RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ D’AUTORITZACIÓ com a activitat potencialment
contaminadora de la atmosfera (APCA) del grup B de la planta de formigó i
morters promoguda per AFEX HORMIGONES S.L. situada al TM de Felanitx.
EXP. APCA-0233
PRIMER. Concedir l’Autorització com a activitat potencialment contaminadora de
l’atmosfera (APCA) del grup B, codi APCA 04 06 12 06 a la planta de formigó i
morters promoguda per AFEX HORMIGONES S.L. situada al TM de Felanitx, amb
les especificacions i condicions que es relacionen a continuació:
1. Condicions proposades
La present autorització es concedeix amb els límits i condicions tècniques que
s’estableixen a continuació, a no ser que reglamentàriament s’estableixin
condicions o límits més restrictius. Qualsevol modificació dels límits i condicions,
haurà de ser autoritzada prèviament.
1.1. Controls d’emissions
S’indiquen a continuació les mesures correctores específiques per als focus
emissors no canalitzats existents:
Núm.
Descripció
Focus

Mesures correctores o preventives implantades
Descàrrega d’àrids a tremuges
Descàrrega de ciment a sitges

FNC-1

Apilament de
material

Operacions de càrrega i descàrrega de matèries
primeres realitzat amb la major diligència possible per
evitar emissió de pols
Reg per aspersió
Acopis temporals a magatzems coberts
Tancament perimetral del recinte amb una pantalla
preferiblement vegetal
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Zona de
FNC-2 càrrega i
producció

FNC-3

Circulació de
camions

Cintes transportadores carenades
Dosificador i bàscula carenats
Emmagatzematge de ciment a sitges que tenen un
sistema de filtrat per evitar sobrepressions i fuites de
ciment
Dosificació del ciment a la bàscula amb transportador
“sinfín”
Cortines flexibles a la sitja d’alimentació
Descàrrega de matèries primeres a camió formigonera
mitjançant estructura semirígida o tub flexible
Reg de la zona de producció
Vials pavimentats o compactats
Reg de vials
Neteja de camions i rodes dels vehicles abans de sortir
de la instal·lació
Revisions tècniques dels vehicles segons legislació
vigent
Utilització de maquinària amb potència adequada
segons l’operació a realitzar

Cal considerar que s’ha eliminat la mesura preventiva de reg per nebulització a les
tremuges d’alimentació primària i a les cintes transportadores d’àrids de menor
granulometria, degut a que la cintra transportadora i elevadora està
completament carenada i per tant no és necessari.
Periòdicament, cada 3 anys, es realitzarà un control per part d’un OCA (organisme
de control autoritzat per a l’atmosfera). Aquest control consistirà en la
comprovació del manteniment i de l’eficàcia de les mesures correctores i
preventives implantades per disminuir i/o minimitzar les emissions difuses.
El primer control per part d’un 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 3 anys.
2. Altres obligacions
1. La instal·lació haurà de dur un registre i arxiu dels controls realitzats així com
dels informes resultants, el qual haurà d’estar a disposició de l’administració
competent. En aquest registre s’inclourà al menys dades relatives al
funcionament, emissions, incidències (autocontrols d’emissions, revisió
periòdica de la instal·lació, aturades, avaries, etc.) i inspeccions, i s’haurà de
conservar al menys durant deu anys.
2. Es disposarà d’una còpia de l’autorització en la instal·lació a disposició dels
agents de l’autoritat.
3. El titular de la instal·lació haurà de remetre anualment, durant el primer
trimestre de l’any següent, a l’òrgan autonòmic competent en matèria de
contaminació atmosfèrica informació relativa a la producció total i consum de
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matèries primeres.
4. El titular de la instal·lació comunicarà a l’òrgan autonòmic competent les
condicions d’explotació diferents a les normals que poden afectar al medi
ambient, així com les mesures correctores implementades per esmenar-les.
3. Modificacions de la instal·lació
Segons el que s’estableix en els articles 7, 13 i 14 de la Llei 34/2007, el titular
haurà d’informar a l’òrgan competent de qualsevol projecte de canvi en el
caràcter, el funcionament o la grandària de la instal·lació, així com de tot canvi
que afecti a la identitat o al domicili del titular. L’òrgan competent valorarà el
caràcter de la modificació i, en vistes de la informació rebuda, podrà modificar
d’ofici l’autorització.
4. Vigència de l’autorització
El termini de vigència de la present resolució d’autorització és de vuit anys,
comptadors a partir de la data de la seva notificació al titular. Transcorregut
aquest termini haurà de ser renovada i, en el seu cas, actualitzada.
El titular de la instal·lació haurà de sol·licitar la renovació de l’autorització al menys
amb tres mesos d’antelació a la data de venciment de l’autorització vigent.
Palma, 14 de març de 2019

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

3

