RESOLUCIÓ D’INSCRIPCIÓ com a activitat potencialment contaminadora de
l’atmosfera (APCA) del grup C, de la bodega de vi promoguda per Finca Es
Fangar SAU.
EXP. APCA-0502
PRIMER:
Inscriure com a activitat potencialment contaminadora de
l’atmosfera (APCA) del grup C, codi APCA 04 06 06 01, a la bodega de vi, Es Fangar
Vins, promogudes per Finca es Fangar S.A.U.
D’acord amb el punt 4, article 5, del Reial decret 100/2011, de 28 de gener, un cop
avaluat el potencial contaminador real d’aquest tipus d’instal·lació, es fixen, de
manera proporcionada, específica i individual, els següents requisits per al control
d’emissions, els quals estan basats en criteris anàlegs als establerts per a les
autoritzacions.
a) Manteniment del registre d’emissions i controls
D’acord amb l’article 8 del Reial decret 100/2011, de 28 de gener, 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
1. Focus canalitzats
Els focus FC-1 i FC-2 queden exempts de cap tipus de control per part d’OCA
(organisme de control autoritzat) degut a la seva baixa potència tèrmica.
Pel que fa referència al focus FC-3, degut a la condició de focus no sistemàtics,
aquests focus esta exempt de mesurament periòdic per part d’OCA.

C/ Gremi de Corredors, 10 1r
07009 Palma
Tel. 971 17 77 06
energia.caib.es

En cas de que el focus FC-3 canalitzat funcioni més de dotze vegades per any
natural, amb una durada individual superior a una hora, o amb qualsevol
freqüència, quan la durada global de les emissions sigui superior a el 5 per
100 de el temps de funcionament de la planta, s’haurà de realitzar un control
per part d’OCA en el qual s’avaluïn els contaminants de la taula següent:
Focus

Contaminant

Valor límit
d’emissió1

NOx

1.500 mg/Nm3

CO

245 mg/Nm3

SO2

650 mg/Nm

3

Opacitat

4 unitats índex de
Bacharach

FC-3-(gasoil)

1

Tipus de control

Control extern

Valors referits a condicions normals de temperatura (273 K) i de pressió (101,3 kPa) de gas sec.
Valors referits al 15% d’O2. També se mesurarà temperatura i oxigen.

2. Focus no canalitzats (difusos)
Pel que fa referència als focus no canalitzats FNC-1 i FNC-2, sempre que la
direcció general competent en matèria de contaminació atmosfèrica ho
consideri necessari i de manera motivada, es realitzaran: controls per part
d’un OCA (organisme de control autoritzat). Aquest control consistirà en la
comprovació del manteniment i de la eficàcia de les mesures correctores i
preventives a aplicar per disminuir les emissions difuses.
Núm.
Focus

Descripció

Mesures correctores o preventives a aplicar
Inspecció i neteja periòdica dels equips

FNC-1

Elaboració del vi

Establir plans de manteniment i desinfecció de les
instal·lacions i equips
Reduir l’ús de l’SO2 als mínims nivells necessaris

FNC-2

Residus

Contenidors proveïts de tancament
Eliminació diària dels residus

c) Altres obligacions
1. Es disposarà d’ una còpia de la resolució de la inscripció d’APCA del grup C en la
instal·lació a disposició dels agents de l’autoritat.
2. El titular de la instal·lació comunicarà a l’òrgan autonòmic competent les
condicions d’explotació diferents a les normals que poden afectar al medi
ambient, així com les mesures correctores implementades per esmenar-les.
d) 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
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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, 12 de juliol de 2021
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