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pública d’abastament a 1,4 km i a la xarxa pública de clavegueram amb la seva
posterior connexió a la depuradora de Binidalí.
5.Que les obres permetran la clausura d’un pou que actualment es troba
fora d’ordenació i la clausura de la fossa sèptica que es troba dins el límits de
restricció de pous d’abastament.
6.Que la depuradora de Binidalí no es troba operativa actualment.
7.Que es realitza una correcta separació dels residus urbans i posterior
recollida i tractament.
8.Que els residus generats durant les obres seran gestionats per un gestor
autoritzat tal com estableix la normativa vigent. Les terres procedents de l’obertura de les rases seran reutilitzades per reomplir les mateixes.
9.Que el subministrament d’energia elèctrica prové de la xarxa d’energia
elèctrica i es complementarà amb la instal·lació de plaques solars per a l’obtenció de l’aigua calenta sanitària.
10.Que el subministrament d’aigua es realitzarà a través de la xarxa pública la qual cosa permetrà la clausura del pou que actualment dóna subministrament que es troba fora d’ordenació.
11.Que la gestió de les aigües residuals del campament es realitzarà a través de la connexió a xarxa de sanejament municipal amb destí a la depuradora
de Binidalí, mentre que aquesta no estigui operativa es seguirà emprat la fossa
sèptica existent a la parcel·la amb el corresponent buidatge periòdic per empresa autoritzada.
12.Que s’han identificat els impactes a la fase de construcció i d’explotació, s’han indicat mesures protectores i correctores per disminuir els impactes.
13.Que s’indica que es realitzarà un seguiment i avaluació de les mesures
proposades i es realitzarà una supervisió de les obres i de les mesures adoptades
per personal qualificat del Consell Insular de Menorca.
14.Que el Servei d’Aigües Superficials de la Direcció General de
Recursos Hídrics ha emès informe indicant que previ a l’execució de les actuacions, s’haurà d’obtenir la corresponent resolució d’autorització per part de la
Direcció General de Recursos Hídrics.
15.Que el Servei d’Estudis i Planificació de la Direcció General de
Recursos Hídrics informa favorablement si es consideren una sèrie de criteris.
16.Que l’Ajuntament de Sant Lluís conclou que no hi ha inconvenient per
part d’aquest ajuntament en relació amb l’expedient de referència.
17.Que s’han analitzat els criteris de l’article 44 de la Llei 11/2006 d’AIA
i AAE, no es preveu que el projecte pugui tenir efectes significatius sobre el
medi ambient, en concret:
a.Per les característiques i la ubicació del projecte, es tracta de la millora
de les instal·lacions obsoletes i el compliment en la normativa vigent, no existeix acumulació amb altres projectes, es millora el consum de recursos naturals
i la generació de residus és mínima, ja que es realitza una correcta gestió dels
residus.
b.El projecte s’ubica a sòl rústic general i una part es troba classificada
com a ANIT, no es modifica l’ús actual del sòl sinó que es milloren les condicions. Es troba fora d’espais natural protegits.
c.Per les característiques del projecte no es supera la capacitat de càrrega
del medi natural.
d.Es tracta d’un projecte d’àmbit reduït, sense impactes transfronterers i
es preveuen mesures preventives i correctores per tal de minimitzar els impactes al medi ambient.
ACORDA
no subjectar a avaluació d’impacte ambiental el projecte ‘Campament
juvenil a Biniparratx’, TM de Sant Lluís, amb les mesures protectores, correctores i el seguiment del compliment de les mateixes establert al document
ambiental amb els condicionants següents:
1.Durant els treballs d’execució de l’obra serà necessari prendre les
màximes precaucions per evitar abocaments accidentals de substàncies potencialment contaminants. Els treballs de manteniment i repostatge de la maquinària de l’obra s’haurà de realitzar a zones impermeabilitzades.
2.Les zones d’aplec i emmagatzematge de materials, substàncies i residus
es duran a terme a llocs destinats a tal afecte, evitant en tot moment la possibilitat de emissions a l’atmosfera i/o vessament de substàncies que puguin produir
contaminació.
3.S’haurà de realitzar una revisió per comprovar el bon estat i el funcionament estanc de la fossa sèptica, mentre no es trobi en funcionament la depuradora.
