INFORME D’INSPECCIÓ MEDIAMBIENTAL
1. Dades de la instal·lació i l’activitat
Dades d’identificació de la persona titular de la instal·lació i de l’activitat
Nom de la persona, física o jurídica, titular de la instal·lació

NIF

EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES I CLAVEGUERAM
SA(EMAYA)

A07000029

Nom de l’entitat explotadora de l’activitat (si es diferent de la
persona titular de la instal·lació)

NIF

Dades d’identificació de la instal·lació
Nombre de la instal·lació

Número identificador instal·lació

Abocador de coa
Dirección

Municipi (Província)

Cami vell S/N – Son Reus

Palma

Activitat

Coordenades ETRS89 (UTMX-UTMY)

2,6777-39,6397
Any de inici de l’activitat

Abocadors de tota mena de residus que rebin més
de 10 tones per dia o que tinguin una capacitat
total de més de 25.000 tones, amb exclusió dels
abocadors de residus inerts.

2008

Classificació DEI (RD 815/2013)

Núm. PRTR-España

5.5

8044

Sistema de gestió ambiental (SGA)

Número de registre EMAS

No disposa

ISO 14001

EMAS

Registre EMAS

Autoritzacions ambientals de la instal·lació
Codi AAI (*)

Descripció de l’activitat autoritzada

Data d’autorització

IPPC 01/2008

Abocador de residus no perillosos

16-06-2008

C/ del Gremi de Corredors, 10
(Polígon de Son Rossinyol)
07009 Palma
Tel. 971 17 66 66
cmaib.caib.es

2. Dades de l’actuació d’inspecció ambiental
Visita a les instal·lacions
Autoritat competent/Unitat administrativa responsable de l’actuació de inspecció ambiental

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, Servei d'inspecció Ambiental
Data de inspecció (visites “in situ”)

21-03-2019

Inicio

Final

Codi acta de inspecció

22-03-2019

IA-2019-005

Característiques de la actuació d’inspecció ambiental
Modalitat d’ inspecció ambiental
Programada

Motivació de la inspecció no programada

No programada
(seleccionar)

Denuncia

Accidents/Incidents

Atorgament AAI

Modificació AAI

Revisió AAI

Verificació tancament

Comprovació incompliments
Altres 

Abast de la actuació d’inspecció ambiental
Integral: Comprovació de la totalitat de les condicions fixades a l’autorització ambiental
integrada.

Parcial: Comprovació de (seleccionar)
Emissions al
aire

Emissions al

Seguretat i Activitats

aigua

Renous/vibracions

Gestió de

Qualitat del sòl

Aigües subterrànies

Cont. llumínica

Controls periòdics

residus
Altres 

Règim de funcionament de l’activitat
Descripció del règim de funcionament de l'activitat durant l’actuació material de inspecció

L'activitat es troba en funcionament.
3. Notificació d’informe proposta y tràmit de al·legacions del titular
Data d’informe proposta d’inspecció ambiental

Data de notificació a la persona titular

28-03-2019

15-04-2019

La persona titular presenta al·legacions

Data de registre d’al·legacions

NO

SI

16-05-2019

Valoració de les al·legacions presentades
S’accepten totes les al·legacions

S’accepten parcialment les al·legacions

No s’accepten les al·legacions
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4. Grau de compliment de les condicions de l’autorització ambiental
integrada
De la avaluació i l’ anàlisis dels fets constatats en l’actuació de la inspecció
ambiental i, si és el cas, de la valoració de les al·legacions presentades i les accions
posteriors executades per la persona titular de la instal·lació, la conclusió
relativa al grau de compliment de l’autorització ambiental de la instal·lació
es:
Nº ASPECTES TOTALS INSPECCIONATS

58

Nº Aspectes que compleixen

20

Nº Aspectes que no compleixen

10

Nº Aspectes que compleixen amb restriccions

28

Es compleixen satisfactòriament les condicions fixades en l'autorització
ambiental.
No s'han constatat incompliments o els incompliments detectats han estat esmenats pel
titular de la instal·lació.

Es garanteix un compliment adequat de las condiciones fixades en la
autorització ambiental.
Només s'han constatat incompliments que es qualifiquen com a “poc rellevants” en les
matèries detallades en la taula.
La persona titular de l'establiment ha d'adoptar les mesures de prevenció necessàries per
evitar l'afecció a les persones i al medi ambient dels aspectes no conformes identificats.

No garanteix un compliment adequat de las condiciones fixades en la
autorització ambiental.
S’han constatat incompliments que se qualifiquen com “rellevants” o “molt rellevants” en les
matèries detallades en la taula.
La persona titular de la instal·lació ha de adoptar immediatament les mesures de correcció
necessàries para evitar la afecció a les persones i al medi ambiental dels aspectes no
conformes informats.

Matèries associades als incompliments constatats en la inspecció
Aspectes administratius i prescripcions generals

Contaminació lumínica

Funcionament de les activitats i les instal·lacions

Renous / vibracions

Contaminació atmosfèrica

Qualitat del sòl i les aigües
subterrànies

Abocament d’aigües

Controls periòdics

Gestió de residus

Requisits de Seguretat i Activitat

Altres condicions fixades en AAI (especificar) 
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5. Accions a executar
Sens perjudici del procediment sancionador que poguera pertocar pels
incompliments constatats en la inspecció, la persona titular de la instal·lació o, si
és el cas, l’ empresa explotadora, haurà de executar las accions que se indiquen
en els terminis assenyalats per garantir el compliment de les condicions fixades
en l’Autorització Ambiental Integrada.
Acció

Termini
d’execució

Constituir les fiances o garanties en qualsevol de les formes admeses en dret i en la
quantia que es refereix aquesta AAI.

Immediat

Aportar la documentació requerida a l’informe d’inspecció

6 mesos

Notificar els funcionaments anormals de la instal·lació

1 mes

Sol·licitar les modificacions de l’AAI que calguin indicades a l’informe d’inspecció

3 mesos

Solucionar les deficiències en les impermeabilitzacions i talussos de les cel·les

9 mesos

Requeriments de condicionants hídrics d’abocament i manteniment de les basses

3 mesos

Dotar les instal·lacions de la senyalització requerida a l’AAI

3 mesos

Dotar les instal·lacions amb un punt verd per la gestió dels residus propis
autoritzats a produir

1 mes

Reparar i restaurar els tancaments perimetrals de la instal·lació

6 mesos

Realitzar les inscripcions de les instal·lacions pendents davant l’òrgan competent

6 mesos

Controls d’atmosfera (autocontrols i controls PM10)

6 mesos

Realitzar revisió del Pla d’autoprotecció

3 mesos

Senyalitzar degudament tots els emmagatzematges de productes químics

1 mes

Realitzar la campanya anual de caracterització dels nivells de renous

6 mesos

Actualitzar i executar les mesures que s’indiquen a l’AAI per a la gesti´
ó d’escòries

6 mesos

Actualitzar la documentació que s’aporta a l’informe anual

1 any

No es pot abocar a la xarxa de clavegueram substàncies que no compleixin amb
l’establert al Reglament Municipal de Palma sobre l’ús de la Xarxa de clavegueram
sanitari. En cas d’abocament se n’haurà de justificar el compliment.

Immediat

Illes Balears, 19 de juliol de 2019
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Comissió Medi Ambient de les Illes Balears
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