
San Lázaro s/n

15781  Santiago de CompostelaCONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, 
TERRITORIO E VIVENDA
Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático

RESOLUCIÓN, DA DIRECCIÓN XERAL DE CALIDADE AMBIENTAL E CAMBIO CLIMÁTICO, POLA
QUE MODIFICA A AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA NÚM.  2007/0015_NAA/IPPC_179.

Instalación: xestión de residuos Procedemento: modificación e texto refundido da AAI

Titular: Proteción Medio Ambental, SL (PMA) Expediente: 2017-IPPC-M-75

Localización: concello da Laracha Nº rexistro AAI: 2007/0015_NAA/IPPC_179

ANTECEDENTES 

1 Proteción Medio Ambental, SL (PMA) é titular da instalación de xestión de residuos que dispón da
autorización ambiental integrada co número de rexistro 2007/0015_NAA/IPPC_179.  

2 O  28.06.2017  PMA  comunica,  de  conformidade  co  disposto  no  artigo  10  do  Real  decreto
lexislativo 1/2016, do 16 de decembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de prevención
e  control  integrados  da  contaminación  (BOE  núm.  316  do  31.12.2016),  a  súa  intención  de
executar  unha  modificación  na  dita  instalación  que  considera  non  substancial.  O  17.04.2018
completa  esta  solicitude  engadindo  unha  nova  modificación.  No  anexo  I  descríbense  as
modificacións proxectadas. 

Na mesma comunicación o titular solicita unha modificación do plan de vixilancia ambiental  e
unha actualización e refundido do texto da AAI.

3 Esta modificación foi informada polo Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia e o concello da
Laracha.

4 De conformidade co artigo 82 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas (BOE núm. 236 do 02.10.2015), o 29.03.2019 deuse trámite
de audiencia ao titular, para que puidera presentar os documentos e xustificacións que estimasen
pertinentes, no prazo establecido. Non constan obxeccións, aínda que o titular aportou cambios
de índole técnica que foron incorporados.

CONSIDERACIÓNS LEGAIS E TÉCNICAS

1 A instalación está incluída no anexo I, 5.1.b e 5.1.j, do Real decreto lexislativo 1/2016, do 16 de
decembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de prevención e control integrados da
contaminación (BOE núm. 316 do 31.12.2016).

2 O artigo 10 do Real decreto lexislativo 1/2016, do 16 de decembro, polo que se aproba o texto
refundido  da  Lei  de  prevención  e  control  integrados  da  contaminación  (BOE  núm.  316  do
31.12.2016)  recolle  a  posibilidade  de  modificación  da  autorización  ambiental  integrada  como
consecuencia dunha modificación non substancial da instalación.

3 O artigo 27.1 da Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e solos contaminados (BOE núm. 181
do 29.07.2011) establece que quedan sometidas ao réxime de autorización as instalacións onde
vaian desenvolverse operacións de tratamento de residuos.

4 A Dirección Xeral  de Calidade Ambiental  e Cambio Climático é o órgano competente para a
tramitación e seguimento das actuacións derivadas das autorizacións ambientais integradas e da
calidade dos solos, segundo se establece no Decreto 42/2019, do 28 de marzo, polo que se
establece a estrutura orgánica da Consellería de Medio Ambiente,  Territorio e Vivenda (DOG
núm. 79 do 25.04.2019)
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San Lázaro s/n

15781  Santiago de CompostelaCONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, 
TERRITORIO E VIVENDA
Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático

De acordo con todo o indicado, RESOLVO:

- Modificar e refundir a autorización ambiental núm. 2007/0015_NAA/IPPC_179 outorgada a Proteción
Medio Ambental, SL (PMA)  para  instalación de xestión de residuos localizada en Lendo (concello de
Laracha),  determinando  a  súa  viabilidade  ambiental  sempre  que  se  cumpran  os  condicionantes
recollidos no anexo IV desta resolución.

- Aprobar o Informe de Situación dos Solos (IS) da empresa Protección Medio Ambental, S.L. (PMA),
situada en Lendo, s/n, A Laracha (A Coruña).

- Inscribir no Rexistro Xeral de Produtores e Xestores de Residuos de Galicia a  Protección Medio
Ambental,  S.L. (PMA) co núm. de rexistro  SC-RP-IPPC-XA-00020  para a actividade de xestor de
almacenamento de residuos perigosos mediante a operación R13 Almacenamento de residuos en
espera de calquera das operacións numeradas de R 1 a R 12 (excluído o almacenamento temporal,
en espera de recollida, no lugar onde se produciu o residuo) e  co núm. de rexistro SC-RP-IPPC-XV-
00037 para a actividade de xestor de valorización de residuos perigosos (filtros de aceite) mediante a
operación R12  Intercambio de residuos para sometelos a calquera das operacións enumeradas entre
R 1 e R 11, que se realizará nas instalacións de Lendo, s/n, A Laracha (A Coruña).

Dar de baixa no Rexistro Xeral de Produtores e Xestores de Residuos de Galicia a Protección Medio
Ambental, S.L. (PMA) co núm. de rexistro RPT-G/02/1995 para a actividade de xestor de valorización
de residuos perigosos mediante a operación R1 - Utilización principal como combustible ou outro
modo de producir enerxía. 

Manter no antedito Rexistro Xeral de Produtores e Xestores de Residuos de Galicia a  Protección
Medio Ambental, S.L. (PMA) cos núm. de rexistro e actividades de xestor descritas a continuación:

Actividade Inscrición Tipo de residuo

Valorización de residuos (R5)

SC-I-IPPC-XV-00069 RI e U

SC-RP-IPPC-XV-00034 RP

SC-RP-IPPC-XV-00012 RP

 Rexeneración ou outro novo emprego de aceites  (R9) SC-RP-IPPC-XV-00011 RP

Valorización de residuos (R12)
SC-I-IPPC-XV-00011 RI e U

SC-RP-IPPC-XV-00014 RP

Almacenamento de residuos en espera de calquera das
operacións numeradas de R 1 a R 12 (R13)

105 RI

Os residuos que comprenden estas inscricións están referidos no anexo IV, punto 7 desta resolución. 

-  Integrar na autorización ambiental integrada outorgada a  Proteción Medio Ambental,  SL, para a
instalación de referencia, esta modificación así como todas as modificacións habidas, coa descrición,
condicións, obrigas e dereitos que se indican nos seguintes anexos:

• Anexo I: condicións xerais

• Anexo  II:  descrición  da  modificación  solicitada  e  das  anteriores  modificacións  da  aai
outorgada

• Anexo III: descrición das instalacións

• Anexo IV: condicións de explotación
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• Anexo V: programa de vixilancia e seguimento ambiental

Contra esta resolución, que non pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer, no prazo dun mes,
recurso de alzada ante a conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, de conformidade
co disposto no artigo 121 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común
das administracións públicas (BOE núm. 236 do 02.10.2015).

Santiago de Compostela, 

Resolve:

A directora xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático

María Cruz Ferreira Costa

(asinado dixitalmente)
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TERRITORIO E VIVENDA
Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático

DATOS ADMINISTRATIVOS

1. Datos do titular

Razón social: Proteción Medio Ambental, SL (PMA)

NIF:  B-15.321.730

Enderezo: Lugar de Lendo s/n

Provincia: A Coruña Concello: A Laracha Código postal:15145

2. Datos da instalación

Denominación da instalación:  Proteción Medio Ambental, SL (PMA A Laracha)

Actividade principal: instalación de xestión de residuos

Enderezo: Lugar de Lendo s/n

Provincia: A Coruña Concello: A Laracha Código postal:15145

UTM X (m): 531.756 UTM Y (m): 4.789.775 Fuso: 29 Datum ETRS89

Referencia catastral: 002200500NH39A0001AG

Superficie total da parcela (m2):  8592 Superficie ocupada pola actividade (m2): 5208 

Vertedura de augas residuais: Si
Órgano de cunca/xestor rede de saneamento: Augas de Galicia e 
Concello da Laracha

Sistema  de  xestión  medioambiental:  ISO 14.001:2004  para  a  realización  de  operacións  de   xestión  de
residuos perigosos e non perigosos segundo autorizacións CO-RO-P-NR-00015, T/003/93, SC-RP-IPPC-XV-
00011,  SC-RP-IPPC-XV-00012,  SC-RP-IPPC-XV-00014,  SC-I-IPPC-XV-00011,  RTP-G/02/195,  CG-I-NP-
XRT-00181, SC-RP-IPPC-XV-00034 E SC-I-IPPC-XV-00069.
 
NIMA (número de identificación 
medioambiental) 1500000518 

3. Categorías e rexistros da instalación/actividade

CNAE (principal): 38.21 e 38.22 Tratamento e eliminación de residuos perigosos e non perigosos

Real decreto lexislativo 1/2016, do 16 de decembro, polo que
se aproba o  texto  refundido  da Lei  de  prevención  e control
integrados da contaminación

Epígrafe: 5.1.b e 5.1.j

Directiva 2010/75/UE, do 24 de novembro, sobre as emisións
industriais (prevención e control integrados da contaminación) Epígrafe: 5.1.b e 5.1.j 

Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental Non aplica

Real decreto 508/2007, do 20 de abril,  polo que se regula o
subministro de información sobre emisións do Regulamento E-
PRTR e das autorizacións ambientais integradas

Código E-PRTR: 772

Real decreto 9/2005, do 14 de xaneiro, polo que se establece a
relación de actividades potencialmente contaminadoras do solo
e  os  criterios  e  estándares  para  a  declaración  de  solos
contaminados

Actividade afectada (anexo I)
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Informe base (artigo 12.1.f do Real decreto lexislativo 1/2016,
do 16 de decembro)

Presentado

Real  decreto  840/2015,  do  21  de  setembro,  polo  que  se
aproban  medidas  de  control  dos  riscos  inherentes  aos
accidentes graves nos que interveñan substancias perigosas

 Establecemento non afectado

Real decreto 117/2003, do 31 de xaneiro, sobre limitación de
emisións de compostos orgánicos volátiles debidas ao uso de
disolventes en determinadas actividades 

 Actividade non incluída

Lei 1/2005, do 9 de marzo,  pola que se regula o réxime de
comercio  de  dereitos  de  emisión  de  gases  de  efecto
invernadoiro (código ID instalación)

Actividade non regulada

Lei  26/2007,  do  23  de  outubro,  de  responsabilidade
medioambiental

Actividade afectada

Inscrición como produtor de residuos perigosos Non

Inscrición como produtor de residuos non perigosos Non

Autorización de xestor de residuos

- SC-I-IPPC-XV-00069 (Valorización de 
residuos non perigosos, R5)
- SC-RP-IPPC-XV-00034 (Valorización de 
residuos  perigosos, R5)
- SC-RP-IPPC-XV-00012 (Valorización de 
residuos perigosos, R5)
- SC-RP-IPPC-XV-00011 (Valorización de 
residuos perigosos, R9)
- SC-I-IPPC-XV-00011 (Valorización de 
residuos non perigosos, R12)
- SC-RP-IPPC-XV-00014  (Valorización de 
residuos non perigosos, R12)
- SC-RP-IPPC-XA-00020 (Almacenamento 
de residuos perigosos, R13)
- SC-RP-IPPC-XV-00037  (Valorización de 
residuos perigosos, R12)
- 105 (Almacenamento de residuos non 
perigosos, R13)

4. Seguros e garantías financeiras

a. Seguro de responsabilidade civil medioambiental
Núm. Póliza: 00000090914730
Contía: 1.014.414 euros € por 
sinistro e ano

b. Fianzas

Actividade Núm. rex. Contía (€)

Valorización de residuos perigosos 806/2019 116.237,00 

Valorización de residuos non perigosos 807/2019 16.127,00
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ANEXOS

 Anexo I: condicións xerais

1. Produción de residuos

2. Rexistro estatal de emisións contaminantes

3. Informe de situación

4. Condicións  de  explotación  en  situacións  distintas  das  normais  e  en  caso  de
accidente/incidente

5. Inspeccións de seguimento

6. Revisións sucesivas da autorización ambiental integrada

7. Comunicación de modificacións na instalación e de cambio de titularidade

8. Cese temporal

9. Cese definitivo e peche da instalación

10. Responsabilidade medioambiental

11. Incumprimento das condicións da autorización

12. Outras autorizacións e licenzas

 Anexo  II:  descrición  da  modificación  solicitada  e  das  anteriores  modificacións  da  AAI
outorgada

 Anexo II  I  : descrición das instalacións

1. Actividades de xestión

2. Capacidade de xestión

3. Consumos

4. Almacenamento de materias primas e produtos

5. Vertidos

 Anexo I  V  : condicións de explotación

1. Mellores tecnoloxías dispoñibles (MTD) e Boas Prácticas Ambientais 

2. Sistemas de xestión ambiental

3. Emisións á atmosfera

4. Sobre o nivel de presión sonora

5. Emisións á auga
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6. Solos e augas subterráneas

7. Xestión de residuos

 Anexo V: programa de vixilancia e seguimento ambiental

1. Responsable do control do programa de vixilancia e seguimento ambiental

2. Metodoloxía de medición e ensaios

3. Presentación da memoria de seguimento ambiental

4. Contido das memoria de seguimento ambiental

5. Arquivo da información
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ANEXO I: CONDICIÓNS XERAIS

1 Produción de residuos

Contarase  coas  inscricións  que  correspondan  no  Rexistro  Xeral  de  Produtores  e  Xestores  de
Residuos de Galicia, manteranse actualizadas e cumpriranse cos condicionantes recollidos nestas. 

