RESOLUCIÓ D’INSCRIPCIÓ del taller Fórmula Mallorca com a activitat
potencialment contaminadora de l’atmosfera (APCA) del grup C.
EXP. APCA-0769
PRIMER:
Inscriure com a activitat potencialment contaminadora de
l’atmosfera (APCA) del grup C, codi activitat principal 06 01 02 04 i activitat
secundària 03 01 06 04, el taller amb cabines de pintat de vehicles Fórmula
Mallorca, SL. Aquesta inscripció està condicionada al compliment de les
obligacions de la instal·lació, respecte l’àmbit de contaminació atmosfèrica, que
són, a més de les que estableix la normativa aplicable, les següents:
a) Manteniment del Registre d’emissions i controls
La instal·lació haurà de dur un registre i arxiu de les hores de funcionament dels
focus i dels controls que es puguin realitzar, el qual haurà d’estar a disposició de
l’òrgan competent. En aquest registre s’inclourà al menys dades relatives al
funcionament, emissions, incidències (revisió periòdica de la instal·lació, aturades,
averies, etc.) i inspeccions. Aquest registre s’haurà de conservar al menys durant
10 anys.
b) Mesures de control
Focus canalitzats

Núm.
focus

Marca

Model

FC-1

CMC

FC-2

-

P.t.n.

Diàmetre
(m)/

Codi APCA

Grup

(kWt)

Alçada
(m)

APCA

EJFCRT

178

0,25/15

03 01 06 05

-

-

178

-

03 01 06 05

-

Els controls dels gasos de combustió a la sortida dels focus emissors es duran a
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terme per un organisme de control autoritzat (OCA) amb la freqüència
assenyalada a la taula següent, i s’avaluaran d’acord amb els límits d’emissió
fixats a continuació:
Focus

FC-1 i FC-2

(2)

Contaminant

Valors límit
emissió
(gasoil) 2

SO2

---

NOx

600 mg/Nm3

Opacitat

---

CO

625 mg/Nm3

Control/Periodicitat

Control extern (OCA):
cada 5 anys

Valors referits a condicions normals de temperatura (273 K) i de pressió (101,3 kPa) de gas sec. Valors referits

al 8% d’O2. També se mesurarà temperatura i oxigen.

L’últim control extern per part d’OCA va consistir en el control de gasos de la
cabina antiga, de data d’octubre de 2017. Per aquest motiu, s’atorga un termini
de 3 mesos, a partir de la notificació d’aquesta resolució, per a que el titular
efectuï el control de gasos de combustió de la sortida del cremador de la cabina
nova.
Posteriors controls externs per part d’OCA dels dos focus emissors canalitzats
existents s’hauran d’efectuar cada 5 anys.
Focus no canalitzats
Núm.
Focus

FNC-1

Descripció

Cabina pintura 1

Contaminant

COV

Mesures correctores
Aplicació mínima suficient de
vernissos
Estanquitat dels contenidors de
vernissos
Neteja de la cabina

FNC-2

Cabina de pintura 2

COV

Manteniment de filtres de
carboni
Aplicació mínima suficient de
vernissos
Estanquitat dels contenidors de
vernissos
Neteja de la cabina
Manteniment de filtres de
carboni

El titular de la instal·lació efectuarà el canvi del filtres de carboni de les cabines de
pintura, segon s’indiqui a les instruccions del fabricant (tipus de filtre, data de
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caducitat del filtre, etc.).
Sempre que es realitzi un control extern per part d’OCA, aquest haurà de
comprovar el correcte estat de manteniment del filtres de les cabines de pintura
fent-ho constar a l’informe corresponent.
c)

Modificació de la instal·lació

El titular haurà d’informar a l’òrgan competent de qualsevol projecte de canvi que
afecti les característiques tècniques, el funcionament o la grandària de la
instal·lació, així com de tot canvi que afecti la identitat o el domicili del titular.
L’òrgan competent valorarà el caràcter de la modificació i, a la vista de la
informació rebuda, podrà modificar la inscripció com a APCA.
Palma, 14 de febrer de 2018
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