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Resolución do 11 de marzo de 2013, da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación 
Ambiental, pola que se renova a autorización ambiental integrada outorgada á Sociedad 
Gallega de Residuos Industriales SOGARISA, S.A. para o Centro de tratamento de 
residuos industriais (CTRIG) no concello das Somozas (A Coruña) (Nº de rexistro AAI: 
2006/0261_NAA/IPPC_052; clave expediente renovación: 2012-IPPC-M-63). 
 
 

Antecedentes de feito 
 
 
Primeiro.- Con data 05/03/2008 concedeuse a SOGARISA, SA a autorización ambiental 
integrada para o centro de tratamento de residuos industriais (CTRIG) localizado en As 
Somozas (A Coruña), establecéndose unha vixencia de cinco (5) anos a partir do día seguinte 
á notificación ao titular. 
 
Segundo.- O 28/05/2012 o titular solicitou a renovación da citada autorización, presentando a 
documentación necesaria para os trámites legalmente estipulados o 23/07/2012.  
 
Terceiro.-  Durante a tramitación o titular presentou o informe de situación de solos que os 
titulares das instalacións potencialmente contaminadoras do solo están obrigados a remitir en 
cumprimento do establecido no artigo 5 do Decreto 60/2009, do 26 de febreiro, sobre solos 
potencialmente contaminados e procedemento para a declaración de solos contaminados. 
 
Cuarto.- Durante a tramitación, na data do 15 de febreiro de 2013, o titular solicita a ampliación 
dos residuos que abrangue a súa inscrición na actividade de tratamento previo a eliminación e 
vertedoiro co número de rexistro SC-RP-IPPC-XE-00002, en concreto o código LER 070401, 
“Líquidos de limpeza e licores nai acuosos”, codificado segundo a Orden MAM/304/2002. 
Da análise de documentación aportada e da información dispoñible, esta Secretaría Xeral 
considera que a modificación prevista non é substancial en base aos criterios recollidos no 
artigo 10.2 da Lei 16/2002. 
 
Quinto.-  Aos efectos previstos no artigo 7.1 do Real Decreto 509/2007, do 20 de abril, polo 
que se aproba o regulamento para o desenvolvemento e execución da Lei 16/2002, do 1 de 
xullo, de prevención e control integrados da contaminación, con data 24/09/2012 publicouse no 
Diario Oficial de Galicia (nº 182) o anuncio do 20/08/2012, desta Secretaría Xeral, polo que se 
sometía a información pública a solicitude de renovación da autorización ambiental integrada 
da instalación obxecto da presente resolución.  
 
Sexto.- O 26/11/2012 recibiuse o certificado de información pública emitido polo Concello das 
Somozas e o 16/11/2012 o emitido pola Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente, 
Territorio e Infraestruturas da Coruña. No expediente non consta a presentación de alegacións. 
 
Sétimo.- En cumprimento do disposto no artigo 7.1 do Real Decreto 509/2007 durante a 
tramitación solicitouse informe ao Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia, á Xefatura 
Territorial da Consellería de Economía e Industria da Coruña, a Augas de Galicia, á Dirección 
Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública e ao Concello das Somozas.  
 
Oitavo.- Dende a data de outorgamento da autorización ambiental integrada a Consellería de 
Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas inspeccionou a instalación nas seguintes datas: 
29/09/2008, 15/01/2009, 10/02/2009, 05/06/2009, 06/11/2009, 30/09/2010 e 20/05/2011. 
 
Noveno.- O 08/03/2013, de conformidade co artigo 7.1 do Real Decreto 509/2007, efectuouse 
o trámite de audiencia. Como resultado deste trámite non consta a presentación de alegacións. 
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Fundamentos de dereito 

 
 
Primeiro.- O artigo 25.1 da Lei 16/2002, do 1 de xullo, de prevención e control integrados da 
contaminación, dispón que transcorrido o prazo de vixencia das autorizacións ambientais 
integradas, estas deben ser renovadas.  
 