En todo caso, deberanse cumprir en todo momento as prescricións que sobre residuos se establecen
na normativa de aplicación para as actividades inscritas, así como nas disposicións e instrucións que
se diten nas Administracións do Estado e da Xunta de Galicia en materia de residuos.

2 Rexistro estatal de emisións contaminantes

A  instalación  está  afectada  polo  Real  decreto  508/2007,  do  20  de  abril,  polo  que  se  regula  o
subministro de información sobre emisións do Regulamento E-PRTR e das autorizacións ambientais
integradas (BOE núm. 96 do 21.04.2007) polo que o titular debe comunicar a información requirida
anualmente vía telemática ao rexistro galego PRTR de emisións (REGADE-Sección PRTR).

A notificación incluirá todas as substancias do anexo II do antedito real decreto, debendo, para as
substancias que non se declaren, incluír a xustificación razoada do motivo polo que non se declaran. 
Ademais do anterior, nesta notificación deberase incluír polo menos:

- Para o caso de contaminantes medidos: norma que contén ao método de medida, número de
medidas (en caso de mostraxes non continuas) e todos os parámetros necesarios para obter
o valor declarado de carga másica anual (resultados en masa/volume normalizado e en base
seca, horas de funcionamento do foco ou proceso do que proceda e resultados en kg/ano ou
t/ano).

- Para o caso de contaminantes calculados: indicaranse as fontes dos métodos de cálculo e
factores de emisión aceptados nos ámbitos nacionais e internacionais e representativos do
sector industrial, así como os datos do proceso industrial para determinar a carga másica das
instalacións, todo a fin de poder validar os resultados.

- Para  o  caso  de  contaminantes  estimados:  indicaranse  en  que  se  fundamentan  as
estimacións non normalizadas, así como cantos datos do proceso industrial deben ser tidos
en conta para determinar a carga másica das emisións.

3 Informe de situación

A instalación está dentro do ámbito de aplicación do Decreto 60/2009, do 26 de febreiro, sobre solos
potencialmente contaminados e procedemento para a declaración de solos contaminados (DOG núm.
57 do 24.03.2009).
De acordo co disposto no artigo 5 do antedito decreto, o titular da instalación está obrigado a remitir
un informe de situación cada 5 anos. 

4  Condicións  de  explotación  en  situacións  distintas  das  normais  e  en  caso  de
accidente/incidente

Sen prexuízo das medidas que o titular deba adoptar en cumprimento do seu plan de autoprotección,
a normativa de protección civil, de prevención de riscos laborais, do seu plan de emerxencia exterior
no marco das medidas de control dos riscos inherentes aos accidentes graves nos que interveñan
substancias  perigosas,  ou  de  calquera  outra  normativa  de  obrigado  cumprimento  que  afecte  á
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instalación e da Lei 26/2007, do 23 de outubro, de responsabilidade medioambiental (BOE núm. 255
do 24.10.2007), o titular da instalación deberá:

a)  Ante  situacións  de  explotación  que  poidan  afectar  ao  medio  ambiente  ou  con  posibles
repercusións na saúde das persoas, como nos casos de posta en marcha e/ou parada, derramos
de materias primas, residuos, vertidos ou emisións á atmosfera superiores ás admisibles, fallos
de funcionamento ou paradas temporais:

• Dispor  dun  plan  específico  de  actuacións  e  medidas  para  as  condicións  de
explotación distintas ás normais, co fin de previr  ou, cando isto non sexa posible,
minimizar  os danos ao medio ambiente e as posibles repercusións na saúde das
persoas.

• Comunicar inmediatamente ao órgano de cunca e ao órgano ambiental competente
calquera  anomalía  na  actividade  e/ou  nas  instalacións  de  depuración  de  augas
residuais  que  poidan  orixinar  un  vertido,  autorizado  ou  non,  en  condicións
inadecuadas ou que poida supor a realización dun  by-pass de augas non tratadas.
Simultaneamente, adoptaranse as actuacións e medidas necesarias para corrixila no
menor tempo posible, debendo cesar o vertido de inmediato. 

• Comunicar  inmediatamente  ao  órgano  ambiental  competente  os  casos  de
desaparición, perda ou escape de residuos perigosos, os incidentes na instalación
que poidan afectar negativamente á calidade do solo, así como calquera emisión á
atmosfera  non  incluída  na  autorización  ou  que  supere  os  límites  establecidos,
adoptando simultaneamente as actuacións e medidas necesarias para corrixilas.

Dentro destas medidas considerarase, no caso de ser necesario, a suspensión da actividade.

b) No caso de accidente, adoptar as medidas recollidas nos plans de emerxencia, realizando as
comunicacións inmediatas que procedan aos diferentes organismos que deban intervir. Dentro
destas comunicacións incluirase o órgano ambiental competente.

Ademais, nun prazo máximo de 48 horas, realizaranse as ditas comunicacións por escrito indicando:
tipo de incidencia/accidente ou suceso, localización, causas, hora na que se produciu e duración; no
caso de vertido accidental: caudal e materias vertidas; no caso de superacións de límites: datos de
emisións; estimación dos danos causados; medidas correctoras adoptadas; medidas preventivas para
evitar a súa repetición; prazos previstos para a aplicación efectiva de medidas preventivas. Finalizado
o suceso, nun prazo máximo de 30 días a contar dende este, presentarase un informe detallado coas
medidas adoptadas debidamente acreditadas, persistencia dos problemas e propostas de solución
para evitar a súa repetición.

5 Inspeccións de seguimento
De acordo co disposto no capítulo III do Real decreto 815/2013 ao longo da vixencia da autorización
realizaranse inspeccións de seguimento da actividade para verificar o cumprimento das condicións
establecidas nesta.
Sen detrimento do anterior, en todo momento e sen previo aviso, poderase acceder á instalación e
realizar as inspeccións que se estime convenientes para comprobar o cumprimento das condicións
impostas nesta autorización.

6 Revisións sucesivas da autorización ambiental integrada
Á instalación aplícalle o procedemento de revisión da autorización ambiental integrada regulado no
artigo 26 do Real decreto lexislativo 1/2016: 

• O órgano ambiental competente revisará as condicións da autorización ambiental integrada
nun prazo de 4 anos a partir  da publicación de novas conclusións relativas ás mellores
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técnicas dispoñibles, en canto á principal actividade da instalación. A revisión terá en conta
todas as conclusións relativas aos documentos de referencia MTD aplicables á instalación,
dende que a autorización fora concedida, actualizada ou revisada.

• Se  a  instalación  non  está  cuberta  por  ningunha  das  conclusións  relativas  ás  MTD,  as
condicións da autorización revisaranse e, de selo caso, adaptaranse cando os avances nas
mellores técnicas dispoñibles permitan unha redución significativa das emisións.

• A autorización revisarase de oficio nos supostos sinalados no apartado 4 do dito artigo 26.

7 Comunicación de modificacións na instalación e de cambio de titularidade
O titular da instalación deberá comunicar ao órgano ambiental  competente calquera modificación,
substancial ou non, que se propoña realizar na instalación, de conformidade co disposto nos artigos
10 do Real decreto lexislativo 1/2016 e 14 do Real decreto 815/2013.
Asemade, tamén deberá comunicar a transmisión ou cambio de titularidade da instalación, aportando
a documentación acreditativa e o informe de situación de solos regulado no artigo 5 do Decreto
60/2009.

8 Cese temporal

O titular comunicará o cese temporal da actividade ao órgano ambiental competente cunha antelación
mínima de 3 meses á data prevista. O reinicio debe ser comunicado cunha antelación mínima dun
mes. 

Durante este período o titular deberá cumprir coas condicións establecidas na autorización.
O cese temporal non poderá superar os 2 anos dende a súa comunicación. 

9 Cese definitivo e peche da instalación
O titular comunicará o cese de actividade ao órgano ambiental competente cunha antelación mínima
de  6  meses  á  data  prevista  e  achegará  xunto  coa  dita  comunicación  o  proxecto  completo  de
desmantelamento das instalacións para a súa aprobación. 
Este proxecto deberá conter, polo menos, unha previsión das actuacións para o desmantelamento de
equipos  e  infraestruturas  en  función  do  uso  posterior  do  terreo,  unha  descrición  dos  tipos  e
cantidades  de  residuos  a  xerar  durante  o  desmantelamento,  xestión,  planificación  temporal  das
actuacións, presuposto previsto para todas as operacións, unha proposta de seguimento e control
ambiental e o informe de situación de solos regulado no artigo 5 do Decreto 60/2009.
En particular, deberá darse cumprimento ao artigo 23 do Real decreto lexislativo 1/2016.
Tras  a  avaliación  da  antedita  documentación  o  órgano  ambiental  competente  establecerá  as
condicións que lles aplican a estas actuacións. 

10 Responsabilidade medioambiental
O operador ten a obriga de cumprir as premisas establecidas na Lei 26/2007, do 23 de outubro, de
responsabilidade  medioambiental  (BOE  núm.  255  do  24.10.2007)  e  na  súa  normativa  de
desenvolvemento.

Dado que a actividade está clasificada co nivel de prioridade 1 na Orde ARM/1783/2011, do 22 de
xuño,  pola  que  se  establece  a  orde  de  prioridade  e  o  calendario  para  a  aprobación  das  ordes
ministeriais a partir das cales será esixible a constitución de garantía financeira obrigatoria, previstas
na disposición final cuarta da Lei 26/2007, do 23 de outubro, de responsabilidade medioambiental
(BOE núm. 154 do 29.06.2011) deberán dispor dunha garantía financeira que lles permita facer fronte
á  responsabilidade  medioambiental  inherente  á  actividade,  antes  do  01.11.2018,  de  acordo  co
disposto na Orde APM/1040/2017, do 23 de outubro (BOE núm. 263 do 30.10.2017). 
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12 Incumprimento das condicións da autorización
O  incumprimento  das  condicións  recollidas  na  resolución  suporá  a  adopción  das  medidas  de
disciplina  ambiental  recollidas  no  título  IV  do  Real  decreto  lexislativo  1/2016,  sen  prexuízo  do
establecido na lexislación sectorial, que seguirá sendo aplicable.

13 Outras autorizacións e licenzas
Esta  autorización  ambiental  outórgase  sen  prexuízo  de  terceiros  e  sen  prexuízo  das  demais
autorizacións e licenzas que sexan esixibles polo ordenamento xurídico vixente.
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ANEXO II: DESCRICIÓN DA MODIFICACIÓN SOLICITADA E 
DAS ANTERIORES MODIFICACIÓNS DA AAI OUTORGADA

1 Descrición da modificación solicitada

A modificación pretendida polo titular consiste fundamentalmente en:

- Modificación das instalacións:

• Traslado da prensa de filtros de aceite e aumento da zona de manobra de carga e descarga
• Instalación de prensa de cartóns
• Instalación dun lavado e prensa para os bidóns nos que chegan parte dos aceites e produtos

hidrocarburados.

