RESOLUCIÓ D’INSCRIPCIÓ com a activitat potencialment contaminadora de
l’atmosfera (APCA) del grup C, de les sitges d’Alcúdia promogudes per
Transpulve 2009, S.L.
EXP. APCA-2035
PRIMER:
Inscriure com a activitat potencialment contaminadora de
l’atmosfera (APCA) del grup C, codi APCA 04 06 16 51, a les sitges d’Alcúdia
promogudes per Transpulve 2009, S.L. 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
A continuació s’indiquen els focus emissors detectats i les mesures correctores o
preventives implantades per disminuir les emissions.
Núm.
Descripció
Focus

Mesures correctores o
Contaminants preventives
implantades

FC-1

Càrrega de les sitges
des de vaixells

Partícules

Filtres de mànegues

FC-2

Sitges

Partícules

Filtres de mànegues
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FC-3

Descàrrega de les
sitges a camions

Partícules

Canaletes fluïdificades
que consisteix en una
cinta elastòmera
Canaleta coberta

Per tal d’assegurar el correcte funcionament de les mesures correctores, és
necessari que es duguin a terme les diferents operacions:
1. Les sitges i les canaletes per a prevenció de pols, romandran degudament
tancades i en bon estat de conservació. Es durà a terme un registre dels
manteniments que s’efectuïn.
2. Els filtres de mànegues han d’estar igualment ben mantinguts, amb un control
de mànegues periòdic, segons les prescripcions del fabricant, del qual es
mantindrà un registre.
3. Davant qualsevol incidència que evidenciï que els filtres no estan retenint la
pols es donarà lloc a una aturada immediata del procés corresponent fins que
s’hagi resolt el problema.
4. Es durà a terme un registre d’aquelles incidències ocorregudes que puguin
haver provocat importants emissions de pols.
Els controls externs es realitzaran per part d’un Organisme de control autoritzat
per a l’atmosfera (OCA) amb una periodicitat de cinc anys, i consistiran en la
comprovació de l’existència, del manteniment i de l’eficàcia de les mesures
preventives i correctores indicades a la taula anterior.
El primer control per part d’OCA s’haurà d’efectuar en un termini de 3 mesos, a
comptar des de la notificació de la resolució d’inscripció d’APCA. Posteriors
controls s’efectuaran cada 5 anys.
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
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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