Segundo.- Conforme ao estipulado no artigo 7 do Decreto 60/2009 se á vista do informe de 
situación non existen indicios de contaminación dos solos, debe ditarse resolución expresa 
aprobándoo.  
 
Terceiro.- A Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental é o órgano competente para 
conceder a autorización ambiental integrada e para resolver os procedementos sometidos á 
lexislación sobre solos potencialmente contaminados, de conformidade co disposto no Decreto 
44/2012, do 19 de xaneiro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Medio 
Ambiente, Territorio e Infraestruturas.  
 
Á vista do exposto anteriormente, e unha vez completado o procedemento administrativo 
previsto 
 
 

Resolvo 
 
 
Primeiro.-  Renovar a SOGARISA, SA a autorización ambiental integrada outorgada para o 
centro de tratamento de residuos industriais (CTRIG) localizada no concello das Somozas (A 
Coruña). Segue correspondendo a esta instalación o número de rexistro 
2006/0261_NAA/IPPC_052. 
 
Segundo.- Establecer un prazo de vixencia da presente autorización de oito (8) anos, contados 
a partir do día seguinte ao da notificación desta resolución, salvo que se produzan antes da súa 
finalización modificacións substanciais que obriguen á tramitación dunha nova autorización ou 
que se incorra nalgún dos supostos de modificación de oficio recollidos no artigo 26 da Lei 
16/2002. Transcorrido o prazo de vixencia sen que se producira ningunha das circunstancias 
anteriores, estarase ao disposto no artigo 25 da citada Lei 16/2002. 
 
Terceiro.- Deixar sen efecto, a partir do día seguinte ao da notificación desta resolución, a 
autorización ambiental integrada outorgada en data 05/03/2008.  
 
Cuarto.- Aprobar o informe de situación do solo do emprazamento desta instalación. 
 
Quinto.- Establecer a obriga de que o titular dea cumprimento ao Real Decreto 508/2007, de 
20 de abril, polo que se regula o subministro de información sobre emisións do Regulamento E-
PRTR e das autorizacións ambientais integradas, comunicando a información requirida 
anualmente ao rexistro galego PRTR de emisións (REGADE Sección PRTR). 
 
Sexto.- Establecer a obriga de que o titular comunique a esta Secretaría Xeral calquera 
modificación que se pretenda levar a cabo na instalación, indicando razoadamente, en atención 
aos criterios sinalados no artigo 10.2 da Lei 16/2002, se considera que se trata dunha 
modificación substancial ou non substancial, acompañándose dos documentos xustificativos 
oportunos. Para estas modificacións aplicarase o sinalado nos artigos 10.4 e 10.5 da citada Lei. 
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Sétimo.- Establecer a obriga de que o cambio de titularidade sexa comunicado a esta 
Secretaría Xeral, debendo presentarse a documentación acreditativa da nova titularidade da 
instalación. 
 
Oitavo.- Dar publicidade á presente resolución no Diario Oficial de Galicia. 
 
Noveno.- Notificar esta resolución a SOGARISA, SA e ao Concello das Somozas, aos efectos 
oportunos. 
 
Contra esta resolución, que non pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer, no prazo dun 
mes, recurso de alzada ante o conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, de 
conformidade co disposto no artigo 114 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico 
das administracións públicas e do procedemento administrativo común. 
 
Santiago de Compostela, 11 de marzo de 2013 
 
O Secretario Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental 
 
 
 
Justo de Benito Basanta 
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Anexo I: datos da empresa e do expediente  
 
1. Datos da empresa: 
 

Razón social: Sociedad Gallega de Residuos Industriales SOGARISA, SA. 
CIF: A-15.506.934. 
Dirección domicilio social: Parque Empresarial As Somozas.  
Poboación: As Somozas. 
Código postal: 15565. 
Provincia: A Coruña. 
 

