RESOLUCIÓ D’INSCRIPCIÓ com a activitat potencialment contaminadora de
l’atmosfera (APCA) del grup C, de la Pedrera Rosselló núm. (480), situada al
TM de Petra i promoguda per Ladrillerías Mallorquinas S.A.
EXP. APCA-2234
PRIMER:
Inscriure com a activitat potencialment contaminadora de
l’atmosfera (APCA) del grup C, codi APCA 04 06 16 02, a la Pedrera Rosselló (núm.
480), situada al TM de Petra i promoguda per Ladrillerías Mallorquinas S.A.
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
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 en la present resolució.
Núm.
Focus

Descripció

FNC-1

Zona d’extracció del Reg de la zona de treball
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Mesures correctores

material

FNC-2

Manteniment dels equips d’extracció

En cas de vents forts aturada de les labors
d’extracció
Limitació de velocitat. Circulació a 10 km/h
en vials no pavimentats i a 20 km/h en vials
pavimentats
Manteniment periòdic de les pistes de
rodament: Realització de treballs de
conservació de les superfícies de rodament
(compactació, eliminació de sots, retirada de
pedres i blocs, etc.).
Zona de càrrega de Reg de vials amb especial freqüència en
períodes secs
material extret i
transport intern
Control de les quantitats de material
carregades en els camions i correcta
distribució a la caixa. En cap cas podrà
superar la càrrega màxima admissible pel
vehicle.
Neteja periòdica de pala en les operacions de
càrrega i descàrrega del material
Tubs d’escapament de la maquinària dirigits
verticalment
Reg periòdic dels aplecs

FNC-3

Càrregues i
descàrregues en
aplecs

Operacions de càrrega i descàrrega
realitzades amb màxima diligència
Minimització de l’altura de caiguda de la pala
carregadora en el moment de la descàrrega
Camions carregats coberts amb lona
Neteja periòdica dels camions

El control per part d’OCA 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.
Addicionalment, 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 de
emissions de partícules sedimentables en els llindars de la parcel·la.
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.
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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, 28 de setembre de 2021
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