RESOLUCIÓ D’INSCRIPCIÓ del taller de pintura d’embarcacions Nautipaints,
situat al polígon de Son Oms al TM de Palma i promogut per Sea Spray Nauti,
com a activitat potencialment contaminadora de l’atmosfera (APCA) del grup
C.
EXP. APCA-0230
PRIMER:
Inscriure com a activitat potencialment contaminadora de
l’atmosfera (APCA) del grup C a la nau Nautipaints on es realitzen reparacions i
pintures d’embarcacions, situada al polígon de Son Oms al TM de Palma, de la
qual és titular Sea Spray Nauti, S.L.. 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
El titular de la instal·lació efectuarà el canvi dels filtres de la sortida d’extracció de
les cabina de pintura (focus FC-1) segon s’indiqui a les instruccions del fabricant
(tipus de filtre, data de caducitat del filtre, etc.).
Els focus corresponents als dos cremadors de la cabina de pintura (FC-2 i FC-3)
estan exempts de control externs per part d’un organisme de control autoritzat
(OCA) degut a la seva baixa potència tèrmica nominal, encara que si la direcció
general competent en matèria de contaminació atmosfèrica ho consideri
necessari i de forma motivada, es podran requerir controls de gasos de
combustió a la sortida d’aquests focus emissors canalitzats.
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Així mateix i sempre que la direcció general competent en matèria de
contaminació atmosfèrica ho consideri necessari i de forma motivada, es podran
requerir controls de composts orgànics volàtils totals (COV’s) a la sortida dels
focus FC-1.
c) Declaració anual de COV’s
Degut a què segons la declaració presentada pel titular, el consum de compostos
orgànics volàtils del 2017 va ser de 9,9 tones, per tal de donar compliment a les
obligacions que estableix el RD 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació
d’emissions de compostos orgànics volàtils causades per l’ús de dissolvents en
determinades activitats, durant el primer trimestre de cada any, el titular
presentarà a l’òrgan competent el formulari de notificació general de COV’s relatiu
a l’any anterior. Per facilitar el compliment d’aquest tràmit, el titular disposa
d’informació i del formulari corresponent a l’enllaç següent:
http://atmosfera.caib.es
d) 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, 5 de març de 2019
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