2. Datos da instalación: 
 

Actividade: xestión de residuos. 
Localización: Parque Empresarial As Somozas e Monte Marbán.  
Poboación: As Somozas. 
Código postal: 15565. 
Provincia: A Coruña. 
Coordenadas UTM indicativas da localización das instalacións: 
  

Coordenadas UTM 
(Datum ED50-Fuso 29) Zonas 

X Y 

Parque empresarial 587.072 4.812.175 

Monte Marbán (con ampliación) 589.789 4.823.653 

Monte Marbán (sen ampliación) 589.510 4.823.266 

 
Sector de actividade: xestión de residuos. 
CNAE: 3822 Tratamento e eliminación de residuos perigosos. 
Ano de posta en marcha: 1996. 

 
3. Seguros e fianzas: 

 
3.1 Fianzas. 
 
Tendo en conta a Orde do 16 de xaneiro do 2007, polo que se fixan os criterios de cálculo 
para a determinación da fianza nas actividades determinadas no Decreto 174/2005, 
establece unha forma de cálculo e unha actualización diferenciada da fianza segundo a 
actividade, a empresa ten constituídas, as seguintes fianzas: 
 
a) Fianza pola contía de 671.890 euros que cubra todas as actividades de produción e 
xestión de residuos perigosos postas en marcha no CTRIG (a excepción da eliminación en 
vertedoiro) PFQ, PTP, EVOX, PRM, PE, PRHC, NT, produción de residuos. Para as 
actividades en proxecto a medida que se vaian construíndo no CTRIG, e previo inicio da 
súa actividade, a empresa deberá actualizar a contía desta fianza para garantir 
axeitadamente a responsabilidade ambiental. 
 
b) Fianza por unha contía conxunta de 2.195.624 euros que cubra a actividade de 
eliminación no vertedoiro en explotación (DDSII). Esta fianza deberá actualizarse cada 
dous anos ou sempre que se modifiquen os criterios iniciais de fixación da fianza, debendo 
manterse a mesma mentres a entidade explotadora sexa responsable do mantemento 
posterior ao peche do vertedoiro. 
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c) Fianza pola contía de 3.660.502 euros que cubra a actividade de eliminación no 
depósito de seguridade clausurado (DDSI). 
 
d) Fianza pola contía de 67.133 euros que cubra todas as actividades de xestión de 
residuos non perigosos postas en marcha no CTRIG desenvolvidas na PFQ, EVOX, PRM, 
PRHC e NT. 
 
e) Fianza pola contía de 85.675 euros que cubra a actividade de valorización na planta de 
tratamento de pneumáticos usados. 
 
 
3.2 Seguro de responsabilidade civil. 
 
A empresa conta cunha póliza de seguro de responsabilidade civil en vigor cunha contía de 
4.000.000 euros que cubre, segundo os seus termos, os danos previstos no artigo 20.4.c 
da Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e solos contaminados, e nas súas normas de 
desenvolvemento. Para a realización das actividades deberá manter vixente en todo 
momento a nomeada póliza do seguro de responsabilidade civil. O incumprimento desta 
obriga suporá a suspensión da eficacia da autorización outorgada e non poderá exercer as 
actividades prescritas mentres persista esta circunstancia. 
 

4. Datos de interese: 
 
Categoría IPPC: anexo I, epígrafes 5.4 e 5.1. 
 
Código centro do Rexistro Estatal de Emisións e Fontes Contaminantes (E-PRTR): 
778. 
 
Real Decreto 1254/1999, de 16 de xullo, polo que se aproban medidas de control dos 
riscos inherentes aos accidentes graves nos que interveñan substancias perigosas: 
a instalación atópase dentro do ámbito de aplicación desta norma. 
 
Regulamento (CE) nº 1907/2006 do Parlamento Europeo e do Consello, de 18 de 
decembro de 2006 (REACH): a instalación emprega substancias afectadas como usuario 
intermedio. 
 
Rexistro Xeral de Produtores e Xestores de Residuos de Galicia: SOGARISA, SA está 
inscrita como: 
 
- Xestor de residuos perigosos na actividade de valorización consistente en: 
 

- Valorización de residuos contaminados con orgánicos e/ou hidrocarburos, con 
número de rexistro SC-RP-IPPC-XV-00004. 

