RESOLUCIÓ DE CANVI DE CLASSIFICACIÓ segons el catàleg d’activitats
potencialment contaminadores de l’atmosfera (APCA) de la fàbrica de
carbonissa situada al TM de Selva i promoguda per Hermanos Far, C.B.
EXP. APCA-0457
PRIMER:
Canviar el codi de classificació d’activitat potencialment
contaminadores de l’atmosfera (APCA) de la fàbrica de carbonissa situada al TM
de Selva i promoguda per Hermanos Far, C. B.
Segons l’ actualització de l’annex IV de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de
qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera, que realitza el Reial Decret 1042/2017,
de 22 de desembre, l’ activitat duta a terme per la fàbrica de carbonissa situada al
TM de Selva i promoguda per Hermanos Far, C. B. està classificada a l'epígraf 03
03 01 06 05 i no té grup assignat (-). (Processos industrials amb combustió. Altres
equips de combustió no especificats anteriorment de P.t.n <250 kWt.).
Per tant, aquesta activitat potencialment contaminadora de l’atmosfera no està
subjecta ni a autorització ni a notificació, si bé no està exempta de complir amb
les obligacions generals establertes per als titulars d'instal·lacions on es
desenvolupen activitats potencialment contaminants de l'atmosfera (article 7 de
la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera)
i els següents condicionats :
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) Control de les emissions
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Per no estar sotmesa a intervenció administrativa, l’ activitat no està subjecta a
controls periòdics per part d’un organisme de control autoritzat (OCA). No
obstant, sempre que la direcció general competent en matèria de contaminació
atmosfèrica ho consideri necessari i de forma motivada, es realitzaran controls o
campanyes de mesura de partícules PM10 a l’entorn de la instal·lació.
Les mesures preventives i correctores a aplicar són les següents:







La xemeneia tendrà una altura de 15 m des del sol per tal de afavorir la
dispersió correcta del fum (OM 18 d’octubre de 1976)
Els dies d’inversió tèrmica no es posaran en marxa els forns per tal d’evitar
la concentració de fum a capes baixes de l’atmosfera que pugui molestar a
les vivendes de la zona
Es disposarà d’una cambra de retenció de 1m d’alçada per tal d’afavorir la
sedimentació de les partícules abans de la sortida per la xemeneia
Es netejarà la cambra de retenció com a mínim dues vegades a l’any, una
durant el període d’activitat de la planta, entre els mesos de novembre i
març, i l’altra una vegada aturada la producció, és a dir, desprès del març.

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 classificació APCA.
Palma, 11 de febrer de 2020
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