4.D’acord amb l’informe Servei d’Aigües Superficials de la Direcció
General de Recursos Hídrics s’haurà de tenir en compte l’afecció de les dues
escorrenties a l’hora de gestionar les aigües pluvials, tant les dels efluents com
les recollides al campament.
5.D’acord amb l’informe del Servei d’Estudis i Planificació de la Direcció
General de Recursos Hídrics pel que fa al tractament de les aigües residuals:
a.El dipòsit regulador que acumularà les aigües fecals per al seu bombeig
a la xarxa pública de clavegueram haurà de ser estanc i estar dimensionat en funció del número d’habitants equivalents màxim del campament.
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b.En cap cas es permetrà abocar l’efluent a un pou d’infiltració, rasa filtrant o directament al terreny.
Es recomana:
1.La instal·lació de doble circuit d’aigua amb la finalitat d’utilitzar les
aigües grises als inodor.
2.S’haurà de realitzar la recollida d’aigües pluvials de les cobertes de les
edificacions per a la seva reutilització a les instal·lacions.
3.D’acord amb el codi tècnic de l’edificació, s’haurà de disposar a les instal·lacions de mecanismes per a la reducció del consum d’aigua i d’energia a les
instal·lacions existents, com poden ser reductors de consum, airejadors, temporitzadors, bombetes de baix consum,...
Es recorda que, d’acord amb l’informe del Servei d’Aigües Superficials
de la Direcció General de Recursos Hídrics, prèviament a l’execució de les
actuacions, s’haurà d’obtenir la corresponent resolució d’autorització per part
d’aquesta Direcció General degut a que es constata l’afecció de la parcel·la per
dos tàlvegs, efluents del Barranc de Biniparratx.
Palma, 13 de març de 2012
El president de la CMAIB
José Carlos Caballero Rubiato

—o—
Num. 9082
Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes
Balears del Condicionament del ‘Camí de Sa Galera i del Camí
des Cireral’, Banyalbufar.
En relació amb l’assumpte de referència, i d’acord amb l’Annex II de la
llei 11/2006, de 14 de setembre d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears, us comuniquem que el Ple de
la CMAIB, en sessió de 29 de febrer de 2012
ATÈS
1.Que l’objecte del projecte és el condicionament del camí de sa Galera i
el camí des Cireral al terme municipal de Banyalbufar.
2.Que el sòl es troba classificat com ARIP, APT de costes i està afectat per
APR d’erosió i d’esllavissaments i una part del camí de Sa Galera també per
APR d’incendis. Es troba dins els límits del Paratge Natural de la Serra de
Tramuntana (Zona d’ús general) fora de Xarxa Natura 2000 però molt proper al
LIC ES5310081 ‘Port des Canonge’.
3.Que les actuacions que es realitzen van encaminades a la millora de la
seguretat i la comoditat de circulació a determinades zones dels camins:
a.Al camí de sa Galera no es modifica el traçat en planta del mateix, s’amplien dues corbes per facilitar el possible encreuament de dos vehicles, s’instal·len proteccions de seguretat als laterals, es torna a pavimentar i s’instal·la una
xarxa de drenatge i 4 embornals per tal de canalitzar l’aigua.
b.Al camí des Cireral de 260m, es realitzarà la neteja dels laterals, el soterrament de la línea telefònica, la instal·lació de barreres de seguretat de fusta i
un lleuger eixamplament al final de camí per facilitar el gir de vehicles.
4.Que no s’afecta a espècies vegetals protegides.
5.Que no s’amplia ni la longitud ni les característiques dels camins,
excepte a les corbes del camí de Sa Galera i l’ampliació al final del camí des
Cireral.
6.Que de les administracions previsiblement afectades que han estat consultades s’han rebut informes favorables amb condicionants, però manca la consulta a la Demarcació de Costes de les Illes Balears.
7.Que s’han analitzat els criteris de l’article 44 de la Llei 11/2006 d’AIA
i AAE, no es preveu que el projecte pugui tenir efectes significatius sobre el
medi ambient, en concret:
a.Per les característiques i la ubicació del projecte, no es tracta d’un projecte de grans dimensions, no existeix acumulació amb altres projectes, l’ús de
recursos naturals i la generació de residus és mínima i es realitza una correcta
gestió dels residus.
b.El projecte s’ubica a sòl classificat com ARIP i està afectada per APR
d’erosió i d’esllavissaments i una petita part per APR d’incendis. Es troba dins
els límits del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana (Zona d’ús general) fora
de Xarxa Natura 2000. No es modifica l’ús actual del sòl sinó que s’afavoreix
la seguretat i la correcta circulació.
c.Per les característiques del projecte no es supera la capacitat de càrrega
del medi natural.
d.Es tracta d’un projecte d’àmbit reduït, sense impactes transfronterers i
es preveuen mesures preventives i correctores per tal de minimitzar els impactes al medi ambient.