- Valorización de metais, con número de rexistro SC-RP-IPPC-XV-00005. 
- Valorización-clasificación de residuos, con número de rexistro SC-RP-IPPC-

XV-00006. 
- Valorización-clasificación de residuos e recuperación de envases, con número 

de rexistro SC-RP-IPPC-XV-00007; inscrición suxeita a verificación do 
cumprimento das condicións impostas para esta instalación. 

 
- Xestor de residuos perigosos na actividade de eliminación consistente en: 
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- Tratamento previo a eliminación en vertedoiro, con número de rexistro SC-RP-
IPPC-XE-00002. 

- Eliminación en vertedoiro, con número de rexistro SC-RP-IPPC-XE-00001. 
 

- Xestor de recollida e transporte de residuos perigosos, con número de rexistro SC-RP-
P-XTT-00061. 

 

- Produtor de residuos perigosos co número de rexistro SC-RP-IPPC-P-00012. 

 
- Xestor de residuos non perigosos na actividade de valorización consistente en: 

 
- Valorización de residuos contaminados con orgánicos e/ou hidrocarburos, con 

número de rexistro SC-I-IPPC-XV-00022. 
- Valorización de metais, con número de rexistro SC-I-IPPC-XV-00023. 
- Valorización-clasificación de residuos, con número de rexistro SC-I-IPPC-XAV-

00001. 
- Valorización de pneumáticos fóra de uso, con número de rexistro SC-I-IPPC-

XV-00013. 
 

- Xestor de residuos non perigosos na actividade de eliminación consistente en: 
 

- Tratamento previo a eliminación e vertedoiro, con número de rexistro SC-I-
IPPC-XE-00015. 

- Recepción de residuos en espera de eliminación, con número de rexistro SC-I-
IPPC-XE-00013. 
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Anexo II: descrición da instalación 
 
1. Localización 

 
As instalacións obxecto desta autorización localízanse no concello das Somozas (A Coruña) en 
dúas zonas diferenciadas: 
 
Zona ou Área I 
 
Situada no Parque Empresarial das Somozas, cunha superficie de 44.000 m2; nela localízanse 
as instalacións da planta de tratamento físico-químico (PFQ), planta de evaporación-oxidación 
(EVOX), nave de transferencia (NT), laboratorio, oficinas, etc.. 
 
Zona ou Área II 
 
Situada na ladeira do Monte Marbán e próxima ao Monte A Solana, cunha superficie de 
570.000 m2, da que menos da metade está en explotación dende o ano 1996; nela localízanse 
as instalacións da planta de estabilización (PE), nave de maduración (NM), planta de 
recuperación de metais (PRM), planta de tratamento de residuos contaminados con orgánicos 
e/ou hidrocarburos (PRHC), depósitos de seguridade (DDS), etc..  
 
2. Réxime de explotación das instalacións 
 
As actuais instalacións do CTRIG foron constituídas e están sendo explotadas por SOGARISA en 
réxime de servizo público de titularidade autonómica e no marco do contrato de xestión de 
servizos públicos subscrito coa Xunta de Galicia o 12 de maio de 1995, que unha duración de vinte 
(20) anos, a partir de dita data. 
 
3. Evolución da instalación dende o outorgamento da autorización ambiental integrada 

e modificacións realizadas  
 

Evolución da instalación 
 
Construíronse algunhas das infraestruturas e edificacións previstas na ampliación do CTRIG 
consistentes en: 
 

- Novo depósito de seguridade (DDS), debido a que o anterior, tras dez (10) anos de 
explotación, chegou ao final da súa vida útil por colmatación do volume de 
almacenamento dispoñible. 

- Planta de recuperación de metais (PRM) que permite a valorización de determinados 
residuos industriais de carácter metálico que chegan ás instalacións do CTRIG. 

- Nave de maduración de residuos (NM) que permite almacenar no seu interior os 
residuos industriais xa estabilizados. 

- Planta de descontaminación de solos e tratamento de residuos contaminados con 
orgánicos e/ou hidrocarburos. 

