.G. de Recursos Hídrics per al desenvolupament de l’activitat objecte del projecte.
Palma, 29 de novembre de 2010
El president de la CMAIB
Ramon Orfila Pons
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Num. 4282
Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes
Balears de les Observacions de la Caib al Pla 2009P003AE: ‘Pla
Director de l’Aeroport de Son Bonet’
En relació a l’assumpte de referència, i d’acord amb el RDL 1/2008, d’11
de gener, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Avaluació d’Impacte
Ambiental de Projectes, i la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d’avaluacions
d’impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears,
es comunica que el Ple de la CMAIB, en sessió de 28 d’octubre de 2010 i en el
tràmit de consulta preceptiva de l’òrgan ambiental de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears,
ACORDA
Respecte a l’ampliació de la superfície
La principal finalitat de la proposta de revisió del Pla Director és dotar a
la infraestructura aeroportuària del terreny suficient per a una necessària ordenació dels subsistemes que garanteixi l’adequada funcionalitat del conjunt,
reservant per a això una sèrie de terrenys adjacents al Sistema General
Aeroportuari. Per a això, segons la revisió del Pla, és necessari un increment de
superfície que comporta expropiacions i desviament de la carretera.
Com justificació de la necessitat d’increment de la superfície, AENA
comenta que, tenint en compte l’ús intensiu de trànsit de les escoles de pilots a
l’aeroport, es proposa l’ampliació de la zona de servei per donar la possibilitat,
en un horitzó posterior al desenvolupament previsible, d’una ampliació de la
RESA per a la capçalera 24 fins a una longitud recomanada pel Reial Decret
862/2009.
Segons l’informe, no s’ha complert amb les previsions de trànsit establertes en el Pla, contradient els creixements previstos. El creixement de tràfic de
les aeronaus previst per a l’horitzó de Desenvolupament Previsible que s’ha calculat en la revisió del Pla és inferior al considerat en el Pla Director vigent, amb
horitzó de 2015.
Si el trànsit previst per als propers anys en la revisió del Pla és inferior al
que es va estimar en el Pla vigent i, tal com diu el document, la proposta de revisió del Pla Director de l’Aeroport de Son Bonet no implica l’ampliació de la
capacitat aeroportuària, no s’entén com no es va preveure anteriorment que seria
necessari aquest increment de superfície.
Amb tot, i tenint en compte que, segons les dades de trànsit presentades
per Aena, hi ha una clara tendència a la baixa, es creu poc justificada la necessitat d’augment de superfície, a no ser que es tracti exclusivament d’una qüestió de seguretat i adaptació ‘forçosa’ a les normes tècniques recomanades pel
Reial Decret 862/2009 pel qual s’aproven les normes tècniques de disseny i operació d’aeròdroms d’ús públic.
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Respecte a la proposta de creació de la servitud acústica
El ISA proposa la creació d’una ‘zona de servitud acústica’ d’acord amb
els càlculs dels nivells de emissió acústica realitzats.
Per realitzar una Zona de servitud acústica s’haurà de complir amb tot el
que s’estableix en el Reial Decret 1367/2007, sol·licitant informe preceptiu a les
administracions afectades i realitzant en tot cas el tràmit d’informació pública.
Abans d’establir una Zona de servitud acústica, segons el que estableix
l’article 9 del RD 1367/2007, s’hauran d’elaborar els corresponents Mapes de
Soroll, on s’inclouen les delimitacions d’aquestes zones. Atès que no s’han elaborat aquests Mapes de Soroll, NO ES PODEN PROPOSAR SERVITUDS
ACÚSTIQUES.
A més, entenem que la creació de servituds acústiques no és el procediment objecte del ISA i que s’haurien de tramitar com un procés independent,
aplicant la metodologia establerta en els annexos de la Llei.
PER TANT, NO S’ESTÀ D’ACORD AMB LA PROPOSTA DE
CREACIÓ DE SERVITUD ACÚSTICA PRESENTADA EN EL ISA.
