RESOLUCIÓ DE MODIFICACIÓ D’INSCRIPCIÓ com a activitat potencialment
contaminadora de l’atmosfera (APCA) del grup C, de les instal·lacions de CAFÉ
RICO SL situades al TM de Palma.
EXP. APCA-0167
PRIMER:
Modificar la Inscripció com a activitat potencialment contaminadora
de l’atmosfera (APCA) del grup C, codi APCA 04 06 05 16, les instal·lacions de CAFÉ
RICO del TM de Palma. 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
Periòdicament, cada 5 anys, s’haurà de realitzar un control de gasos de combustió
del focus FC-1, FC-2 i FC-3 per part d’un OCA (organisme de control autoritzat).
L’avaluació dels resultats s’efectuarà d’acord amb les taules següents:
Torradores de cafè (FC1 a FC3)
Focus

Valor límit
Contaminant d’emissió
(gas natural)
NOx

FC-1, FC-2, FC-3
(torradores de Opacitat
cafè)
Partícules
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Tipus de control i
periodicitat

250 mg/Nm3
4 unitats escala
Bacharach
50 mg/Nm3

Control extern
OCA: Cada 5 anys

Els valors límit d’emissió estan referits a un 15 % d’O2 i gas sec.
Valors referits a les següents condicions: T=273 K, P=101,3 KPa i gas sec.
També es mesurarà temperatura i oxigen.

El darrer control per part d’OCA s’ha realitzat al juliol del 2021, per tant el pròxim
control per part d’OCA s’ha de realitzar al juliol de 2026. Posteriors controls
s’efectuaran cada 5 anys.
En el cas que l’OCA observi l’emissió de matèria particulada als focus FC-5 i FC-6,
l’òrgan competent podrà requerir al titular de la instal·lació que adopti mesures
correctores per a aquest focus.
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, 15 de novembre de 2021
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