- Adaptación do centro de transferencia de residuos para o almacenamento de RAEEs: instalación de
boxes e contedores diferenciados segundo o tipo de RAEEs

- Cambios no procedemento de xestión de residuos para a obtención de combustible mediante a
instalación de:

• Filtro de malla de aceiro inoxidable para a eliminación de metais na etapa previa á destilación.
• Tren de filtros VECTOR/SUPRADISC/FILTRO con malla de aceiro inoxidable para o filtrado

do produto obtido despois do proceso de destilación.

- Instalación dunha estación depuradora de augas residuais industriais (EDARi) para o tratamento das
fases  acuosas  que  se  obteñen  nas  instalacións  de  separación,  concentración  e  tratamento  de
hidrocarburos.

A capacidade anual de tratamento da EDARi será de 5.000 m3  e constará da seguinte secuencia de
tratamento:

• Tratamento primario: de clarificación e eliminación de sólidos, consistente nun tamizado, un
tratamento físico-químico mediante o uso de coagulante e floculante e a clarificación por
flotación de aire a presión (sistema DAF).

• Tratamento  secundario:  de  eliminación  da  contaminación  disolta  (materia  orgánica  e
nitróxeno  biodegradable)  mediante  un  tratamento  secundario  biolóxico  formado por  dúas
etapas.

• Tratamento  terciario:  de  afino  ata  a  adecuación  da  auga tratada  ás  condicións  finais  de
vertido mediante a tecnoloxía de evaporación ao baleiro que tratará compostos orgánicos non
metabolizables  por  microorganismos,  como  fenois  ou  algúns  compostos  aromáticos
policíclicos entre outros.

2 Modificacións anteriores da AAI outorgada incluídas neste refundido

A autorización número 2008/0265_NAA/IPPC_236 foi modificada desde o seu outorgamento:

1) O 24.05.2011 recóllese a activación das seguintes inscricións no Rexistro Xeral de Produtores e
Xestores de Residuos de Galicia:  SC-RP-IPPC-XV-00012, SC-RP-IPPC-XV-00014, SC-I-IPPC-XV-
00011.
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2) O  14.06.2012, por modificación do plan de vixilancia ambiental, resólvese modificar o apartado
de atmosfera para incluír o foco caldeira 3.

3) O 05.12.2012, por modificación do plan de vixilancia ambiental,  resólvese incluír  un plan de
vixilancia e control dos combustibles obtidos mediante a recuperación de residuos hidrocarburados.

4) O 14.01.2014, por modificación do plan de vixilancia ambiental, debido ao peche temporal dunha
empresa do mesmo grupo, Cerámica Campo Saéz SL (agora  Epifanio Campo, SL II), resólvese
modificar o apartado sobre vertidos líquidos determinando que PMA é o responsable de levar a
cabo o plan de vixilancia e control ambiental de augas residuais pluviais e fecais establecido para
CERASA, mentres que a cerámica permaneza sen actividade.

5) O 03.06.2014 resólvese ampliar os códigos LER nas inscricións de xestor de residuos solicitadas
polo titular.

6) O 19.02.2016, por modificación non substancial, resólvese dar de alta ao titular como xestor de
valorización  de  plásticos  para  as  novas  liñas  de  tratamento  de  plásticos  de  automóbiles  e
procedentes de envases.

7) O 14.06.2017 resolveuse adaptar as inscricións no Rexistro Xeral de Produtores e Xestores de
Residuos de Galicia,  dando de baixa as de xestor de residuos urbanos,  de xeito que todos os
residuos non perigosos figuren inscritos baixo a mesma categoría.

8) O 22.03.2018, por modificación do plan de vixilancia ambiental, resolveuse establecer un novo
condicionado que recolle as restricións aos residuos de entrada en planta de valorización baixo os
códigos LER do capítulo 19.

O 09.12.2013 a AAI outorgada foi actualizada conforme ao disposto na Lei 5/2013, do 11 de xuño,
pola  que  se  modifican  a  Lei  16/2002,  do  1  de  xullo,  de  prevención  e  control  integrados  da
contaminación, e a Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e solos contaminados.
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ANEXO III: DESCRICIÓN DAS INSTALACIÓNS 

1. Actividades de xestión

Proteción Medio Ambental, SL (PMA) é unha empresa dedicada á xestión de residuos perigosos e
non perigosos, pertencente ao Grupo Campo, que nace no ano 1991.
As instalacións de PMA están situadas no concello de Laracha (A Coruña), nas inmediacións da
AG-55, próxima a outras instalacións industriais cerámicas e siderúrxicas.

PMA  realiza  a  recollida  e  o  transporte  de  residuos  mediante  vehículos  propios  e/ou
subcontratados.  Os  residuos  son  recibidos  na  nave  de  recepción  e  preclasificación  onde  se
reciben, inspeccionan, verifican e descargan todos os residuos recibidos en bultos (a excepción
dos aceites usados e mesturas hidrocarburadas a granel). Se o perfil do residuo se corresponde
co aceptado, procédese a descargar o residuo e a asignarlle a liña de xestión máis adecuada e, en
caso contrario, notifícase a discrepancia ao produtor e a Administración competente.

As actividades de xestión de residuos que desenvolve PMA son as seguintes:

Planta de tratamento Residuos a xestionar Proceso

PRAU, planta de 
rexeneración de 
aceites usados

Aceites industriais 
usados

Tratamento físico-químico combinado coa destilación
fraccionada  de  aceites  usados  (industriais  e  de
automoción)  para  a  obtención  de  combustibles  e
bases lubricantes rexeneradas.

PTMHC, planta de 
tratamento de 
mesturas 
hidrocarburadas

Residuos líquidos e 
pastosos que 
conteñen 
hidrocarburos

A  planta  contra  con  desareadores,  decantadores
pechados, unidades de desemulsionado, centrífugas,
decánter en 3 fases, vaporizador e secadoiro de lama.
Mediante  este  tratamento  para  a  obtención  de
combustible recuperado e rexeites que se transferirán
a xestor autorizado.

Planta de  filtros de 
aceites

Filtros de aceite  
contaminados con 
hidrocarburos

As  operacións  que  se  realizan  consisten  na
separación  e prensa dos compoñentes dos filtros de
aceite  usado  para  a  súa  posterior  valorización
(rexeneración  do  aceite  usado  e,  transferencia  a
xestor externo do paquete de metais férreos)

Planta de valorización 
de plásticos

Residuos plásticos 
perigosos e non 
perigosos

Na planta realízanse operacións para a obtención de 
plásticos triturados, segregados e limpos. Con dúas 
liñas diferenciadas
Liña de  plásticos de automóbiles: 
separación/clasificación, trituración e separación 
magnética/mecánica de metais.
Liña de procedentes de envases: 
separación/clasificación, trituración, lavado e secado.  
Desta liña sepáranse residuos sólidos e líquidos que 
serán xestionados no CRT e no PTMHC 
respectivamente.

CTR, Centro de 
transferencia de 
residuos perigosos

Residuos perigosos e 
rexeites de planta non
xestionables en PMA

Nave de transferencia de residuos perigosos 
deseñada para as actividades de recepción, 
clasificación, acondicionamento, almacenamento 
temporal e transferencia a xestor externo autorizado.
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Nave de transferencia 
de residuos non 
perigosos

Residuos non 
perigosos a transferir.

Anexo ao CRT situarase un parque de residuos non
perigosos para garantir a súa correcta transferencia.

Como resultado dos distintos procesos de tratamento de residuos en PMA, prodúcense residuos
perigosos e non perigosos que serán xestionados na propia planta, se hai unha liña especifica de
tratamento para os mesmos, ou enviados a xestores autorizados.

Ademais, PMA conta cunha actividade de almacenamento histórico de pneumáticos fora de uso.

As superficies das distintas zonas (proceso e auxiliares) que compoñen a planta ocupan un total
de 8.592 son as seguintes:

Proceso Superficie
Planta de rexeneración de aceites usados 
(PRAU)

4013 m2 (area de proceso exterior 3.430 m2 + nave de 
recepción 172 m2+ nave repostos 411 m2) 

Planta de tratamento de mesturas 
hidrocarburadas (PTMHC)

1666 m2 (1624 m2 na nave principal e 42 m2 para tanque 
exterior almacenamento de combustible recuperado)

Centro de transferencia de residuos (CTR) 483 m2 nave principal
Planta de valorización de plásticos 104 m2

Planta de tratamento envases e filtros de 
aceites, incluíndo zonas de acceso e 
manobra

1920 m2 nave principal

Sala de control, oficinas, vestiarios, 
laboratorio, almacén e taller

88 m2 nave principal

Almacén e taller 31 m2 nave principal
Oficinas 287 m2 nave principal

Fig. Vista aérea das instalacións
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2. Capacidade de xestión

Na seguinte táboa amósase un resumo das autorizacións que este titular posúe para a xestión de
residuos na instalación obxecto desta autorización:

Actividade
Tipo de
residuo

Capacidade
normal (t/ano)

Capacidade
máx. (t/ano)

Planta de valorización plásticos 

 Valorización de residuos

RI e U
750 1.500

RP

Planta de tratamento de mesturas 
hidrocarburadas (PTMHC)

RP 6.000 30.000

Centro Transferencia Residuos
RI e U 310,34 2.218

RP 2.000 6.066

Planta de tratamento de filtros de 
aceites 

RP 300 750

Planta de rexeneración de aceites 
usados (PRAU)

 Rexeneración ou outro novo
emprego de aceites 

RP 6.000 30.000

Almacén  Almacenamento de residuos RI e U 36,63 100

A planta conta ademais coa seguinte inscrición 105 no Rexistro Xeral de Produtores e Xestores de
Residuos  de  Galicia  (RXPXRG)  para  a  actividade  valorización  de  pneumáticos  fóra  de  uso,
incluído o seu almacenamento.

3. Consumos

Para o desenvolvemento da súas actividades, os consumos foron os seguintes:

2017 2018

Auga 143,3 m3 157,7 m3

Gasóleo 1.613 l 1.774 l

Electricidade 515,6 MWh 541,4 MWh

PMA  emprega  en  réxime  de  aluguer  as  instalacións  de  Epifanio  Campo,  SL,  incluíndo  o
subministro de auga.
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4. Almacenamento de materias primas e produtos

Almacenamento Capacidade e características

Tanques de almacenamento de 
hidrocarburos

De aceiro e con cubeto impermeable, detállanse a 
continuación as capacidades.

1. Asociados á planta PRAU:

- Para o almacenamento de aceites usados: 
TC-1 (500 t)
TC-2 (500 t)
TRE-1 (50 t)
TRE-2 (50 t)
TRE-3 (50 t) 
OKTK (15 t)
TC-1-2 (50 t) 
TC-1-3 (50 t) 
TC-1-4 (50 t)  
TC-1-5 (50 t)  
TC-1-6 (50 t) 
TC-2-1 (50 t) 
TC-2-2 (50 t) 
TC-2-3 (50 t) 
TC-2-4 (50 t)  

TE (50 t) destinado ao arrefriamento da PRAU 
TA (50 t) para almacenamento autoconsumo 
TF-1 (170 t) para almacenamento combustible recuperado 
TF-2 (170 t) para almacenamento combustible recuperado
TB-1 (100 t) para almacenamento de base lubricante 
TB-2 (100 t) para almacenamento de base lubricante 
TG-1 (50 t) para almacenamento combustible recuperado
TG-2 (50 t) para almacenamento combustible recuperado

2. Asociados á planta PTMHC:
T-PTMHC (49 t) para almacenamento combustible 
recuperado
TA-1 (200 t) para almacenamento de augas contaminadas
TA-2 (200 t)  para almacenamento de mesturas auga-HC
TA (15 t) usado para a alimentación ao tricanter 

Almacén de produto (zona de 
tanques de combustible)

Asfaltado con formigón e resina epoxi e sen cuberta.

Almacén de materias primas  
(tanques + nave de residuos 
recibidos)

Asfaltado con formigón e resina epoxi e parcialmente 
cuberto.

Almacén de residuos (centro de 
transferencia de residuos)

Asfaltado con formigón e resina epoxi e totalmente cuberto.
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5. Vertidos

Durante o proceso de tratamento de residuos non é preciso o consumo de auga en ningunha das
etapas, sendo os vertidos identificados en PMA, os seguintes:

 Augas  separadas  no  tratamento  de  auga,  hidrocarburos  e  aceites.  Actualmente,
xerase auga contaminada que se reutiliza posteriormente na propia liña de tratamento
como auga de aporte á caldeira e limpeza de criba e non se realiza vertido. Despois
da modificación pretendida a instalación contará cunha estación depuradora de augas
residuais industriais (EDARi) para o tratamento das fases acuosas que se obteñen nas
instalacións de separación, concentración e tratamento de hidrocarburos, e as augas
tratadas serán vertidas á rede municipal.

