RESOLUCIÓ DE MODIFICACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ de la Pedrera sa Plana com a
activitat potencialment contaminadora de l’atmosfera (APCA) del grup C.

EXP. APCA-0770
PRIMER:
Inscriure com a activitat potencialment contaminadora de
l’atmosfera (APCA) del grup C, la Pedrera sa Plana, de la qual és titular
Aglomerados Felanitx, SA. 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 canalitzats
D’acord amb la documentació presentada l’activitat presenta un focus canalitzat. A
la taula següent s’indiquen els valors límit d’emissió (VLE) dels contaminants a
mesurar en aquest focus canalitzat (FC-1) i la freqüència dels controls d’emissions.
El combustible autoritzat per al grup electrogen és gasoil.
Focus

Contaminant

Valor límit
d’emissió (1)

FC-1

SO2

650 mg/Nm3

Grup
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NOx

1.500 mg/Nm

Tipus de control i
periodicitat

3

Control OCA: cada 5
anys

electrogen

CO

245 mg/Nm3

(gasoil)

Opacitat

4

(1) Valors referits a condicions normals de temperatura (273 K) i de pressió (101,3 kPa) de gas
sec i referits i al 15 % de O2.

El primer control per part d’OCA del focus canalitzat s’haurà d’efectuar en un
termini de 3 mesos, a comptar des de la notificació de la resolució de la
inscripció. Posteriors controls s’efectuaran cada 5 anys.
Focus no canalitzats
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 a continuació:
Núm.
Focus

Descripció

Contaminant

Mesures correctores
Treballar en condicions
meteorològiques favorables

FNC-1

Extracció de material

Partícules

Pantalla protectora de l’àrea
Reg de l’àrea
Retirada de restes i neteja
Reg del material

FNC-2

Càrrega de material
arrabassat

Partícules

Minimització de l’alçada de pala
Neteja periòdica de pala
Tub d’escapament en vertical
Limitació de velocitat a 20 km/h
Reg de vials

FNC-3

Transport intern de
material

Partícules

Addició i compactació de grava a
vials
Tub d’escapament en vertical
Neteja periòdica de camions

FNC-4
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Planta de tractament
mòbil

Partícules

Carenat de cintes
transportadores de fins
Tancament de molins,
trituradores i garbells
Descàrregues protegides amb
aspiració de pols

2

Velocitat limitada de les cintes
transportadores
Confinament amb pantalles
protectores
FNC-5

Acopis de material

Partícules

Reg periòdic del material
Aprofitament dels
apantallaments naturals per a la
protecció dels acopis d’àrid fi
Reg de la zona de càrrega

FNC-6

Càrrega de material
per a l’expedició

Partícules

Minimització de l’alçada de la
pala de càrrega
Neteja periòdica de la pala
Tub d’escapament amb posició
vertical
Vial d’accés asfaltat

FNC-7

Expedició del
material

Partícules

Limitació de velocitat a 20 km/h
Cobriment amb lona del
material

El primer control per part d’OCA es va realitzar a l’octubre de 2019. Per tant el
proper control per part d’OCA s’haurà d’efectuar al 2024. Aquests controls
s’efectuaran preferentment entre els mesos de maig i octubre.
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.
Quan es dugui a terme el canvi de la planta de tractament mòbil per la planta fixa,
canvi contemplat al projecte d’impacte ambiental, s’haurà de tornar a sol·licitar la
modificació de la inscripció d’APCA. 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, 15 de gener de 2020
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