RESOLUCIÓ D’INSCRIPCIÓ de la planta de prefabricats de formigó de
l’empresa Francisco Grimalt S.A.U. del TM de Felanitx, com a activitat
potencialment contaminadora de l’atmosfera (APCA) del grup C.
EXP. APCA-0249
PRIMER:
Inscriure com a activitat potencialment contaminadora de
l’atmosfera (APCA) del grup C a la planta de prefabricat de formigó Francisco
Grimalt S.A.U. situat al TM de Felanitx, de la qual és titular Francisco Grimalt
S.A.U. 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
Per avaluar les emissions difuses (partícules), es realitzaran controls
externs per part d’un organisme de control autoritzat (OCA) amb una
periodicitat de cinc anys, i consistiran en la comprovació del
manteniment i de l’eficàcia de les mesures correctores i preventives
indicades en la present resolució.
Núm.
Descripció
focus

Mesures correctores i preventives

Vials d’accés i
FNC-1 circulació de
vehicles

Vies d’accés asfaltades
Vies de la zona de producció compactades
Addició de grava i terra piconada per la
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compactació dels sòls
Reg periòdic del sòl
Tubs d’escapament del vehicles
redireccionat cap amunt
Limitació de velocitat a 20 km/h als vials
pavimentats i a 10 km/h en vials no
pavimentats.
Neteja periòdica del camions
Neteja de les rodes dels vehicles abans de
sortir de la planta
Zona de producció tancada en una nau
Descàrrega d’àrids a tremuges. El material
està prèviament humit
Sitges de ciment amb mànega amb
FNC-2 Planta de producció connexions
Sistemes de filtratge de l’aire a les sitges de
ciment
Limitació de velocitat de la cinta
transportadora
Reg del material
Separació del material amb parets
FNC-3 Acopis de material
Separació del materials amb parets a la
zona d’ensacat
Tenint en compte que el darrer control de les emissions difuses fet per
l’OCA es va realitzar al juliol de 2018, el pròxim control haurà de realitzar-se
abans del juliol del 2023. 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 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, 22 de gener de 2019
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