 
Entre os proxectos pendentes de acometer atópanse os seguintes: 
 

- Planta de estabilización de residuos industriais (PER). 
- Planta de recepción, clasificación, acondicionamento de residuos e tratamento de 

envases (PRE) 
- Traslado da nave de transferencia (NT) da Área I á Área II. 

 
Modificacións realizadas e propostas 
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- No ano 2012 SOGARISA, SA foi autorizada para a xestión de residuos non perigosos, 

mediante a inscrición no Rexistro Xeral de Produtores e Xestores de Residuos de 
Galicia (RXPXRG) como xestor de residuos non perigosos para distintas actividades, 
nas instalacións existentes no CTRIG. 

- A previsión da reutilización dunha das naves da PRHC, parcialmente ociosa na 
actualidade, cuberta e debidamente impermeabilizada, empregarase como Nave de 
Transferencia Área II, onde se realizarán traballos similares aos desenvolvidos na 
actualidade na Nave de Transferencia Área I. 

 
4. Descrición dos procesos produtivos  

 
Zona ou área I 
 
Localizada no Parque Empresarial das Somozas, conta coas seguintes instalacións: 

 
- Planta de tratamento fisicoquímico (PFQ). As liñas de tratamento desta planta 

asócianse a cada unha das tipoloxías de residuos a tratar que son: residuos 
cianurados, ácidos, crómicos, básicos con metais, taladrinas e emulsións. 
Dun xeito xeral, a operativa de tratamento iníciase cun tratamento químico e unha vez 
que se comproba que os parámetros son correctos o residuo é transportado cara ao 
precipitador. O precipitado fíltrase obténdose un efluente líquido que se analiza e envía 
a planta EVOX, e unha torta de filtración que en función do resultado dos parámetros 
de control é enviada ao DDS ou a PE para a súa inertización.  
Os gases producidos durante a neutralización, e durante o almacenamento e oxidación 
dos residuos cianurados, son aspirados e tratados en columnas de lavado, sendo as 
solucións de lavado esgotadas tratadas na propia PFQ. 
Os residuos non perigosos, que se xestionen nesta planta, previa admisión, trataranse 
nas liñas anteriormente indicadas que mellor se adapten as súas características físico-
químicas, pero sempre en tanques de almacenamento e batchs de xestión 
diferenciados. 

- Planta de tratamento biolóxico (PTB). Nesta planta realízase o tratamento biolóxico de 
residuos de natureza líquida.  
Segundo a descrición do proceso, os líquidos almacénanse en tanques de 
homoxeneización e enviados aos reactores de oxidación onde se produce unha 
degradación biolóxica ao poñerse en contacto con leitos de lamas activadas e 
reaccións de nitrificación/desnitrificación. Trala degradación biolóxica os residuos 
pásanse a sedimentadores. 
Na actualidade esta planta non se atopa en funcionamento, servindo como planta 
auxiliar á EVOX e a PFQ. 

- Planta de tratamento de pilas (PTP). Nesta planta realízase a inertización de pilas e 
tubos fluorescentes, obténdose como produto final lodos que previa estabilización 
deposítanse no DDS. 
Segundo a descrición do proceso, as pilas sométense a un cribado agrupándose 
segundo as súas características químicas, despois tritúranse e a masa do moído-
triturado, pásase a un reactor de eixe vertical. Neste proceso inmobilízanse os metais 
pesados por precipitación química e fixación nunha matriz sólida. Os lodos inertes 
mestúranse con cemento e os lodos que aínda conteñen metais pesados son 
conducidos á planta de estabilización. Durante este proceso de estabilización 
prodúcense lodos inertes, po e efluentes gasosos.  
Un equipo de redución de emisións recolle as correntes de po procedentes do 
triturador, do muíño e do reactor e as conduce a unha cámara de calma onde precipitan 
as partículas de maior tamaño. As partículas máis lixeiras continúan no sistema e son 
atrapadas nun abatidor de po, que abate as partículas de tamaño medio formando 
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lodos mediante unha serie de boquillas de auga a presión. Os lodos que se forman 
recircúlanse ao reactor da propia PTP. 
Por outra banda, os gases formados durante o proceso pasan por un separador de 
gotas e por unha torre de lavado. 
Segundo a descrición do proceso, o tratamento dos fluorescentes e lámpadas de 
mercurio, baséase en minimizar o volume e eliminar os gases contaminantes contidos 
neles. Para elo tritúranse e os gases liberados pasan polo abatemento de po e polas 
torres de lavado. 
Na actualidade esta planta non se atopa en funcionamento. 