Per a la realització dels Mapes de Renou es deurien tenir en compte, entre
uns altres, els següents punts:
1.Les isófones presentades han estat calculades mitjançant un model
numèric, sense fer servir cap tipus de mesuraments in situ, en la situació actual.
Es considera molt important incorporar dades reals de contaminació acústica,
realitzant-les tal com s’estableix en els annexos de la llei atès que, segons els
càlculs realitzats en l’estudi, actualment se superen els valors objectiu de la qualitat acústica en sòl destinat a equipament municipal, concretament en una parcel·la situada a 150 m a l’est de la capçalera 23 on existeix una activitat de caràcter assistencial sanitari.
2.Segons els plànols presentats, les isòfones calculades no arriben a la
zona d’ampliació de l’aeroport, on està previst que se situïn les RESAS (àrees
de seguretat en l’extrem de pista). En el document no s’especifica si en aquesta
zona no es preveu cap tipus de focus d’emissió de soroll. Si es preveu que en
aquesta zona es produeixi soroll, s’hauria de tenir en compte en els càlculs ja
que a la zona on s’ampliarà existeix sòl urbà consolidat amb equipaments
docents.
Respecte a la legalitat de l’ampliació
Segons l’informe, la situació acústica pronosticada per al desenvolupament previsible de l’aeroport identifica un equipament docent exposat a nivells
superiors a L 60 db(A), situat a 250 al Sud de la capçalera 23. Aquest equipament es correspon amb el Centre d’Equació Infantil i Primària Pla de Na Tesa.
Segons el que estipula l’article 18.4 de la Llei 37/2003, cap instal·lació,
construcció, modificació, ampliació o trasllat de qualsevol tipus d’emissor acústic podrà ser autoritzat, aprovat o permès el seu funcionament per
l’Administració competent, si incompleix el previst en aquesta llei, en les seves
normes de desenvolupament en matèria de contaminació acústica, i atès que no
existeix una servitud acústica aprovada i es superen els límits permesos, sembla
que no seria possible autoritzar l’ampliació de l’aeroport.
No obstant això, si es considera que sí és possible autoritzar-ho, es deuria
tenir en compte tot allò que s’estipula en l’article 14.1 de la Llei 1367/2007 a les
àrees acústiques on es supera el valor d’alguns dels límits d’emissió: s’hauran
d’adoptar interverncions necessàries per a la millora acústica progressiva del
medi ambient fins aconseguir l’objectiu de qualitat fixat, mitjançant l’aplicació
de plans zonals específics als quals es refereix l’article 25.3 de la Llei 37/2003.
Observacions
Específicament, de l’anàlisi de l’actual Pla Director, de la ‘Proposta de
Revisió del Pla Director de Son Bonet’ i de l’Informe de Sostenibilitat
Ambiental presentat, s’extreuen unes observacions, les quals i segons el nostre
parer, haurien de tenir-se en compte i incorporar-les en el Pla que s’aprovi finalment:
1) En el Document IV de la Proposta de Revisió del Pla Director es presenta una estimació econòmica del desenvolupament previsible (horitzó 3), però
no es presenta la viabilitat econòmica de les alternatives abans avaluades.
Tampoc es presenta un pressupost de les mesures ambientals per prevenir,
reduir, pal·liar o compensar els efectes negatius del Pla.
A causa de l’elevat pressupost i la importància de les obres a realitzar, es
troba necessari que s’inclogui en el Pla la part del pressupost prevista per implementar totes les mesures mediambientals previstes. També deu quedar molt clar
en el Pla totes les mesures ambientals que es prevegin en el ISA, perquè s’apliquin a tots els projectes que preveu el Pla, tant si han de passar EIA, com si no.
En tot cas, es recomana contractar un auditor ambiental que redacti un Pla
de Vigilància Ambiental per a cadascuna de les obres previstes i vet-li perquè
l’actuació es realitza segons el projecte i les condicions que s’hagin autoritzat.