 As augas pluviais recollidas no tellado son dirixidas á cuneta perimetral da estrada,
realizando  este  vertido  Epifanio  Campo,  SL  (II),  posto  que  a  nave  é  da  súa
propiedade.

 As augas sanitarias procedentes de aseos e vestiarios destínanse a unha fosa séptica
pertencente a Epifanio Campo, SL (II), quen xestiona os lodos que se xeran.

                                        
                                                                       páxina 18 de 44      

C
VE

: m
O

N
Fr

cb
0p

0
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//s
ed

e.
xu

nt
a.

ga
l/c

ve

https://sede.xunta.gal/cve?idcve=mONFrcb0p0


San Lázaro s/n

15781  Santiago de CompostelaCONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, 
TERRITORIO E VIVENDA
Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático

ANEXO IV: CONDICIÓNS DE EXPLOTACIÓN

1 MELLORES TECNOLOXÍAS DISPOÑIBLES (MTD) e BOAS PRÁCTICAS AMBIENTAIS

A) Boas prácticas

1. Medidas fronte ás emisións.
- Minimizar as emisións de gases á atmosfera, mediante un adecuado mantemento. A maquinaria
defectuosa será inmediatamente substituída.
- Non se prevé a emisión de partículas como consecuencia da actividade, a excepción das que se
producen como consecuencia do tráfico rodado. Non obstante, cando o precisan, os camións que
transportan o material sométense a unha limpeza antes da súa entrada na estrada de uso público.

2. Medidas fronte aos ruídos e calidade sonora.

- Non se sobrepasarán os límites de carga nos vehículos.
-  A  utilización  de  maquinaria  nova  e  o  seu  correcto  mantemento  inciden  tamén  de  forma
significativa nas emisións de ruído, polo que as modificacións previstas axudarán a reducir o nivel
sonoro.
-  No  caso  de  que  se  produzan queixas  veciñais  polas  emisións  de  ruído  durante  a  fase  de
funcionamento, realizarase unha inspección da zona comprobando o correcto funcionamento dos
equipos. No caso de non cumprir as esixencias adecuadas, tomaranse as medidas necesarias
para diminuír os niveis de emisión de ruído.

3. Medidas fronte a xeración de residuos.

- Os residuos xerados pola factoría son escasos, almacénanse en condicións apropiadas durante
un período reducido de tempo e están xestionados adecuadamente non sendo fácil reducilos coa
tecnoloxía dispoñible na actualidade.
- A maior parte dos residuos xerados proveñen do mantemento da maquinaria móbil. A existencia
na  instalación  de  medios  de  transporte  continuos  (cintas  transportadoras)  reduce  o  uso  dos
vehículos, polo que reduce a produción específica de residuos polo seu mantemento.
- Ademais de que se incorpora maquinaria nova que xera menos residuos, realízase un correcto
mantemento da maquinaria, o que conleva unha menor produción de residuos e prolonga a la vida
útil da mesma.
- Consérvanse os comprobantes de entrega de residuos a xestor autorizado.

4. Medidas fronte aos vertidos. Calidade do medio hídrico.

- Realización de inspeccións visuais periódicas dos niveis de recheo das fosas para proceder ao
baleirado das mesmas. Do mesmo modo se vai controlar o estado físico das fosas, en caso de
localizar algunha afección resolverase de forma inmediata.
- Disponse dun sistema rápido de actuación e resposta en caso de accidente ambiental,  para
evitar o impacto que puidera ocasionar sobre o contorno por un derrame de aceite, combustible ou
substancia perigosa.

5. Medidas fronte á contaminación dos solos.
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- Mantense en perfecto estado de limpeza e revisión os cubetos de seguridade fronte a derrames
de residuos ou substancias perigosas.
- Se se produce algún derrame que puidera infiltrarse no solo, tomaranse as medidas adecuadas
para emendar o incidente e deixar o solo en óptimas condicións.

6. Medidas fronte ao medio socioeconómico.
- Favoreceranse na medida do posible a contratación de man de obra residente no municipio de A
Laracha.

B) APLICACIÓN DE MTD 

(fontes: BREF Tratamento de Residuos, agosto 2006 e BREF Emisións en Almacenamentos, xullo
2006)

1.  Código  de  boas  prácticas  ambientais.  PMA ten  establecido  unha serie  de  medidas  de  bo
comportamento ambiental, cuxo fin é minimizar e previr os impactos medioambientais debidos á
súa actividade. Medida implantada. As boas prácticas ambientais están reflectidas no manual,
procedemento e instrucións técnicas do SXMA.

2.  Sistema  de  Xestión  Medioambiental.  Implantado,  contando  con  Certificado  de  Xestión
Medioambiental, sobre a base dos requisitos da norma UNE-EN ISO 14001:2004.

3. Monitorización. Vixilancia e seguimento sistemático das variacións dun determinado composto
químico ou dunha característica física dunha emisión, vertido, consumo, parámetros equivalentes
ou  medidas  técnicas  co  obxecto  de  verificar  e  avaliar  o  cumprimento  das  condicións  de
funcionamento  marcadas  pola  lexislación  e  se  establece  a  contribución  da  instalación  á
contaminación medioambiental xeral. 

4. Sistema de control informatizado. Automatización completa da planta mediante a instalación
dun sistema informático de control en base a autómatas programables co obxecto de reducir os
riscos por erros de operación. 

5. Cubetos de seguridade. Todos os tanques de almacenamento e zonas de traballo dispoñen de
cubetos de seguridade e sistemas de contención de posibles derrames accidentais. Implantados.

6. Centrífuga. O sistema de separación por centrífugado está contemplado na nova PTMHC en
substitución da decantación natural.

7. Procedemento de aceptación de residuos. PMA ten implantado este procedemento para garantir
a correcta recepción, verificación, inspección, descarga e preclasificación de todos os residuos
recibidos.

8.  Filtración.  Implantadas dos  unidades  de  filtro  banda na  recepción  de  aceites  usados para
optimizar o proceso de rexeneración na PRAU.

9.  Separación  de metais  férricos.  Implantados sistemas de  separación  de metais  férreos  que
permitan a súa recuperación.
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2 SISTEMAS DE XESTIÓN AMBIENTAL

A instalación conta cun sistema de xestión ambiental certificado conforme á norma UNE-EN-ISO
14001/EMAS cuxo alcance cubre a actividade as operacións de  xestión de residuos perigosos e
non perigosos segundo autorizacións CO-RO-P-NR-00015, SC-RP-IPPC-XV-00011, SC-RP-IPPC-
XV-00012, SC-RP-IPPC-XV-00014, SC-I-IPPC-XV-00011 T/003/93, RTP-G/02/195, CG-I-NP-XRT-
00181, SC-RP-IPPC-XV-00034 E SC-I-IPPC-XV-00069.

3 EMISIÓNS Á ATMOSFERA

3.1 Catalogación en base ao anexo IV da Lei 34/2007, do 15 de novembro, de calidade do
aire e protección da atmosfera (BOE núm. 275, do 16.11.2007)

3.1.1 Catalogación de actividades

Actividade Grupo Código

Valorización non enerxética de residuos perigosos con capacidade > 10 t/día A 09 10 09 01

Valorización non enerxética de residuos non perigosos con capacidade <= 50 t/día C 09 10 09 03

Almacenamento ou operacións de manipulación tales como mesturado, separación, clasifi-
cación, transporte ou redución de tamaño de residuos non metálicos pulvurulentos, con ca-
pacidade de manipulación destes materiais >=500 t/día ou >=10 t/día no caso de residuos 
perigosos.

B 09 10 09 50

Caldeiras de potencia térmica nominal < 5 MWt e >=1 MWt C 03 01 04 04

Caldeiras de potencia térmica nominal < 1 MWt e >= 250 kWt C 03 01 04 05

3.1.2 Descrición dos focos canalizados 

Descrición de focos emisores canalizados á atmosfera

Foco Proceso
Tratamento ao final de 
liña

Potencia/combustible

Caldeira 1 Planta tratamento aceites
--

0,870  MWt/ fuel

Caldeira 2 Planta tratamento aceites
--

1,740 MWt/ fuel 

Caldeira 3 Planta tratamento mesturas hidrocarburadas
--

0,870 MWt/ fuel
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Descrición de focos emisores canalizados á atmosfera

Foco Altura (m) Diámetro (m) ANEXO IV (Lei 34/2007)(1)
Coordenadas UTM – ETRS89 (fuso 29)

X(m) Y(m)

Caldeira 1 6,4 0,40 C 03 01 04 05  531.885,21 4.789.957,72

Caldeira 2 12 0,50 C 03 01 04 04 531.891,27 4.789.963,97

Caldeira 3 10 0,25 C 03 01 04 05  531.823 4.789.871
(1) Lei 34/2007, de 15 de novembro, de calidade do aire e protección da atmosfera 

A altura das chemineas están xustificadas de acordo a  coa instrución técnica IT/FE/DXCAA/07
“Criterios para o calculo da altura das chemineas” con resultado favorable.

3.2 Valores límite de emisión

Foco Contaminante Unidades
Osixeno de
referencia

Valor límite de
emisión

Control externo
OCA

Caldeiras

SO2 mg/Nm3 3 1.700

SEMESTRAL
CO mg/Nm3 3 625

NOx (expresado como NO2) mg/Nm3 3 615

Opacidade dos fumes
(Escala

Bacharach)
-- 4

Os valores límite de emisión (valores medios diarios) refírense ás  seguintes condicións: 273,15 K
de temperatura, 101,3 kPa de presión , gas seco e referencia de osíxeno da táboa.

 A verificación do cumprimento dos valores limite de emisión realizase conforme a media dos re-
sultados das medicións realizadas no período de polo menos unha hora de medición non supera o
valor límite de emisión e no caso da opacidade dos fumes, o valor máis alto obtido non supera o
valor límite de emisión establecido.

3.3 Vixilancia e control ambiental

Parámetros e contaminantes obxecto de control externo mediante medicións manuais

Foco Periodicidade Contaminante Unidades

Caldeiras

Con periodicidade semestral unha
determinación no exercicio da medición

Temperatura de gases (ºC)

Caudal de gases en 
condiciones Normais

(Nm3/h)

Presión en conduto (mmHg)

Velocidade dos gases (m/s)

Con periodicidade semestral polo menos tres
medicións de 20 minutos de duración cada

unha delas

Osíxeno (%V)

CO2 (%V)

SO2 (mg/Nm3) (Kg/h)

Emisión de CO (mg/Nm3) (Kg/h)

Emisión de NOx (expresados
como NO2)

(mg/Nm3) (Kg/h)

Opacidade dos fumes Escala Bacharach
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A metodoloxía da medición será a recollida na instrución técnica IT/FE/DXCAA/11:”Criterios para 
definir métodos de referencia”. Para gases de combustión acéptase a técnica de células 
electroquímicas.

Os  sitios  e  seccións  de  medición  no  foco  emisor  deben  cumprir  coa  instrución  técnica
IT/FE/DXCAA/09:”Acondicionamento da sección de medida en focos emisores á atmosfera”.

A xustificación, con resultado favorable, debe formar parte da información das emisións e estar
dispoñible  a través da plataforma informática REGADE-CAPCA. Esta  xustificación terá validez
indefinida sempre que non se produzan modificacións substanciais no foco emisor.

3.4 Información das emisións á atmosfera

Informarase das emisións controladas de forma descontinua a través da plataforma informática
REGADE-CAPCA. 

No caso de que nos informes do organismo de control autorizado a declaración de conformidade
fronte a valores límite de emisións á atmosfera sexa non conforme, o titular comunicarao a esta
dirección xeral nun prazo non superior a   48 horas desde a recepción do informe. Remitirase o
informe do organismo de control, a proposta de medidas correctores, o prazo de execución e a
data do novo control para verificar a eficacia da implantación das accións correctoras.

4 SOBRE O NIVEL DE PRESIÓN SONORA

4.1 Valores límite

Non se poderán emitir  nin transmitir  niveis  de ruído tales que produzan valores de recepción
superiores aos establecidos no Real decreto 1367/2007, do 19 de outubro, polo que se desenvolve
a  Lei  37/2003,  do  17  de  novembro,  do  ruído  (BOE núm.  254  do  23.10.2007),,  así  como  en
calquera outra normativa de aplicación que se dite en materia de ruídos.