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ACORDA
no subjectar a avaluació d’impacte ambiental el projecte ‘Condicionament
del Camí de Sa Galera i el Camí des Cireral’, TM de Banyalbufar, amb les
mesures protectores, correctores i el Pla de Vigilància presentat al document
ambiental amb els condicionants següents:
1.D’acord amb l’informe del Servei d’Aigües Superficials de la Direcció
General de Recursos Hídrics
- Camí des Cireral
- La rasa per on es soterrarà la línea telefònica haurà de romandre oberta
el mínim temps possible.
- Tots els marges i parets seques existents s’hauran de mantenir i conservar en bon estat i s’hauran de refer els que es vegin afectats per l’eixamplament
del final del camí.
- Durant l’execució de les obres s’hauran de prendre les màximes precaucions per evitar abocaments accidentals d’oli i hidrocarburs.
- Camí de Sa Galera
- Tots els marges i parets seques (tant els nous com els existents) s’hauran
de mantenir i conservar en bon estat
- Durant l’execució de les obres s’hauran de prendre les màximes precaucions per evitar abocaments accidentals d’oli i hidrocarburs.
- L’obra no haurà de suposar un increment de la inestabilitat del marge
situat davall la corba del PK 0- 280 i s’haurà de drenar el nou terraplè.
- S’hauran de prendre les mesures preventives possibles, per tal de minimitzar el risc d’esllavissament del vessant de la Cala de Banyalbufar on acaba
el camí.
2.D’acord amb l’informe del Servei de Gestió Forestal i Protecció
d’Espècies, les màquines que es facin servir a terrenys forestals o àrees contigües s’hauran d’utilitzar extremant-ne les precaucions d’ús i fent-ne un adequat
manteniment. El proveïment de benzina d’aquesta maquinària s’haurà de fer a
zones de seguretat situades a àrees aclarides de combustible vegetal. S’haurà de
disposar d’extintors de motxilla carregats, tal com estableix l’article 8.2 c del
Decret 125/2007. A la part del camí de Sa Galera afectat per APR d’incendis
s’haurà de complir el que estableix l’article 12 del Decret 125/2007 en el qual
s’indica que s’haurà d’establir una franja de prevenció que haurà de ser d’almenys el 10% de l’amplada de la via però ha de tenir com a mínim 1 m.
Es recorda que:
1.D’acord amb l’informe del Departament d’Urbanisme i Territori del
Consell de Mallorca s’hauran de tenir en compte les consideracions indicades a
l’apartat II i III de l’informe, el qual s’adjunta.
2. Abans de l’execució de les obres, s’haurà de comptar amb l’informe
favorable de la Demarcació de Costes de les Illes Balears.
3.S’haurà de designar un responsable ambiental que vetlli pel compliment
de les mesures protectores i correctores establertes.
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tat per APT de costa, pel LIC i ZEPA ES 0000228 Cap de Ses Salines, fora dels
perímetres de restriccions dels pous de captació d’aigua d’abastament urbà i
parcialment dins una zona on la contaminació d’aqüífers és alta.
3.Que s’han rebut informes favorables del Servei de Gestió Forestal de la
Direcció General de Biodiversitat (incendis), de la Direccció General de
Recursos Hídrics (vulnerabilitat a la contaminació) i del Servei Planificació de
la Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic
(Xarxa Natura 2000).
4.Que, en relació als criteris de subjecció a AIA establerts als apartats de
l’article 44 de la Llei 11/2006, no sembla que el projecte pugui tenir efectes significatius sobre el medi ambient.
ACORDA
la no subjecció del projecte ‘Col·lector d’aigües residuals a la Colònia de
Sant Jordi’ a avaluació d’impacte ambiental, d’acord amb les mesures preventives i correctores indicades al document ambiental i a l’estudi de repercussions
ambientals, i sempre que es compleixin les següents condicions:
1. D’acord amb l’informe del Servei de Gestió Forestal:
a) Les obres s’hauran de realitzar fora de l’època de risc d’incendis.
b) Les restes vegetals s’hauran de retirar o triturar en un termini màxim de
10 dies.
c) Després de les obres d’instal·lació, s’hauran de retirar les escombraries
i altres restes que hi puguin quedar.