Haurà de valorar també, l’eficàcia de les mesures protectores, correctores i compensatòries aplicables, a aquest efecte d’introduir les modificacions que siguin
necessàries a través del PVA.
2) S’ha verificat que s’ha realitzat consulta a les administracions afectades, però no s’ha pogut constatar que s’hagin realitzat a les entitats proposades:
Grup d’Ornitologia Balear (Gob) o Associacions de Veïns. Es deurien realitzar
aquestes consultes posat que creiem que són part interessada.
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3) Es realitza una anàlisi dels efectes de l’alternativa seleccionada tenint
en compte els efectes ambientals derivats de la seva aplicació: contaminació
atmosfèrica, contaminació acústica, consum d’energia i efectes sobre el sòl, l’aigua, fauna, flora, sobre el patrimoni, el paisatge, entre uns altres.
El que no es presenta en el ISA és l’estudi que conté els efectes secundaris, acumulatius, sinèrgics a curt, mitjà i llarg termini, permanents i temporals,
positius i negatius dels impactes previstos.
Tots els projectes que s’executin, deguin passar o no la EIA, hauran de
contenir com a mínim l’estudi dels impactes previstos, tenint en compte els
efectes comentats, així com les mesures preventives i correctores previstes.
4) La necessitat que l’ISA incorpori un Estudi Paisatgístic és un punt que
no s’exigeix en la llei estatal, però sí en l’autonòmica, i malgrat els requeriments
de les diferents administracions al fet que es redactés, no s’ha presentat.
Aena comenta que se cenyeix al contingut que ha de tenir el ISA, estipulat en l’Annex 1 de la llei 9/2006 i que serà en els procediments d’avaluació
ambiental de cadascun dels projectes, on s’aprofundirà en les afeccions identificades en el ISA i es realitzarà una anàlisi paisatgística: identificació, quantificació i valoració de les possibles afeccions al paisatge, així com la definició de
mesures correctores i protectores que s’aplicaran.
No obstant això, si es donés el cas que en alguns dels projectes no fos
necessària l’avaluació ambiental, no es podrà constatar que es realitza una anàlisi paisatgística i que s’apliquen mesures correctores i protectores adequades.
Per aquesta raó s’aconsella que en el ISA es prevegi que les actuacions a
realitzar segueixin unes pautes tipològiques, volumètriques, escalonades, cromàtiques, etc contextualitzades amb l’entorn, establint una continuïtat entre els
elements preexistents i els nous, amb la finalitat d’integrar les actuacions de
forma coherent amb l’entorn. S’haurien d’utilitzar materials i acabats de tipologia tradicional, aplicant les condicions d’integració paisatgística i ambiental
propostes en el Pla Territorial de Mallorca.
5) En fase de funcionament, i en el cas de la contaminació acústica, es
proposa l’adopció d’un ‘Enfocament equilibrat’, que preveu mesures tècniques
en les aeronaus, mesures d’ordenació i gestió del territori, procediments operatius de reducció de soroll i introducció de restriccions operatives, encara que no
es detalla quins són ni com s’aplicaran. S’haurà de tenir en compte la Norma 45
del PTI de Mallorca.
En l’estudi, s’ha calculat l’afecció sonora a causa de l’operativa de les
aeronaus utilitzant un programa de simulació, on s’incorporen dades referents a
la configuració de l’aeroport, informació de l’aterratge i enlairament de les aeronaus i obtenint unes petjades sonores corresponents als llindars establerts a la
legislació per a les zones residencials.
Com les condicions reals a les simulades poden variar molt i donada la
gran proximitat dels habitatges, es troba necessari que aquesta informació es
complementi amb la realització de mesures in situ, en els habitatges més propers. Seria important realitzar Mapes Estratègics de Renou, cosa que servirà per
poder avaluar l’exposició al soroll a la zona, abans i després de la realització de
les obres i durant la fase de funcionament.