4.2 Vixilancia e control ambiental

Sempre que se introduza algunha modificación na instalación ou proceso que poida afectar ao
nivel de presión sonora realizarase unha campaña de control, dando traslado dos resultados, da
súa valoración e, no seu caso, dunha proposta de vixilancia e control a esta dirección xeral.
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Os informes de avaliación da contaminación acústica conterán un anexo co contido especificado
no artigo 12 do Decreto 106/2015, do 9 de xullo, sobre contaminación acústica de Galicia.

5 EMISIÓNS Á AUGA

5.1 Xestión das augas residuais

De  acordo  coa  información  aportada  polo  titular,  xéranse  as  seguintes  correntes  de  augas
residuais: 

- As augas residuais industriais: augas xeradas no tratamento de hidrocarburos e rexeneración de
aceites  usados  das  instalacións  existentes  e  nun  futuro  das  plantas  de  nova  execución.
Actualmente, estas augas ben son reutilizadas na propia liña de tratamento como auga de aporte
a caldeira ou de limpeza de criba, ou ben son entregadas a xestor autorizado, polo que non se
realiza ningún vertido.

Despois da modificación prevista, coa instalación da EDARi, as augas residuais industrias serán
vertidas á rede municipal de saneamento.

-  As  augas  residuais  fecais  e  as  augas  residuais  pluviais son  xestionadas  nas  instalacións
empresa Epifanio Campo, SL( antes Cerámica Campo Sáez, SL). 

O promotor presentou a correspondente acreditación,  por parte da empresa Cerámica Campo
Sáez, SL na que declara que a totalidade das augas pluviais e fecais producidas por PMA son
recollidas e conducidas á rede de saneamento pluvial e fecal da cerámica para a súa xestión e
tratamento previo ao vertido. 

PMA é o responsable de levar a cabo o plan de vixilancia e control ambiental de augas residuais
pluviais e fecais establecido para Epifanio Campo, SL, mentres que a cerámica permaneza sen
actividade,.

5.2 Descrición das instalacións de depuración

A capacidade anual de tratamento da EDARi será de 5.000 m3  e constará da seguinte secuencia
de tratamento:

• Tratamento primario: de clarificación e eliminación de sólidos, consistente nun tamizado,
un tratamento físico-químico mediante o uso de coagulante e floculante e a clarificación
por flotación de aire a presión (sistema DAF).

• Tratamento  secundario:  de  eliminación  da  contaminación  disolta  (materia  orgánica  e
nitróxeno biodegradable) mediante un tratamento secundario biolóxico formado por dúas
etapas.

• Tratamento terciario: de afino ata a adecuación da auga tratada ás condicións finais de
vertido mediante a tecnoloxía de evaporación ao baleiro que tratará compostos orgánicos
non metabolizables por microorganismos, como fenois ou algúns compostos aromáticos
policíclicos entre outros.
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Antes da entrada en funcionamento da depuradora o titular deberá contar co permiso de vertido á
rede municipal, para o cal o titular deberá presentar un proxecto final da instalación que inclúa de
xeito cuantitativo as bases de deseño e os rendementos das etapas posteriores ao DAF.

5.3 Condicións para o vertido das augas industriais

De acordo co artigo 101.2 do Real decreto lexislativo 1/2001, do 20 de xullo, polo que se aproba o
texto refundido da Lei de augas (BOE núm. 176 do 24.07.2001), a autorización para a conexión
das augas residuais á rede de sumidoiros atribúese ao titular da devandita rede. Estarase ao
disposto no Regulamento dos servizos municipais de abastecemento e saneamento de auga do
Concello da Laracha (BOP nº 249 de 30.10.2001) e no Decreto 141/2012, de 21 de xuño, polo que
se  aproba  o  Regulamento  marco  do  servizo  público  de  saneamento  e  depuración  de  augas
residuais de Galicia.

5.4 Condicións para o vertido de augas residuais

5.4.1 Localización dos puntos de vertido

Punto de vertido
Coordenadas UTM – ETRS89

X Y

Aguas pluviais e fecais (dominio público hidráulico) 531.623 4.789.727

Augas industriais (a colector municipal) ** **

** Por determinar unha vez instalada a EDARi

5.4.2 Calidade e control do vertido

Os límites máximos que se autorizan no vertido das augas procedentes das instalacións e a
frecuencia mínima coa que se controlarán na arqueta ou dispositivo equivalente que deberá existir,
son os que se detallan a continuación:

- Augas residuais industrias:

Os límites dos parámetros de vertido das augas residuais industriais e a frecuencia do seu
control    logo  do  seu  tratamento  e  antes  da  súa  confluencia  con  outros  efluentes,
estableceranse unha vez o titular conte co permiso de vertedura correspondente.

-  Augas residuais fecais:

Os  límites  dos  parámetros  de  vertido  das  augas  residuais  fecais  procedentes  das
instalacións, ou a porcentaxe mínima da súa redución e a frecuencia mínima coa que se
controlarán no dispositivo existente á saída do sistema de depuración e previo ao seu vertido
ao dominio público, serán os que se detallan a continuación:
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PARÁMETROS VALOR LÍMITE
PORCENTAXE MÍNIMA

DE REDUCIÓN
PERIODICIDADE

DBO5 25 mg/l 70-90 %

ANUAL

DQOtotal 125 mg/l 75 %

Sólidos en suspen-
sión

35 mg/l 90 %

Nitróxeno Amoniacal 15 mg/l -

Fósforo Total 10 mg/l -

-  Augas residuais pluviais

Os límites máximos de concentración que se autorizan para o vertido das augas residuais
pluviais e a frecuencia mínima coa que se controlarán na arqueta de toma de mostras previa
ao seu vertido ao dominio público serán os que se detallan a continuación: 

PARÁMETROS VALOR LÍMITE PERIDICIDADE

pH 5,5-9,5

TRIMESTRAL

Sólidos en Suspensión (mg/l) 80

DQOtotal (mg/l) 160

Aceites e graxas (mg/l) 20

Nitróxeno amoniacal (mg/l) 15

Fósforo total (mg/l) 10

Condicionantes para a calidade do vertido

Tal e como se recolle no artigo 83.6 da Lei 9/2010, en ningún caso o cumprimento dos valores
límite de emisión poderá alcanzarse mediante dilución no punto de  toma de mostras.

A administración resérvase a facultade de modificar os límites impostos ao vertido e a de esixir ao
autorizado a construción e explotación das obras e instalacións necesarias para a adecuación do
vertido  ás  esixencias  do  Plan  Hidrolóxico  da  cunca  e  outras  disposicións  legais  ou
regulamentarias, sen que isto dea lugar a indemnización ao autorizado.

Se a práctica demostrase que o tratamento de depuración é insuficiente pola calidade do vertido
ou do medio receptor, en relación cos límites fixados nesta autorización, o titular deberá, previa
autorización correspondente, executar as obras e instalacións necesarias para axustar o vertido ás
características  autorizadas.  Neste  senso,  poderase  esixir  ao  autorizado  a  instalación  de
tratamentos complementarios  e/ou calquera outra  mellora  nas  instalacións  de depuración  que
resulte axeitada para acadar os límites impostos ou outros que se poidan impoñer, determinando
os prazos correspondentes.
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Condicionantes para o control

Para as augas residuais pluviais e fecais:  

- As análises realizaranse sobre unha mostra integrada do primeiro vertido de cada trimestre. No
caso de non efectuarse analítica nalgún trimestre por non producirse vertido, notificarase este feito
a Augas de Galicia. As mostras serán tomadas de modo integrado ao longo dun período mínimo
de 8 horas; no caso de verterse durante un período inferior ás 8 horas, realizarase a mostraxe
integrada durante o total do período de vertido.

- Á saída de cada un dos dispositivos de depuración das augas residuais fecais e antes do vertido
das  augas  residuais  pluviais  ao  dominio  público  hidráulico  (UTM  X=531.623,  Y=  4.789.727),
disporanse de arquetas para o control dos vertidos con acceso directo para a súa inspección por
parte da Administración.

- Deberá existir un Libro de Rexistro (físico ou informático adecuadamente protexido contra dano
ou contra modificación non autorizada) a disposición da Administración, no que se anotarán:

 Tomas de mostras realizadas e resultados analíticos obtidos nos ensaios en laboratorio
efectuados ao abeiro do establecido na presente Resolución.

 Incidencias ocorridas na operación que poidan influír nas condicións de operación e trata-
mento de augas, na calidade dos vertidos ou na calidade do medio receptor.

Todas as mostraxes e análises relativas ao control do vertido deberán realizarse por medio dunha
Entidade Colaboradora da Administración Hidráulica .

5.5 Informes para Augas de Galicia

Os resultados dos controis de vertido de augas residuais fecais remitiranse cunha periodicidade
anual a Augas de Galicia, sempre antes da finalización do mes seguinte ao da realización da
mostraxe.

Os resultados dos controis de vertido de augas residuais pluviais remitiranse cunha periodicidade
trimestral a Augas de Galicia, sempre antes da finalización do mes seguinte ao da realización da
mostraxe.

6 SOLOS E AUGAS SUBTERRÁNEAS

6.1 Sistemas e procedementos para evitar a contaminación

Manteranse  en  perfecto  estado  de  revisión  os  cubetos  de  seguridade  fronte  a  derramos  de
sustancias perigosas, procedéndose a recollida inmediata de todo derramo accidental que puidera
afectar ao solo.

Revisarase a pavimentación do solo da instalación para asegurarse do seu perfecto estado de
mantemento.
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Para os restantes sistemas e procedementos non especificados anteriormente, deberán cumprirse
as medidas indicadas na documentación presentada.

6.2. Vixilancia e control ambiental

Efectuarase o seguimento das augas subterráneas indicado na seguinte táboa: 

Puntos
Coordenadas UTM - ETRS89

Parámetros Frecuencia
X Y

P1 531.685 4.789.762

pH
Condutividade
Nivel freático

DQO
DBO5

Sólidos en suspensión
Nitróxeno amoniacal

Fósforo total
Aceites e graxas

BTEX (Benceno, Tolueno, Etilbenceno,
Xilenos)

PAH (Naftaleno, Acenafteno, Fluroreno,
Antraceno, Fluoranteno, Pireno,

Benzo(a)antraceno, Benzo(b,K)fluoranteno,
Benzo(a)pireno, Dibenzo(a,h)antraceno,

Indeno(1,2,3-cd)pireno)
Hidrocarburos Totais de Petróleo (TPH)

Metais (Arsénico, Antimonio, Bario, Cadmio,
Cromo, Cobre, Mercurio, Níquel, Chumbo,
Molibdeno, Selenio, Zinc, Aluminio e Ferro)

 Bienal

P2 531.753 4.789.677

P3 531.896 4.789.822

Pozo 531.755 4.789.789

A toma de mostras deberá ser realizada por un Organismo de Control Autorizado de acordo coa
norma UNE-EN ISO/IEC 17020, no sector ambiental, campo: solos. As determinacións analíticas,
deberán ser levadas a cabo por un laboratorio acreditado de acordo coa norma UNE-EN ISO/IEC
17025.

Os piezómetros deberán permanecer operativos durante toda a vida útil da instalación, levando a
cabo as  operacións  de  mantemento  necesarias  cara  a  garantir  a  súa  permanencia,  debendo
revisar as tapas exteriores para evitar a entrada de elementos externos.

A mostraxe das augas subterráneas será representativa das condicións do acuífero e incluirá os
pertinentes bombeos de volume de auga adecuado para garantir a súa representatividade.

A Administración poderá efectuar, cando o estime oportuno, análises de comprobación da calidade
dos vertidos para cotexar que se cumpren as condicións expostas na presente AAI

Se como resultado das análises efectuadas se detectasen zonas de solo ou augas contaminadas
estableceranse, de acordo coa DXCACC, criterios de avaliación de riscos e plans de acción para o
seu control.

