RESOLUCIÓ D’INSCRIPCIÓ de la instal·lació de Fabricació de detergents i
productes per al tractament de l’aigua, de Sillero e Hijos S.L., com a activitat
potencialment contaminadora de l’atmosfera (APCA) del grup C.
EXP. APCA-0577
PRIMER:
Inscriure com a activitat potencialment contaminadora de
l’atmosfera (APCA) del grup C, amb codi d’activitat principal 04 04 15 01, la
instal·lació de fabricació de detergents i productes per al tractament de l’aigua, de
Sillero e Hijos 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
Focus no canalitzats
El dipòsit d’àcid clorhídric i el rentador de gasos associat es consideren un focus
emissor no canalitzat, ja que en cas de funcionament anòmal del rentador es
poden produir emissions difuses.
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Núm.
Focus

Descripció

Grup
APCA

Codi CAPCA

FNC-1

Dipòsit d’àcid clorhídric amb
rentador de gasos

C

04 04 15 01

FNC-2

Dipòsits de resta d’àcids

C

04 04 15 01

FNC-3

Zones de magatzem de bases

--

04 04 16 52

FNC-4

Zones de magatzem
d’alcohols

C

04 04 15 01

L’equip rentador de gasos mitjançant aigua polvoritzada es considera la principal
mesura preventiva per evitar les emissions de gasos a l’atmosfera degudes al
dipòsit d’àcid clorhídric.
El titular de la instal·lació haurà d’establir i aplicar un pla de manteniment i millora
de les seves instal·lacions i processos, en vistes a minimitzar les seves emissions,
en aplicació de les millors tècniques disponibles (MTD) aplicables, les quals són:
 Assegurar un alt nivell d’estanquitat dels tancs, bombes i dels sistemes de
canonades.
 Establir i mantenir un programa formal de manteniment i de detecció i
reparació de fuites de dipòsits, tancs, canonades i equips, i utilitzar la
tecnologia més estanca disponible.
 Implantar procediments per assegurar que les emissions associades a les
càrregues, mescles, buidats, purgues i neteges d’equips es minimitzen.
El titular de la instal·lació haurà de remetre anualment, durant el primer trimestre
de l’any següent, a l’òrgan autonòmic competent, una declaració i informació
relativa a l’aplicació i compliment del pla de manteniment i millora, assenyalat
anteriorment, referit a l’any anterior. També s’inclourà una declaració
desglossada de les quantitats manipulades de productes químics com a matèries
primeres i dels productes elaborats anualment.
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 març de 2018
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