Sobre la base dels mesuraments realitzats, s’hauria d’implementar un Pla
d’Aïllament Acústic per a aquells habitatges on se sobrepassen els límits establerts per la legislació. A l’interior d’aquests habitatges s’hauran de complir els
objectius de qualitat acústica per a soroll aplicables a l’espai interior habitable
que es recullen en la taula B de l’Annex II del Reial Decret 1367/2007, de 19
d’octubre, pel qual es desplega la Llei 37/2003 del soroll, de 17 de novembre,
referent a zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques. Aena
s’hauria de fer càrrec de la totalitat de les despeses corresponents a les actuacions d’aïllament acústic dels habitatges.
També es podrien proposar altres mesures, a implantar prèviament, amb
la finalitat de minimitzar i prevenir l’impacte:
- Sistema de control de renous
Instal·lació d’un sistema per al seguiment i control del soroll i les vies de
vol.
- Barreres acústiques
Instal·lació de barreres acústiques que esmorteixin el soroll, a les quals a
més, es poden donar un tractament vegetal per integrar-la amb l’entorn.
- Barreres vegetals
Plantació d’arbres i arbustos paral·lels a la pista que es pot fer servir per
disminuir l’impacte acústic i visual a les zones més properes. Les espècies hauran de ser autòctones, aprofitant en la mesura de les possibilitats, aquelles espècies arbòries que hagin hagut de ser extrets de la seva ubicació actual.
6) A la zona de l’aeroport no hi ha un APR d’inundació, despreniment,
incendi o erosió, a pesar que sí que és una zona amb vulnerabilitat d’aqüífers
moderada. Per valorar la vulnerabilitat dels aqüífers existents, seria necessari
sol·licitar informació a l’administració hidràulica competent.
7) Segons l’informe, l’aigua que es consumeix procedeix de la xarxa
general d’ EMAYA i d’un pou existent, que s’utilitza per a l’ompliment de l’aljub per a proveïment de les avionetes i helicòpters d’extinció d’incendis. Pel
2007, es va utilitzar un volum de 38.541 litres. No fa referència si aquest pou
està catalogat i si tenen autorització de l’administració competent. Seria neces-
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sari aclarir la legalitat del pou i la necessitat de demanar autorització, sol·licitant
informe a l’administració hidràulica competent.
8) No existeix planta depuradora, i les aigües s’aboquen directament a la
xarxa de sanejament o, en alguns casos, a fosses sèptiques. En aquest sentit, la
D.G. de Recursos Hídrics i la D.G de Salut Pública i Consum, en els seus informes de consultes prèvies, van indicar que s’haurien d’eliminar les fosses sèptiques existents i abocar les aigües a la xarxa de clavegueram. En el punt 7.4.4 de
l’ISA es proposa, en la mesura del possible, eliminar-les i integrar-les a la xarxa
de sanejament. És necessari que s’adopti aquesta mesura.
9) Pel que fa a les aigües pluvials, no queda clar la seva destinació. Segons
l’ISA, existeixen plantes separadores d’hidrocarburs, però no queda clar si existeixen xarxes de drenatge que recullin i gestionin de forma correcta les aigües
de pluja. S’haurà de disposar de xarxes connectades als separadors, abans de l’abocament a la xarxa general.
De forma general es recomana que, durant la fase d’obres dels diferents
projectes, es tinguin en compte també les següents mesures:
1) En totes les obres que es projectin i donada la magnitud de les obres
previstes i el fet que es realitzaran sense detenir la normal activitat de l’aeroport,
s’hauran de prendre mesures especials amb la finalitat de que les molèsties
siguin les mínimes, posant especial atenció al compliment estricte de les normes
de seguretat i salut descrites en el projecte. Al final de l’obra, es realitzarà el desmantellament de les instal·lacions temporals, neteja del terreny i condicionament de les superfícies afectades.