No  caso  de  cese  da  actividade  e  desmantelamento  das  instalación  realizarase  unha
caracterización integral da calidade dos solos no emprazamento.
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7 XESTIÓN DE RESIDUOS

Na seguinte táboa amósase un resumo das autorizacións que este titular posúe para a xestión de
residuos na instalación obxecto desta autorización:

Actividade Inscrición Tipo de
residuo

Capacidade
normal (t/ano)

Capacidade máx.
(t/ano)

Valorización de residuos (R5)

SC-I-IPPC-XV-00069 RI y U 120 750

SC-RP-IPPC-XV-00034 RP 450 750

SC-RP-IPPC-XV-00012 RP 6000 30000

 Rexeneración ou outro novo em-
prego de aceites  (R9)

SC-RP-IPPC-XV-00011 RP 6000 30000

Almacenamento de residuos (R13)
SC-I-IPPC-XA-000XX  RA-
EEs

RP 36,7 100

Valorización de residuos (R12)

SC-I-IPPC-XV-00011 RI y U 310,3 2218

SC-RP-IPPC-XV-00014 RP 2000 6066

SC-RP-IPPC-XV-00037 RP 400 750

A planta conta ademais coa seguinte inscrición 105 no Rexistro Xeral de Produtores e Xestores de
Residuos  de  Galicia  (RXPXRG)  para  a  actividade  valorización  de  pneumáticos  fóra  de  uso,
incluído o seu almacenamento.

5.1 Condicións xerais

- O titular deberá cumprir en todo momento as prescricións que sobre residuos se establecen na
normativa de aplicación para as actividades autorizadas, así como nas disposicións e instrucións
que se diten nas Administracións do Estado e da Xunta de Galicia en materia de residuos.

-  As  actividades  autorizadas  están  condicionadas  ao  cumprimento  das  prescricións  técnicas
establecidas nos proxectos e memorias presentadas.

- Calquera modificación dos termos obxecto desta autorización (condicións técnicas ou destino
final  dos residuos) deberá ser  comunicada a este centro directivo para o seu coñecemento e
avaliación.

-  Só  se  poderán  tratar  na  instalación  os  residuos  recollidos  na  táboa  de  códigos  LER
correspondente.

- O titular deberá dispor dun arquivo onde se recollan por orde cronolóxica a cantidade, natureza,
orixe, destino e método de tratamento dos residuos, segundo o establecido no artigo 40 da Lei
22/2011, do 28 de xullo, e no artigo 10 do Decreto 59/2009, do 26 de febreiro, polo que se regula a
rastrexabilidade dos residuos.
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-  Os  residuos  xestionados  externamente  entregaranse  a  xestores  autorizados.  Priorizarase  a
entrega a xestores que realicen operacións de valorización e que se atopen máis preto á planta.

- No caso do almacenamento, este terá que ser por tempo inferior, a dous (2) anos se o seu
destino é a valorización, un (1) ano se é a eliminación por tratarse de residuos non perigosos.

- Réxime de garantías. A empresa deberá manter a fianza ambiental indicada no punto 4 do anexo
I da presente Resolución.

- Anualmente a empresa debe presentar ante a SXCAA unha memoria anual das actividades de
xestión,  antes do 1 de marzo  e segundo o modelo  e na forma prevista  pola  SXCAA. Deben
contabilizarse nesta memoria anual as cantidades de residuos xerados na actividade de xestión e
computar as súas saídas a xestor autorizado.

5.2 Condicións para a xestión de residuos

5.2.1 Valorización de residuos non perigosos.

a) Os residuos que abrangue a inscrición SC-I-IPPC-XV-00011 no Rexistro Xeral de Produtores e
Xestores  de  Residuos  de  Galicia  (RXPXRG)  para  a  actividade  valorización/clasificación  de
residuos (CRT), relaciónanse a continuación codificados segundo a Orden MAM/304/2002, de 8
de febreiro, pola que se publican as operacións de valorización e eliminación de residuos e a lista
europea de residuos:

Denominación Residuo Código LER

Envases de papel e cartón 150101

Envases de plástico 150102

Envases de madeira 150103

Envases metálicos 150104

Envases mesturados 150106

Absorbentes,  materiais  de  filtración,  trapos  de  limpeza  e  roupas  protectoras
distintos dos especificados no código 15 02 02

150203

Metais férreos 160117

Metais non férreos 160118

Plástico 160119

Vidro 160120

Ferro e aceiro 170405

Papel e cartón 200101
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Características da instalación:

Tipo de operación de valorización de
residuos (anexo II da Lei 22/2011, 
do 28 de xullo)

R12 -  Intercambio de  residuos  para  sometelos a  calquera  das
operacións enumeradas entre R 1 e R 11. Quedan aquí incluídas
operacións  previas  á  valorización  incluído  o  tratamento  previo,
operacións tales como a desmontaxe, a clasificación, a trituración,
a  compactación,  a  peletización,  o  secado,  a  fragmentación,  o
acondicionamento, o reenvasado, a separación, a combinación ou
mestura, previas a cualquera das operacións enumeradas de R 1
a R 11

Actividade de xestión Centro de transferencia de residuos CTR

Capacidade normal de 
almacenamento

 310,4   t/ano

Capacidade máxima de 
almacenamento puntual

65  t/ano

Capacidade máxima de 
almacenamento

 2218 t/ano

b) Os residuos que abrangue a inscrición SC-I-IPPC-XV-00069  no Rexistro Xeral de Produtores e
Xestores  de  Residuos  de  Galicia  (RXPXRG)  para  a  actividade  valorización  de  plásticos,
relaciónanse a continuación codificados segundo a Orden MAM/304/2002, de 8 de febreiro, pola
que se publican as operacións de valorización e eliminación de residuos e a lista europea de
residuos:

Denominación Residuo Código LER

Residuos de plásticos (excepto embalaxes) 020104

Residuos de plástico 070213

Labras e rebardas de plástico 120105

Envases de plástico 150102

Envases compostos 150105

Envases mesturados 150106

Plástico 160119

Plástico 170203

Plástico e caucho 191204

Plásticos 200139

Características da instalación:

Tipo de operación de valorización de 
residuos (anexo II da Lei 22/2011, do 
28 de xullo)

  R5 - reciclaxe ou recuperación doutras materias inorgánicas

Actividade de xestión Planta  de  valoración  de  plásticos  con  liña  de  plásticos  de
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automobiles e liña de envases

Capacidade normal de tratamento 120 t/ano

Capacidade máxima de tratamento 1500 t/ano, 750 t/ano para cada unha das liñas

Condicionante específico: Os residuos de entrada autorizados baixo códigos LER do capítulo 19,
unicamente poderán admitirse nas súas instalacións cando a súa procedencia sexa de xestores de
fóra da Comunidade Autónoma de Galicia, xa que dentro da comunidade, en base ao disposto no
artigo 15º da Orde do 20 de xullo de 2009 pola que se regula a construción e a xestión dos
vertedoiros no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia,  como regra xeral,  unicamente se
utilizarán os códigos 19 para os rexeitamentos non recuperables procedentes do tratamento de
residuos e destinados a vertedoiro, asignándoselles aos residuos valorizables procedentes das
saídas das plantas de valorización o código determinado pola fonte que produciu o residuo orixinal
tratado.

5.2.2 Valorización de residuos perigosos

a) Os residuos que abrangue a inscrición no RXPXRG nº:  SC-RP-IPPC-XV-00011 de xestor de
residuos perigosos para as operacións de xestión consistentes na valorización de aceites usados
son os que se relacionan na seguinte táboa codificados segundo a ORDEN MAM/304/2002, de 8
de febreiro, pola que se publican as operacións de valorización e eliminación de residuos e a lista
europea de residuos.

Denominación Residuo Código LER

Aceites minerais de mecanizado sen halóxenos (excepto as emulsións ou disolucións) 120107

Aceites hidráulicos minerais non clorados 130110

Aceites hidráulicos sintéticos 130111

Aceites hidráulicos facilmente biodegradables 130112

Outros aceites hidráulicos 130113

Aceites minerais clorados de motor, de transmisión mecánica e lubricantes 130204

Aceites minerais non clorados de motor, de transmisión mecánica e lubricantes 130205

Aceites sintéticos de motor, de transmisión mecánica e lubricantes 130206

Aceites facilmente biodegradables de motor, de transmisión mecánica e lubricantes 130207

Outros aceites de motor, de transmisión mecánica e lubricantes 130208

Aceites minerais non clorados de illamento e transmisión de calor 130307

Aceites sintéticos de illamento e transmisión de calor 130308

Aceites facilmente biodegradables de illamento e transmisión de calor 130309

Outros aceites de illamento e transmisión de calor 130310

Aceites e graxas distintos dos especificados no código 20 01 25 200126
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Características da instalación:

Tipo de operación de valorización de 
residuos (anexo II da Lei 22/2011, do
28 de xullo)

R9- Rexeneración ou outro novo emprego de aceites

Actividade de xestión Planta de recuperación de aceites usados(PRAU)

Capacidade normal de tratamento 6.000 t/ano

Capacidade máxima de tratamento 30.000 t/ano

Condicionantes específicos: 

- En todo momento deberá cumprir as prescricións relativas a residuos que se establecen no Real
Decreto 679/2006, de 2 de xuño, polo que se regula a xestión de aceites industriais usados.

- Cumprir o programa de vixilancia ambiental, referido á determinación do contido en PCB´s e ao
control de calidade do aceite, seguindo o establecido no instrución ambiental correspondente.

Así mesmo na xestión dos combustibles producidos nesta planta, cumprirase o seguinte:

- O produto obtido no proceso de valorización deberá cumprir coas especificacións establecidas no
Real decreto 61/2006, do 31 de xaneiro, polo que se determinan as especificacións de gasolinas,
gasóleos,  fuelóleos  e  gases  licuados  do  petróleo  e  se  regula  o  uso  de  determinados
biocarburantes.  En  concreto,  deberán  analizarse  os  parámetros  recollidos  no  punto  7.3  desta
Resolución, “Vixilancia e control ambiental”, coa periodicidade establecida. 

- O laboratorio que realice as análises deberá estar acreditado para a realización dos ensaios
segundo a norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005. A toma de mostras deberá ser realizada tamén
por entidade acreditada.

-  No  caso  de  que  o  produto  resultante  non  cumpra  coas  devanditas  especificacións,  deberá
xestionarse como residuo, enviándoo para o seu tratamento a un xestor autorizado.

b)  Os residuos que abrangue a inscrición no RXPXRG nº:  SC-RP-IPPC-XV-00012 de xestor de
residuos  perigosos  de  orixe  industrial  para  a  actividade  de  valorización  de  mesturas
hidrocarburadas son  os  que  se  relacionan na seguinte  táboa  codificados segundo a  ORDEN
MAM/304/2002, de 8 de febreiro, pola que se publican as operacións de valorización e eliminación
de residuos e a lista europea de residuos.

Denominación Residuo Código LER

Lodos de fondos de tanques 050103

Derramos de hidrocarburos 050105

Lodos  oleosos  procedentes  de  operacións  de  mantemento  de  instalacións  ou
equipamentos

050106

Hidrocarburos que conteñen ácidos 050112
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Denominación Residuo Código LER

Emulsións e disolucións de mecanizado que conteñen halóxenos 120108

Emulsions e disolucións de mecanizado sen halóxenos 120109

Lodos de mecanizado que conteñen substancias perigosas 120114

Residuos de desengraxamento ó vapor 120302

Emulsiones non cloradas 130105

Aceites de sentinas procedentes da navegación en augas continentais 130401

Aceites de sentinas recollidos en peiraos 130402

Aceites de sentinas procedentes doutros tipos de navegación 130403

Sólidos procedentes de desareadores e de separadores de auga/substancias aceitosas 130501

Lodos de separadores de auga/substancias aceitosas 130502

Aceites procedentes de separadores de auga/substancias aceitosas 130506

Auga aceitosa procedente de separadores de auga/substancias aceitosas 130507

Mestura de residuos procedentes de desareadores e de separadores de auga/substancias
aceitosas

130508

Fuelóleo e gasóleo 130701

Gasolina 130702

Outros combustibles (incluídas mesturas) 130703

Lodos ou emulsións de desalinización 130801

Outras emulsións 130802

Residuos que conteñen hidrocarburos 160708

Mesturas de graxas e aceites procedentes da separación de auga/substancias aceitosas,
distintas das especificadas no código 

190810

Características da instalación:

Tipo de operación de valorización de 
residuos (anexo II da Lei 22/2011, do 
28 de xullo)

R5 – Reciclado ou recuperación doutras materias inorgánicas

Actividade de xestión Planta de tratamento de mesturas hidrocarburadas (PTMHC)

Capacidade normal de tratamento 6.000 t/ano

Capacidade máxima de tratamento 30.000 t/ano

Condicionantes específicos

- O produto obtido no proceso de valorización deberá cumprir coas especificacións establecidas no
Real decreto 61/2006, do 31 de xaneiro, polo que se determinan as especificacións de gasolinas,
gasóleos,  fuelóleos  e  gases  licuados  do  petróleo  e  se  regula  o  uso  de  determinados
biocarburantes.  En  concreto,  deberán  analizarse  os  parámetros  recollidos  no  punto  5.3  desta
Resolución, “Vixilancia e control ambiental”, coa periodicidade establecida. 
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- O laboratorio que realice as análises deberá estar acreditado para a realización dos ensaios
segundo a norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005. A toma de mostras deberá ser realizada tamén
por entidade acreditada.

