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DOCUMENT ACORDS CONSELL EXECUTIU 20 DE DESEMBRE DE 2019
ACORD EN RELACIÓ A LA CONSULTA RESPECTE DE L’AVALUACIÓ D’IMPACTE
AMBIENTAL SIMPLIFICADA DEL PROJECTE DE PLANTA DE TRACTAMENT DE
RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ AL TM D’EIVISSA
Vist l'ofici de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears dependent de la Conselleria
de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears, en virtut del qual
s’efectua a aquest Consell Insular consulta respecte de l'avaluació d'impacte ambiental
simplificada del projecte de planta de tractament de residus de construcció i demolició al tm
d’Eivissa.
Característiques del projecte:
Les característiques principals del projecte de planta de tractament (valorització), de residus
de construcció i demolició a la pedrera de Canal d’en Capità, segons la documentació
aportada són les següents:
- L’àmbit afectat pel projecte té la consideració de sòl rústic protegit, àrea natural d’especial
interès (SRP-ANEI) i parcialment com a àrea d’alt nivell de protecció (SRP-AANP), segons
el Pla Territorial insular d’Eivissa i Formentera (PTEF). Se situa totalment dins zona 1. El
mateix Pla considera els terrenys parcialment afectats per APR de vulnerabilitat d’aqüífers
mitjana o alta (segons la zona), per APR d’incendis i per APR d’erosió. Confronta per l’oest
amb el LIC ES5310034 Serra Grossa. Se situa en el Terme Municipal d’Eivissa.
- Segons projecte, actualment la organització disposa d'unes instal·lacions i/o equips
auxiliars amb diversos permisos i/o concessions:
Instal·lació de bombeig i extracció d'aigua.
Planta de tractament (matxucadora, cintes garbellar i molins).
Magatzem

Oficina, vestuaris i menjador.
Bàscula de pesatge
Dipòsit de combustible (gasòleo)
Centre de transformació
- El projecte preveu el tractament de residus de construcció i demolició amb una producció
anual de materials a valoritzar (terres, formigó, ceràmica, fusta, metall, paper, vidre, etc), de
10.000 tones/any (40 tones/dia).
- Pel que fa a les noves instal·lacions la organització deu realitzar les següents: balsa de
"lixiviados" i zona de recepció dels RDC's.
- El projecte conclou que la maquinària per a la realització del procés de valorització es
pràcticament la mateixa que la que s'utilitza actualment per a la fabricació d'àrids, no es
preveu cap augment de producció i per tant, no es modificaran les condicions previstes en el
projecte i documents autoritzats atès que, en realitat, es produeix la substitució d'uns
materials per uns altres. A més, amb aquest projecte es donarà compliment a les exigències
establertes en la directiva de economia circular, introduint un residu com a producte nou al
mercat.
Les conclusions de l’informe del Departament de Territori són les següents:
La instal·lació prevista a la pedrera de Canal d’en Capità, consistent en planta de tractament
(valorització) de residus de construcció i demolició no requereix la declaració d’interès
general.
Les conclusions de l’informe del Departament de Medi Ambient són les següents:
Pel que fa a la subjecció a tramitació d'impacte ambiental ordinària segons els articles 45 a
47 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, vist tot l’anterior i en base a
les característiques del projecte, l'àmbit i zona de influencia del conjunt de les instal·lacions i
activitats projectades, es considera que el projecte no presenta efectes significatius sobre el
medi ambient.
El Consell Executiu ACORDA:
PRIMER.- Acceptar el contingut dels informes transcrits –el contingut dels quals s’incorpora
al present acord, als efectes de motivació, conforme a l’article 88.6 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques- i, en
conseqüència, TENIR PER CONTESTADA LA CONSULTA respecte de l’avaluació
d'impacte ambiental simplificada del projecte de planta de tractament de residus de
construcció i demolició al tm d’Eivissa, conforme a l’article 46.2 de la Llei 21/2013, de 9 de
desembre, d'avaluació ambiental.
SEGON.- Remetre el present acord a la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, per
a la seua consideració (Exp. 214a/2018 AIA).

Es dona compte de la resolució del conseller executiu del Departament d'Educació,
Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut de l’aprovació l’expedient de contractació
tramitat per a l'adjudicació, mitjançant procediment obert simplificat abreujat, de les
obres del projecte bàsic i executiu per adequar un magatzem de llibres a la planta
soterrani de l'Edifici polivalent de Cas Serres.
Aprovació de l’expedient de contractació, que incorpora els Plecs de prescripcions tècniques
i de clàusules administratives particulars que regiran el contracte, i disposar l'obertura del
procediment d'adjudicació.
Declararació de tramitació ordinària l’expedient de contractació i adjudicar el contracte pel
procediment obert simplificat abreujat.
Aprovació la despesa corresponent per un import de 53.508,89 € (sense IVA), al qual li
correspon en concepte d’IVA (21 %) la quantitat de 11.236,87 €, amb un pressupost total
de 64.745,76 €, amb la distribució per anualitats següent:
- Any 2018 ............. 1.000,00 €
- Any 2019 ............ 63.745,76 €

Eivissa, 4 de gener de 2019