2) Durant les obres es realitzaran corts de xarxes d’aigua, elèctriques, desviaments de canonades, etc. s’haurà de tenir molta cura de no realitzar cap tipus
d’abocament, ni sòlid ni líquid, ni al torrent ni al sòl (aigües de neteja de formigoneres, neteja de camions, etc.)
3) Es realitzarà la vigilància proposada i els informes del seguiment
ambiental necessaris. S’elaboraran informes periòdics quinzenals en els quals es
recollirà l’evolució d’una sèrie de variables i indicadors.
Pel que fa a l’abast i nivell de detall que hauria de tenir la Memòria
Ambiental, s’haurà de tenir en compte tot el que exigeix la Llei, així com totes
les indicacions presentades en l’informe tècnic.
Palma, 29 de novembre de 2010
El president de la CMAIB
Ramon Orfila Pons
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Num. 4311
Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes
Balears del Projecte de reobertura de l’estació, Manacor.
En relació amb l’assumpte de referència, i d’acord amb l’Annex I de la llei
11/2006, de 14 de setembre d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions
ambientals estratègiques a les Illes Balears, es comunica que el Ple de la
CMAIB, en sessió de 28 d’octubre de 2010
ATÈS
1.Que el projecte consisteix en la connexió mitjançant tren-tram de l’actual estació de Manacor amb la nova estació prevista en el projecte de la línia
Estació d’Enllaç-Artà Fase II: Manacor-Artà, que té acord favorable de 3 de
juliol de 2009 de la CMAIB i actualment es troba en construcció.
2.Que el tren-tram circularà seguint el traçat de l’antiga línia ferroviària
en el seu pas per Manacor.
3.Que s’ha avaluat el projecte bàsic de tren-tram i no el projecte constructiu.
4.Que l’estudi d’impacte ambiental es refereix també al projecte de línia
Manacor-Artà. De fet s’ha presentat un estudi d’impacte ambiental per a cada
tram.
5.Que en posterioritat a l’exposició pública s’ha presentat documentació
complementària que, entre altres qüestions, aclareix aspectes del projecte i
incorpora certs punts al·legats.
6.Que la mobilitat urbana és un factor sociocultural integrant del concepte de medi ambient i que, per tant, és objecte d’avaluació d’impacte ambiental.
7.Que el projecte afecta de forma important una de les principals artèries
de circulació de la ciutat de Manacor.
8.Que s’ha constituït la Comissió Ajuntament de Manacor – DG de
Mobilitat/SFM per definir els criteris a seguir en la redacció del projecte constructiu.
9.Que l’estudi d’impacte ambiental té els continguts mínims de l’article
27 de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, i l’article 7 la Llei 6/2009, de 17 de
novembre, que addiciona un nou punt k).
10.Que s’ha valorat l’afecció ambiental de cada alternativa estudiada, tan
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en la fase d’obres com en la fase de funcionament.
11.Que s’ha justificat suficientment des del punt de vista ambiental l’alternativa elegida.
12.Que els impactes amb major repercussió ambiental i socioeconòmica
són els que afecten la mobilitat urbana i els provocats per renous i vibracions.
13.Que el projecte afectarà els 300 exemplars de washingtonia del Passeig
Ferrocarril i altres exemplars arboris de port important com ara 1 olivera.
14.Les al·legacions presentades per particulars i associacions durant el
període d’exposició pública.
15.Els informes municipals de la Policia Local, la Tècnic de Medi
Ambient, l’Arquitecte Municipal i el cap del servei d’Urbanisme.
16.Les valoracions fetes sobre les al·legacions i sobre els informes municipals.
17.L’informe favorable del servei de Protecció d’Espècies de la DG de
Biodiversitat.
18.L’informe del Departament de Cultura i Patrimoni del Consell de
Mallorca.
