Resolució de classificació com a activitat potencialment contaminadora de
l’atmosfera de TANIT IBIZA PORT S.A segons el Reial decret 100/2011
APCA-2059
PRIMER:
Classificar l’activitat duta a terme per Tanit Ibiza Port SA com a
activitat potencialment contaminadores de l’atmosfera (APCA).
Segons l’annex únic del Reial Decret 100/2011, de 28 de gener de 2011, pel qual
s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment contaminants de l'atmosfera i
s'estableixen disposicions bàsiques per a la seva aplicació, l’ activitat duta a terme
per Tanit Ibiza Port SA, està classificada a l'epígraf 06 01 06 04 i no té grup
assignat (-). (Recobriment en la construcció o reparació d’elements de gran mida
(com a vaixells, avions, ferrocarrils o altres) amb capacitat de consum de dissolvent <=
5 t/any).
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:
1. Obligacions generals
1. Posar en coneixement immediat de l’òrgan autonòmic competent, que és
la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic, i adoptar, sense demora i
sense necessitat de cap requeriment, les mesures preventives necessàries
quan hi hagi una amenaça imminent de dany significatiu per contaminació
atmosfèrica procedent de la instal·lació del titular.
2. Adoptar sense demora i sense necessitat de cap requeriment i posar en
coneixement immediat de l’ òrgan autonòmic competent les mesures
d’evitació de nous danys quan s’hagi causat una contaminació atmosfèrica
a la instal·lació del titular que hagi produït un dany per a la seguretat o la
salut de les persones i per al medi ambient.
3. Complir els requisits tècnics que li siguin aplicables conforme estableixi la
normativa i, en tot cas, salvaguardant la salut humana i el medi ambient.
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4. Facilitar la informació que els sol·licitin les administracions públiques en
l’àmbit de les seves competències.
5. Facilitar els actes d’inspecció i de comprovació que porti a terme la
comunitat autònoma competent, en els termes i amb les garanties que
estableixi la legislació vigent
2. Manteniment del Registre d’emissions i control
La instal·lació haurà de dur un registre i arxiu del número d’embarcacions
reparades i de les hores de treballs de pintura efectuats, 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,
incidències (revisió periòdica de la instal·lació, aturades, averies, etc.) i
inspeccions. Aquest registre s’haurà de conservar al menys durant 10 anys.
3. Controls de les emissions
Per no estar sotmesa a intervenció administrativa, l’activitat no està
subjecta a controls d’emissions a l’atmosfera periòdics per part d’un
organisme de control autoritzat (OCA).
3.1 Emissions de COVS
Pel que fa al Reial decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació
d’emissions de compostos orgànics volàtils causades per l’ús de dissolvents
en determinades activitats, degut a que el consum de dissolvents és
inferior a 5 t/any, les instal·lacions del Tanit Ibiza Port S.A. no estan
subjectes a l’àmbit d’aplicació del RD 117/2003 ja que només es
d’aplicació a les instal·lacions en les que es desenvolupin qualque activitat
inclosa a l’annex I, del Reial decret, sempre que es realitzin amb superació
del llindar de consum de dissolvent establert a l’annex II del mateix Reial
decret. L’annex I per a les activitats de recobriment, lletra b), superfícies
metàl·liques i de plàstic incloses les superfícies d'avions, vaixells, trens, etc.,
descriu un llindar de consum de 5 t/any de dissolvents (annex II).
Així mateix i sempre que la direcció general competent en matèria de
contaminació atmosfèrica ho consideri necessari i de forma motivada, es
podran requerir controls de composts orgànics volàtils totals (COV’s) a la
sortida dels focus canalitzats.
4. 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, 17 de juny de 2021
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