RESOLUCIÓ D’INSCRIPCIÓ de l’explotació ramadera s’Arangí, situada a Es
Mercadal i promoguda per Francisco Llorens Fedelich com a activitat
potencialment contaminadora de l’atmosfera (APCA) del grup C.
EXP. APCA-0028
PRIMER:
Inscriure com a activitat potencialment contaminadora de
l’atmosfera (APCA) del grup C l’explotació ramadera s’Arangí, situada a Es
Mercadal i promoguda per Francisco Llorens Fedelich. 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


Controls d’emissions canalitzades

Degut a la baixa potència tèrmica del grup electrogen i de la caldera d’aigua
calent es considera que no és necessari efectuar controls periòdics per part d’un
organisme de control autoritzat (OCA) d’aquestes emissions.


Controls d’emissions difuses
Mesures preventives

Núm.
Focus

Descripció

FNC-1

Edificis
Partícules i
d’estabulació
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Contaminants

Mesures correctores o preventives
implantades

Manteniment de canalitzacions i
bombejos de purins

de bestiar

olors

Mantenir la neteja dels estables
Addició de productes químics i biològics
per disminuir olors
Manteniment dels sistemes de ventilació
Addició d’aigua al pinso per evitar
emissions de pols
Manteniment dels sistemes
dispensadors de pinso per evitar
emissions de pols

Terrenys on
Partícules i
FNC-2 s’apliquen
olors
purins i fems

FNC-3

Fabricació de
Partícules
pinsos

Emmagatze
FNC-4 matge de
purins

Olors

Aplicació màxima de purins equivalent a
170 kgN/Ha/any
Ús de sistemes d’irrigació de trajectòria
baixa o injectar a terra
Aplicació en condicions meteorològiques
favorables
Avisar als veïnats propers abans de
l’aplicació
No aplicar fems quan el camp està
saturat d’aigua
No aplicar fems al costat de qualsevol
curs d’aigua
Manteniment de la neteja de les
instal·lacions
Utilitzar les tècniques més estanques
per evitar emissions de pols
Confinament de la fracció sòlida dels
purins
Vials pavimentats o amb terra piconada

Vials i
FNC-5 circulació de
vehicles

Partícules i
gasos de
combustió

Velocitat màxima de 20 km/h de
camions i tractors a zones ramaderes
Inspecció tècnica de vehicles segons la
legislació pertinent

Pel que fa referència a les emissions no canalitzades, els controls externs es
realitzaran amb una periodicitat de cinc anys, per part d’un organisme de
control autoritzat per a l’atmosfera (OCA) i consistiran en la comprovació del
manteniment i de l’eficàcia de les mesures correctores i preventives implantades.
Aquests controls s’efectuaran preferentment entre els mesos de maig i octubre.
En un termini de tres mesos a comptar des de la notificació de la resolució de
l’autorització, l’empresa haurà d’efectuar el primer control per part d’OCA.
Posteriors controls s’efectuaran cada cinc anys.
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Sempre que la direcció general competent en matèria de contaminació
atmosfèrica ho consideri necessari i de forma motivada, es podrà requerir al
titular de la instal·lació la realització de campanyes de control d’olors en els
llindars de la parcel·la. Aquestes mesures es realitzaran segons la norma UNE-EN
13725.
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, 11 de febrer de 2020
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