RESOLUCIÓ D’INSCRIPCIÓ del Punt Verd del Polígon Son Castelló, situat al
TM de Palma i promogut per EMAYA S.A., com a activitat potencialment
contaminadora de l’atmosfera (APCA) del grup C.
EXP. APCA-1034
PRIMER:
Inscriure com a activitat potencialment contaminadora de
l’atmosfera (APCA) del grup C al Punt Verd Polígon Son Castelló, promogut per
EMAYA S.A.. 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
Pel que fa referència a les emissions difuses, periòdicament, cada 5 anys, es
realitzarà un control per part d’un OCA (organisme de control autoritzat). Aquest
control consistirà en la comprovació del manteniment i de l’eficàcia de les
mesures correctores i preventives implantades per disminuir les emissions
difuses.
Núm.
Focus

Descripció

FNC-1

Zona de càrrega i
descàrrega de
material

C/ Gremi de Corredors, 10 1r
07009 Palma
Tel. 971 17 73 00
energia.caib.es

Mesures correctores
Vies d’accés pavimentades o compactades
Reg periòdic dels vials
Minimitzar l’alçada de la pala de càrrega

FNC-2

Zona d’apilament de
material

Minimitzar el temps d’ apilament de
materials pulverulents
L’alçada màxima dels acopis del material a
tractar vendrà determinada per l’alçada de
les proteccions laterals dels contenidors
Reg periòdic del material pulverulent

FNC-3

Circulació de vehicles

Limitació de velocitat al recinte a 20 km/h en
vies pavimentades i a 10 km/h en cas que
siguin vies sense pavimentar
Recobriment de vehicles carregats amb lona

FNC-4

Tractament de RCD

Reg del material a tractar
Manteniment de vehicles i maquinària mòbil

FNC-5

Maquinària mòbil

Revisions tècniques dels vehicles segons
legislació vigent

El primer control per part d’OCA s’haurà d’efectuar en un termini de 3 mesos, a
comptar des de la notificació de la resolució de la inscripció. Posteriors controls
s’efectuaran cada 5 anys.
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, la grandària de la
instal·lació o de modificacions en les autoritzacions per gestió de residus que
impliquin un canvi en els processos, 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.
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