ACORDA
informar favorablement el Projecte bàsic de connexió del tren-tram amb
l’estació actual de Manacor, sempre i quan es compleixin les següents condicions:
1.Es compliran totes les mesures preventives, correctores i compensatòries previstes a l’estudi d’impacte ambiental.
2.El projecte constructiu es redactarà amb la col·laboració dels tècnics
designats per l’Ajuntament de Manacor per formar part de la Comissió
Ajuntament de Manacor – DG Mobilitat/SFM.
3.El projecte constructiu definirà les mesures de necessàries a aplicar a la
zona d’instal·lacions auxiliars per a la protecció dels usuaris de l’estació del
tren-tram a la sortida de Manacor.
4.La gestió de residus durant la fase de construcció i, en concret, el Pla de
gestió de residus d’obra es desenvoluparà d’acord amb l’especificat al punt
6.4.3 de l’estudi d’impacte ambiental del tram Manacor-Artà.
5.El projecte constructiu ha de realitzar un estudi acústic desenvolupat
d’acord amb la Llei 37/2003 del Renou pel que fa a l’avaluació i gestió del
renou ambiental, així com amb els dos Reials Decrets que la desenvolupen: el
Reial Decret 1513/2005 pel que fa a l’avaluació i gestió del renou ambiental i el
Reial Decret 1367/2007 pel que fa a la zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques. L’estudi haurà de concloure amb la predicció dels
nivells sonors prevists a la fase d’explotació. En aquest estudi se considerarà
l’influencia conjunta de les principals infraestructures de la zona (tren-tram,
avingudes i carrers, camins...), determinant-se els valors de renou existents
actualment i la variació dels mateixos que produirà el tren-tram projectat.
L’estudi acústic determinarà la necessitat de desenvolupar mesures de protecció,
del tipus pantalles acústiques, absorbents o d’altres, per a aconseguir els objectius de qualitat sonora. Aquestes mesures es projectaran tenint en compte la seva
integració en el paisatge urbà i sense perjudicar la mobilitat de vianants, ciclistes i vehicles. A més dels nivells anteriors, s’haurà de
tenir en compte l’establert a la Llei 1/2007 contra la contaminació acústica de les Illes Balears, així com la normativa de l’Ajuntament de Manacor.
6.El projecte constructiu ha de realitzar un estudi de vibracions i a la vista
del seus resultats considerarà la viabilitat i conveniència d’introduir en el projecte elements que actuïn sobre la font de les vibracions, és a dir, en les característiques de la infraestructura i armament de via. En cas d’adoptar-se mesures
de protecció contra el renou i les vibracions, aquestes hauran d’estar detallades
i valorades en el projecte constructiu, especificant-se en cada cas la disminució
prevista en els valors dels indicadors.
7.La revegetació de zones verdes, a part dels trasplantaments prevists,
s’executarà utilitzant espècies autòctones.
8.El projecte constructiu inclourà una planificació dels trasplantaments,
que contindrà com a mínim:
a.Definició de les podes preparatòries en funció de l’espècie i el port.
b.Definició de les condicions d’extracció i trasllat de cada exemplar.
c.Definició de l’estat fitosanitari de cada exemplar.
d.Definició de les condicions d’acopi o sembra temporal.
9.En cas de detectar-se presència de becut vermell (Rynchophorus ferrugineus) o eruga barrinadora (Paysandisia archon) a les palmeres, aquestes seran
separades de la resta i es posarà en coneixement del servei de Sanitat Forestal
de la DG de Biodiversitat. Els exemplars afectats no podran ser replantats.
10.El Pla de Vigilància Ambiental haurà d’incloure:
a. Un seguiment exhaustiu dels trasplantaments.
b.El control de l’eficàcia de les mesures correctores de renous i vibracions
allà on s’implantin.
c.Els informes del pla de vigilància ambiental s’hauran de remetre anualment a la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears.
11.Es procurarà d’extreure únicament els exemplars de les palmeres que
puguin obstaculitzar la realització del projecte.

