RESOLUCIÓ D’INSCRIPCIÓ de la xarxa de distribució de gas situada al TM de
Muro i promoguda per REDEXIS GAS, S.A. com activitat potencialment
contaminadora de l’atmosfera (APCA) del grup C.
EXP. APCA-1311
PRIMER:
Inscriure com a activitat potencialment contaminadora de
l’atmosfera (APCA) del grup C a la xarxa de distribució de gas de Muro situada al
TM de Muro i gestionada per REDEXIS GAS, 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 als focus canalitzats, (FC-1 i FC-2) 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.
Referent al les emissions difuses, focus no canalitzats, la instal·lació haurà
d’efectuar amb una freqüència mínima anual, una estimació de les seves pèrdues
de gas, en funció d’un balanç de matèria entre l’entrada, la sortida i l’estoc. En cas
que la pèrdua estimada sigui superior al 2% de l’entrada de matèria, o que es
produeixi qualsevol fet que suposi una pèrdua superior al 2% de l’entrada anual
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mitjana, la instal·lació haurà d’adoptar immediatament les mesures correctores
adients per eliminar, reduir i mitigar els efectes de les pèrdues. A més, haurà de
comunicar, sense demora, aquestes incidències a l’òrgan competent, el qual, en
funció de la problemàtica, podrà requerir l’aplicació de mesures correctores o
preventives addicionals, o la determinació de contaminants.
c) Modificacions 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 al registre APCA.
Palma, 10 de juny de 2019
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