-  No  caso  de  que  o  produto  resultante  non  cumpra  coas  devanditas  especificacións,  deberá
xestionarse como residuo, enviándoo para o seu tratamento a un xestor autorizado.

c) Os residuos que abrangue a inscrición SC-RP-IPPC-XV-00034 no Rexistro Xeral de Produtores
e  Xestores  de  Residuos  de  Galicia  (RXPXRG)  para  a  actividade  valorización  de  plásticos,
relaciónanse a continuación codificados segundo a Orden MAM/304/2002, de 8 de febreiro, pola
que se publican as operacións de valorización e eliminación de residuos e a lista europea de
residuos:

Denominación Residuo Código LER

Envases  que  conteñen  restos  de  substancias  perigosas  ou  están
contaminados por elas 

150110

Vidro,  plástico  e  madeira  que  conteñen  substancias  perigosas  ou  están
contaminadas por elas 

170204

Características da instalación:

Tipo de operación de valorización de 
residuos (anexo II da Lei 22/2011, do 
28 de xullo)

  R5 - reciclaxe ou recuperación doutras materias inorgánicas

Actividade de xestión
Planta  de  valoración  de  plásticos  con  liña  de  plásticos  de
automobiles e liña de envases

Capacidade normal de tratamento 450  t/ano

Capacidade máxima de tratamento 1500 t/ano, 750 t/ano para cada unha das liñas

Condicionante especifico: O almacenamento de residuos perigosos para a súa valorización nesta
planta estará situado dentro das instalacións do CRT, nun lugar adecuado a tal fin, sen que estea
permitido  o  seu  almacenaxe  á intemperie  máis  que  para  o  abastecemento  puntual  da planta
durante o seu funcionamento.

d) Os residuos que abrangue a inscrición no RXPXRG nº: SC-RP-IPPC-XV-00014  de xestor de
residuos para operacións de valorización/clasificación de residuos (CRT) son os que se relacionan
na seguinte táboa codificados segundo a ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febreiro, pola que se
publican as operacións de valorización e eliminación de residuos e a lista europea de residuos.
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Denominación Residuo Perigoso Código LER

Residuos agroquímicos que conteñen substancias perigosas 020108

Residuos do acabamento que conteñen disolventes orgánicos 040214

Alcatráns ácidos 050107

Outros alcatráns 050108

Arxilas de filtración usadas 050115

Alcatráns ácidos 050601

Outros alcatráns 050603

Outros ácidos 060106

Outras bases 060205

Sales sólidas y soluciones que conteñen metais 060313

Líquidos de limpeza e licores madre acuosos 070101

Disolventes, líquidos de limpeza e licores madre 070103

Otros ácidos, líquidos de limpieza e licores 070104

Residuos  de  pintura  e  verniz  que  conteñen  disolventes  orgánicos  ou  outras
substancias perigosas

080111

Lodos  de  pintura  e  verniz  que  conteñen  disolventes  orgánicos  ou  outras
substancias perigosas 

080113

Lodos acuosos que conteñen pintura ou verniz con disolventes orgánicos ou outras
substancias perigosas

080115

Residuos da decapaxe ou eliminación de pintura e verniz que conteñen disolventes
orgánicos ou outras substancias perigosas

080117

Residuos de tintas que conteñen substancias perigosas 080312

Residuos de tóner de impresión que conteñen substancias perigosas 080317

Residuos de adhesivos e seladores que conteñen disolventes orgánicos ou outras
substancias perigosas

080409

Solucións de revelado e solucións activadoras á auga 090101

Solucións de revelado de placas de impresión á auga 090102

Solucións de revelado con disolventes 090103

Solucións de fixación 090104

Solucións de branqueo e solucións de branqueo-fixación 090105

Ácidos de decapado 110105

Ácidos non especificados en outra categoría 110106

Bases de decapado 110107

Líquidos acuosos de enxaugue que conteñen sustancias 110111

Ceras y grasas usadas 120112

Outros disolventes e mesturas de disolventes haloxenados 140602

Outros disolventes e mesturas de disolventes 140603
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Denominación Residuo Perigoso Código LER

Lodos ou residuos sólidos que conteñen disolventes haloxenados 140604

Lodos ou residuos sólidos que conteñen outros disolventes 140605

Envases que conteñen restos de substancias perigosas ou están contaminados
por elas

150110

Envases metálicos, incluídos os recipientes a presión baleiros, que conteñen unha
matriz porosa sólida perigosa (por exemplo, amianto)

150111

Absorbentes, materiais de filtración (incluídos os filtros de aceite non especificados
noutra  categoría),  trapos  de  limpeza  e  roupas  protectoras  contaminados  por
substancias perigosas

150202

Líquido de frenos 160113

Anticonxelantes que conteñen substancias perigosas 160114

Gases en recipientes a presión 160504

Produtos  químicos  de  laboratorio  que  consisten  en,  ou  conteñen,  substancias
perigosas, incluídas as mesturas de produtos químicos de laboratorio

160506

Produtos  químicos  inorgánicos  desbotados  que  consisten  en,  ou  conteñen,
substancias perigosas

160507

Produtos  químicos  orgánicos  desbotados  que  consisten  en,  o  conteñen,
substancias perigosas

160508

Baterías de chumbo 160601

Acumuladores de Ni-Cd 160602

Pilas que conteñen mercurio 160603

Electrólito de pilas ou acumuladores recollidos selectivamente 160606

Residuos que conteñen sustancias perigosas 160709

Catalizadores usados que conteñen metais de transición perigosos ou compostos
de metais de transición perigosos

160802

Catalizadores usados que conteñen ácido fosfórico 160805

Líquidos usados utilizados como catalizadores 160806

Catalizadores usados contaminados con substancias perigosas 160807

Mesturas bituminosas que conteñen alcatrán de hulla 170301

Materiais que conteñen amianto 170601

Materiais de construción que conteñen amianto 170605

Residuos cuxa recollida e eliminación e 180103

Produtos químicos que consisten en, ou conteñen, substancias perigosas 180106

Produtos químicos que consisten en 180205

Lodos que conteñen sustancias perigosas 190811

Ácidos 200113

Álcalis 200115

Produtos fotoquímicos 200117
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Denominación Residuo Perigoso Código LER

Pesticidas 200119

Pinturas, tintas, adhesivos e resinas que conteñen substancias perigosas 200127

Baterías e acumuladores especificados nos códigos 16 06 01, 16 06 02 ou 16 06 03
e baterías e acumuladores sen clasificar que conteñen esas baterías

200133

- Características da instalación:

Tipo de operación de valorización de 
residuos (anexo II da Lei 22/2011, do 28
de xullo)

R12 -  Intercambio  de  residuos para  sometelos  a  calquera das
operacións enumeradas entre R 1 e R 11. Quedan aquí incluídas
operacións  previas  á  valorización  incluído  o  tratamento  previo,
operacións tales como a desmontaxe, a clasificación, a trituración,
a  compactación,  a  peletización,  o  secado,  a  fragmentación,  o
acondicionamento, o reenvasado, a separación, a combinación ou
mestura, previas a cualquera das operacións enumeradas de R 1
a R 11

Actividade de xestión Centro de transferencia de residuos CTR

Capacidade normal de almacenamento 2.000 t/ano

Capacidade máxima de almacenamento
puntual

46 t/ano

Capacidade máxima de almacenamento  6.066 t/ano

e) Os residuos que abrangue a inscrición SC-RP-IPPC-XV-00037  no Rexistro Xeral de Produtores
e Xestores de Residuos de Galicia (RXPXRG) para a actividade valorización de filtros de aceite
usado, relaciónanse a continuación codificados segundo a Orden MAM/304/2002, de 8 de febreiro,
pola que se publican as operacións de valorización e eliminación de residuos e a lista europea de
residuos:

Denominación Residuo Código LER

Filtros de aceite 160107*

Características da instalación:

Tipo de operación de valorización de 
residuos (anexo II da Lei 22/2011, do 28 
de xullo)

R12 - Intercambio de residuos para sometelos a calquera
das operacións enumeradas entre R 1 e R 11. Quedan aquí
incluídas  operacións  previas  á  valorización  incluído  o
tratamento previo, operacións tales como a desmontaxe, a
clasificación, a trituración, a compactación, a peletización, o
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secado,  a  fragmentación,  o  acondicionamento,  o
reenvasado,  a  separación,  a  combinación  ou  mestura,
previas a cualquera das operacións enumeradas de R 1 a R
11

Actividade de xestión Planta de valoración de filtros de aceite

Capacidade normal de almacenamento 400  t/ano

Capacidade máxima de almacenamento 750 t/ano

7.2.3 Almacenamento de residuos non perigosos.

a) Os residuos que abrangue a inscrición SC-RP-IPPC-XA-00020 no RXPXRG para a actividade
de almacenamento, relaciónanse no anexo V codificados segundo a Orden MAM/304/2002.

Tubos fluorescentes e outros residuos que conteñen mercurio 200121

Equipamentos desbotados que conteñen clorofluorocharbonos, HCFC, HFC 160211

Equipos eléctricos e electrónicos fóra de uso, distintos dos especificados nos códigos 20 01
21 e 20 01 23, que conteñen compoñentes perigosos

200135

- Características da instalación:

Tipo de operación de valorización de 
residuos (anexo II da Lei 22/2011, do 
28 de xullo):

R13 – Almacenamento de residuos en espera de calquera das
operacións numeradas de R1 a R12.

Actividade de xestión: Almacenamento de residuos  non perigosos industriais e urbanos

Capacidade normal de 
almacenamento:

36,6 t/ano RAAEs

Capacidade máxima de 
almacenamento:

100 t/ano RAAEs

Capacidade de almacenamento 
puntual

3,25 t RAAEs

- Condicionantes específicos para residuos de aparellos eléctricos e electrónicos::

 Deberán cumprir estritamente o determinado no Real Decreto 110/2015, de 20 de febreiro,
sobre residuos de aparellos eléctricos e electrónicos e, en concreto, o relativo ás condicións
de almacenamento dos RAEE, e en particular:
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- A área das instalacións de tratamento específico destinada a almacenar os RAEE que
están á espera de ser tratados cumprirá co disposto no anexo VIII relativo ás condicións de
almacenamento.
-  A  cantidade  máxima  de  RAEE  almacenados  non  excederá  a  cantidade  indicada  na
autorización de actividade da instalación. O tempo de almacenamento dos RAEE antes do
tratamento non superará os prazos fixados no artigo 20.4 da Lei 22/2011, de 28 de xullo.
Para isto, rexistraranse as datas de entrada e de tratamento dos RAEE recibidos, por lotes
ou entregas.