2. D’acord amb l’informe de la Direcció General de Recursos Hídrics
s’haurà de garantir la màxima estanquitat de les canonades.
Es recorda:
1.D’acord amb l’informe del Servei de Gestió Forestal s’han de prendre
les mesures establertes al Decret 125/2007, de 5 d’octubre, pel qual es dicten
normes sobre l’ús del foc i es regula l’exercici de determinades activitats susceptibles d’incrementar el risc d’incendis forestals, i en concret l’article 8.c.
2.D’acord amb la matriu d’usos del PTI de Mallorca l’ús d’aquesta
infraestructura petita està catalogada segons la norma 19.2. com un ús condicionat a les Àrees Naturals d’Especial Interès, per la qual cosa s’haurà d’obtenir la declaració d’interès general.
3.La tala de masses arbòries necessita autorització de la Direcció General
de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic.
4.Abans de l’execució de les obres s’haurà d’obtenir l’informe favorable
de la Demarcació de Costes de Balears, pel que fa a l’APT de Costes.
Palma, 13 de març de 2012
El president de la CMAIB
José Carlos Caballero Rubiato

—o—
Es recomana que, d’acord amb l’informe del Paratge Natural de la Serra
de Tramuntana, per al reasfaltat de l’últim tram del Camí de Sa Galera fins a l’element metàl·lic s’haurà d’emprar un color ocre, per tal de disminuir l’impacte
visual, al igual que al reasfaltat dels diferents trams.
Palma, 13 de març de 2012
El president de la CMAIB
José Carlos Caballero Rubiato

—o—
Num. 9085
Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes
Balears del Col·lector d’aigües residuals a la Colònia de Sant
Jordi, ses Salines.
En relació amb l’assumpte de referència, i d’acord amb l’Annex II de la
llei 11/2006, de 14 de setembre d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears, us comuniquem que el Ple de
la CMAIB, en sessió de 29 de febrer de 2012
ATÈS
1.Que el projecte planteja la instal·lació d’un nou col·lector d’impulsió
d’aigües residuals de polietilè d’alta densitat, paral·lel al col·lector actual de
fibrociment, però mantenint l’antic a pesar d’estar en la fase final de la seva vida
útil, i la instal·lació d’una nova conducció d’aigua potable que abastirà la depuradora i aprofitarà la mateixa rasa del nou col·lector.
2.Que el traçat travessa camps de cultiu de cereal i qualque clapa boscosa
amb vegetació de garriga, dins SRP (ANEI núm. 23 Cap de Ses Salines), afec-

Num. 9086
Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes
Balears del Condicionament del ‘Camí de sa Pedra de s’Ase’,
Banyalbufar.
En relació amb l’assumpte de referència, i d’acord amb l’Annex II de la
llei 11/2006, de 14 de setembre d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears, us comuniquem que el Ple de
la CMAIB, en sessió de 29 de febrer de 2012
ATÈS
1.Que l’objecte del projecte és el condicionament del camí de sa Pedra de
s’Ase al terme municipal de Banyalbufar.
2.Que, en relació a la classificació del sòl, aquest es troba classificat com
ANEI-AANP, APT de costes i està afectat per APR d’erosió i d’esllavissaments
i la darrera part del camí també per APR d’incendis. Es troba dins els límits del
Paratge Natural de la Serra de Tramuntana (Zona d’ús compatible) fora de
Xarxa Natura 2000 però molt proper al LIC ES5310078, Cala de ses Ortigues a
Cala Estellencs.
3.Que les actuacions que es realitzen van encaminades a la millora de la
seguretat i la comoditat de circulació a determinades zones dels camins:
-Desbrossament i neteja de tots els trams
-Reasfaltat del camí
-Barreres de protecció de fusta i reconstrucció de pretils de pedra
-Senyalització vertical i horitzontal
-La creació de tres apartadors (PK 245, 475 i 650)
-La millora de dues corbes (PK 180 i 365)
-Picar les pedres sortints al PK 390
-Millora dels materials amollats i realitzar el talús a la PK-590.