 A autorización suxeita á inscrición SC-RP-IPPC-XA-00020 no RXPXRG para almacenamento
de residuos  perigosos  habilita  á  empresa  para  recibir  e  almacenar  residuos  de aparellos
eléctricos  e  electrónicos  para  a  operación  R1302  (Almacenamento  de  residuos  de  xeito
seguro previo ao seu tratamento) clasificados cos seguintes códigos combinados LER-RAEE: 

Código LER - RAEE Grupos de tratamento de RAEE

160211-11 Aparatos con CFC, HCFC, HC, NH3 

160211-12 Aparatos Aire acondicionado  

200121-31 Lámparas de descarga, no LED y fluorescentes

200135-13 Aparatos con aceite en circuitos o condensadores 

200135-21 Monitores y pantallas CRT 

200135-22 Monitores y pantallas: No CRT, no LED 

200135-41 Grandes aparatos con componentes peligrosos 

200135-51 Pequeños aparatos con componentes peligrosos y
pilas incorporadas 

200135-61 Aparatos  de  informática  y  telecomunicaciones
pequeños con componentes peligrosos 

 Esta autorización de almacenamento de RAEE perigosos habilita á empresa para recibir e
almacenar  residuos  perigosos  clasificados  cos  códigos  LER  160211,  200120  e  200135,
procedentes das categorías:

Categorías de AEE

2. Pequenos electrodomésticos

3. Equipos de informática e telecomunicacións pequenos, excluíndo 4.1

4. Aparatos electrónicos e de consumo e paneis fotovoltaicos:
4.1 Televisores, monitores e pantallas
4.4 Outros aparatos electrónicos de consumo

5. Aparatos de alumeado (agás luminarias domésticas): 
5.1 Lámpadas de descarga de gas 
5.2 Lámpadas LED
5.3 Luminarias profesionais
5.4 Outros aparatos de alumeado

6. Ferramentas eléctricas e electrónicas (agás as ferramentas industriais
 fixas de gran envergadura)

9. Instrumentos vixilancia e control 
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de aparellos eléctricos ou electrónicos do anexo I do Real Decreto 110/2015, de 20 de febreiro,
sobre  residuos  de  aparellos  eléctricos  e  electrónicos,  non  podendo  recibir  residuos  doutras
procedencias, aínda que teñan os mesmos códigos LER que os residuos autorizados.

7.3 Vixilancia e control ambiental.

- A empresa debe presentar ante a SXCAA a seguinte documentación coa periodicidade indicada: 

- Para as actividades de xestión, anualmente a empresa deberá presentar unha memoria resumo
da información contida no arquivo cronolóxico co contido que figura no anexo XII, da Lei 22/2011,
do  28  de  xullo,  de  residuos  e  solos  contaminados. Para  aquelas  actividades  suxeitas  a
comunicación segundo o previsto na Lei 22/2011 manterase o arquivo cronolóxico á disposición
das autoridades competentes para efectos de inspección e control.

-  O procedemento a seguir  para a súa presentación será o indicado na seguinte páxina web:
http://sirga.medioambiente.xunta.es/tramites/declaracion.html.

- A empresa deberá realizar analíticas aos combustibles resultantes da rexeneración de aceites
minerais e o tratamento de augas hidrocarburadas cunha periodicidade mínima trimestral. 
Os parámetros a analizar coa periodicidade establecida serán os recollidos no anexo IV do Real
decreto  61/2006,  do  31  de  xaneiro,  polo  que  se  determinan  as  especificacións  de  gasolinas,
gasóleos,  fuelóleos  e  gases  licuados  do  petróleo  e  se  regula  o  uso  de  determinados
biocarburantes, e que se especifican a continuación:

ESPECIFICACIÓNS DOS FUELÓLEOS.

Parámetros
Unidades de

medida
Límites Periodicidade

Color
Viscosidade cinemática a 50ºC, (máx.)
Xofre, (máx.) (*)
Punto de inflamación, (mín.)
Auga e sedimento, (máx.)
Auga, (máx.)
Potencia calorífica superior, (mín.)
Potencia calorífica inferior, (mín.)
Cinzas, (máx.)
Estabilidade
       -Sedimentos potenciais (máx.)
Vanadio, (máx.)

mm2/s
% m/m

ºC
% V/V
% V/V
kcal/kg
kcal/kg
% m/m

% m/m
mg/kg

Negro
380
1,0
65
1,0
0,5

10.000
9.500
0,15

0,15
300

Trimestral

(*) Coas excepcións recollidas no artigo 4 do Real Decreto 61/2006, do 31 de xaneiro.
O método de referencia adoptado para determinar o contido en xofre no fuelóleo pesado será o definido nas normas UNE
EN ISO 8754 (1996) e UNE EN ISO 14596 (1999).
Os métodos de ensaio a aplicar para os demais parámetros, serán os reflectidos no anexo IV do Real Decreto 61/2006, do
31 de xaneiro, e corresponderanse coa ultima versión publicada da norma.

-  Trimestralmente remitirase  un  informe  da  actividade  que  inclúa  a  información  recollida  no
arquivo  cronolóxico  (relación  das  entradas  de  residuos  e  as  saídas  de  combustible  e  base
lubricante  rexenerada,  indicando  cantidades,  empresas  produtoras,  e  destinos),  as  analíticas
efectuadas sobre os produtos obtidos e calquera outra información que se estime de relevancia.
As analíticas deberán conservarse por un período mínimo de cinco anos.
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ANEXO V: PROGRAMA DE VIXILANCIA E SEGUIMENTO
AMBIENTAL

1 Responsable do control do programa de vixilancia e seguimento ambiental

A instalación  debe  contar  cun  responsable  do  control  do  cumprimento  do  plan  de  vixilancia
incluído  nesta  autorización.  No  prazo  de  10  días  tras  a  notificación  desta  resolución  o
representante legal da instalación designará á persoa responsable, debendo comunicalo a este
centro directivo.

O cambio do responsable será comunicado a esta dirección xeral no momento en que se produza.

2 Metodoloxía de medición e ensaios

Salvo indicación expresa noutro sentido, as tomas de mostras e as análises serán efectuadas por
un organismo de control acreditado, seguindo a metodoloxía establecida en normas EN, UNE-EN,
UNE e, en ausencia destas, noutras normas internacionais ou nacionais que garantan a obtención
de datos de calidade científica equivalentes.

Os métodos analíticos deben permitir alcanzar os límites de detección cuantitativos e cualitativos
necesarios para valorar as concentracións presentes con seguridade.

3 Presentación da memoria de seguimento ambiental

O titular elaborará unha memoria do seguimento ambiental realizado para cada trimestre natural
do ano, que se presentará nesta dirección xeral no prazo máximo de 3 meses dende a finalización
do semestre:

- a  memoria  ten  que  asinala  un  representante  legal  da  instalación  ou  o  responsable  do
cumprimento da autorización ambiental integrada.

- os informes incluídos estarán asinados polo/s técnico/s competente/s responsable/s da súa
elaboración e selados pola empresa. 

4 Contido das memoria de seguimento ambiental

Os informes dos  controis  analíticos  deberán  especificar  os  procedementos  de  mostraxe  e os
métodos analíticos empregados.
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Memoria 1º trimestre 
Responsable Identificación do responsable do seguimento ambiental

Plano 
Plano sobre ortofoto coa localización  dos puntos de control  (escala mínima
1/1000). Recollerá as coordenadas UTM ETRS89 dos ditos puntos

Datos de explotación

Produción  de  combustibles  e  aceites  recuperados  (t/mes  e  % respecto  da
capacidade produtiva)
Consumo de enerxía (kW/t produto)
Consumo de auga (m3/t produto)

Sistema de xestión 
ambiental

Resultado da auditoría externa ou interna independente no que se acredite  a 
avaliación periódica do sistema. Cando o certificado expire, acompañarase do 
certificado para o novo período.

Vertidos
Resultados dos controis correspondentes e informe valorativo do cumprimento 
dos valores límite de vertido, con datos e expresión gráfica dos resultados.

Control de combustibles Informe de actividade sobre combustible recuperado

Desviacións
Estudio das desviacións ocorridas, indicando as posibles causas, detalle das
medidas  correctoras  adoptadas,  data  de  implantación  e  análise  da  súa
efectividade

Modificacións
Descrición  das  modificacións/melloras  executadas(1),  xunto  con  planos
explicativos (de ser necesario)

Incidentes/Accidentes
Relación dos sucesos acontecidos, descrición e data na que se comunicaron
formalmente

Memoria 2º trimestre 
Responsable Identificación do responsable do seguimento ambiental

Plano 
Plano sobre ortofoto coa localización  dos puntos de control  (escala mínima
1/1000). Recollerá as coordenadas UTM ETRS89 dos ditos puntos

Datos de explotación

Produción  de  combustibles  e  aceites  recuperados  (t/mes  e  % respecto  da
capacidade produtiva)
Consumo de enerxía (kW/t produto)
Consumo de auga (m3/t produto)

Emisións á atmosfera

Medicións  descontinuas  (externas):  resultados  dos  controis  e  valoración  do
cumprimento dos valores límite de emisión, con datos e expresión gráfica de
resultados incluíndo caudal de gases (referidos a condicións normais e gas
seco, para as medicións externas)

Vertidos
Resultados dos controis correspondentes e informe valorativo do cumprimento
dos valores límite de vertido, con datos e expresión gráfica dos resultados.

Control de combustibles Informe de actividade sobre combustible recuperado

Desviacións
Estudio das desviacións ocorridas, indicando as posibles causas, detalle das
medidas  correctoras  adoptadas,  data  de  implantación  e  análise  da  súa
efectividade.

Modificacións
Descrición  das  modificacións/melloras  executadas(1),  xunto  con  planos
explicativos (de ser necesario)

Incidentes/Accidentes
Relación dos sucesos acontecidos, descrición e data na que se comunicaron
formalmente

Memoria 3º trimestre
Responsable Identificación do responsable do seguimento ambiental

Plano 
Plano sobre ortofoto coa localización  dos puntos de control  (escala mínima
1/1000). Recollerá as coordenadas UTM ETRS89 dos ditos puntos

Datos do funcionamento

Produción  de  combustibles  e  aceites  recuperados  (t/mes  e  % respecto  da
capacidade produtiva)
Consumo de auga (m3/t produto)
Consumo de enerxía (kW/t produto)

Vertidos
Resultados dos controis e informe valorativo do cumprimento dos valores límite
de vertido, con datos e expresión gráfica dos resultados.
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San Lázaro s/n

15781  Santiago de CompostelaCONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, 
TERRITORIO E VIVENDA
Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático

Control de combustibles Informe de actividade sobre combustible recuperado

Desviacións
Estudio das desviacións ocorridas, indicando as posibles causas, detalle das
medidas  correctoras  adoptadas,  data  de  implantación  e  análise  da  súa
efectividade

Modificacións
Descrición  das  modificacións/melloras  executadas(1),  xunto  con  planos
explicativos (de ser necesario)

Incidentes/Accidentes
Relación dos sucesos acontecidos, descrición e data na que se comunicaron
formalmente

(1) Esta memoria non exime ao titular de efectuar a comunicación previa formal que se indica nas obrigas
xerais desta resolución

Memoria 4º trimestre
Responsable Identificación do responsable do seguimento ambiental

Plano 
Plano sobre ortofoto coa localización  dos puntos de control  (escala mínima
1/1000). Recollerá as coordenadas UTM ETRS89 dos ditos puntos

Datos do funcionamento

Produción  de  combustibles  e  aceites  recuperados  (t/mes  e  % respecto  da
capacidade produtiva)
Consumo de auga (m3/t produto)
Consumo de enerxía (kW/t produto)

Emisións á atmosfera

Medicións  descontinuas  (internas  e  externas):  resultados  dos  controis  e
valoración  do  cumprimento  dos  valores  límite  de  emisión,  con  datos  e
expresión  gráfica  de  resultados  incluíndo  caudal  de  gases  (referidos  a
condicións normais e gas seco, para as medicións externas)

Vertidos
Resultados dos controis e informe valorativo do cumprimento dos valores límite
de vertido, con datos e expresión gráfica dos resultados.

Solos e augas subt. Informes dos controis e informe valorativo no ano que corresponda
Control de combustibles Informe de actividade sobre combustible recuperado

Desviacións
Estudio das desviacións ocorridas, indicando as posibles causas, detalle das
medidas  correctoras  adoptadas,  data  de  implantación  e  análise  da  súa
efectividade

Modificacións
Descrición  das  modificacións/melloras  executadas(1),  xunto  con  planos
explicativos (de ser necesario)

Incidentes/Accidentes
Relación dos sucesos acontecidos, descrición e data na que se comunicaron
formalmente

(1) Esta memoria non exime ao titular de efectuar a comunicación previa formal que se indica nas obrigas
xerais desta resolución

NOTA:  Estas memorias non eximen ao titular de efectuar a comunicación previa formal que se
indica nas obrigas xerais desta resolución

5 Arquivo da información

Salvo indicación expresa noutro sentido, os resultados dos controis requiridos nesta autorización
serán arquivados na planta e mantidos durante un período mínimo de 10 anos a partir do final do
ano de referencia de que se trate, debendo facilitarse á administración en caso de que esta os
requira.
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