- Planta de evaporación-oxidación (EVOX). O obxectivo desta liña é diminuír o volume 
de residuos a estabilizar. Nesta liña xestiónanse efluentes salinos procedentes de 
residuos perigosos (RP) e non perigosos (RNP) que conteñen unha alta carga 
contaminante: lixiviados do DDS, residuos de natureza salina de alta concentración, 
residuos líquidos industriais de natureza ou matriz variable (lamas de taladrinas, licores 
madre de industria química e deterxentes, vernices, reveladores, ...), efluentes xerados 
nas liñas de tratamento da PFQ.  
Os efluentes aliméntanse mediante unha bomba ao concentrador, onde se realiza unha 
evaporación de auga para concentrar o efluente. O produto do concentrador é 
recirculado mediante unha bomba a través dun intercambiador e, tras ser quentado 
envíase de novo ao concentrador. Do proceso de concentración obtéñense tres 
produtos: vaos de proceso (os vapores cun contido mínimo de impurezas pasan á 
cámara de oxidación térmica), concentrado do proceso (tras pasar por un decantador 
os sólidos son conducidos á PE no caso dos residuos perigosos (RP), e enviados a 
xestor externo autorizado no caso de residuos non perigosos (RNP)), vapor 
condensado de caldeira (o vapor saturado procedente da caldeira envíase a un 
intercambiador e emprégase como fluído calefactor). 
A xestión dos residuos non perigosos (RNP) e perigosos (RP) nesta planta, aínda que 
compartan infraestruturas de xestión, non se realizarán dun xeito conxunto, 
almacenándose en tanques diferenciados, e distinguindo a súa xestión nos seus batchs 
correspondentes, acadando deste xeito, a diferenciación dos residuos resultantes. 

- Nave de transferencia da Área I (NT). Na actualidade as labores de recepción, 
clasificación e acondicionamento dos residuos que chegan ás instalacións e que se 
producen na propia instalación e non poden ser tratados no CTRIG, realízanse na Área 
I, aínda que está previsto trasladalas nun futuro, dende a Área I á Área II mediante o 
aproveitamento dunha infraestrutura que se atopa ociosa na actualidade, en concreto, 
trátase da nave de proceso secundario da PRHC que conta cunha superficie de 3.750 
m2 útiles de cuberta, debidamente impermeabilizada e cunha rede de sumidoiros 
dotados de reixa desmontable, conectados hidraulicamente entre eles mediante unha 
tubaria de PVC soterrada ata un arqueta exterior de dimensións 1,5*1,5*1,5m de onde 
serán bombeadas cara a dous tanques de 500 m3 (parque de almacenamento de 
lixiviados e augas contaminadas da PRHC), como paso previo ao seu tratamento nas 
diferentes liñas do CTRIG. 
O interior da nave é diáfano pero pódense distinguir tres zonas de traballo 
diferenciadas, que son: 

1) Zona de recepción, inspección e acondicionamento. 
2) Zona de centrifugación. 
3) Zona de almacén e expedición. 

- Instalacións auxiliares: 
 

- Edificio de recepción e pesaxe. Edificio no acceso ás instalacións onde se 
realiza o control de acceso de vehículos e persoas, así como o control de 
pesada. 
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- Planta de gas natural licuado (GNL). Planta construída para alimentar as 
caldeiras da planta EVOX, constituída basicamente por un tanque de 120 m3 e 
un sistema de gasificación. 

- Oficinas e laboratorio. Edificio de dúas plantas no que a planta inferior utilízase 
como laboratorio e a superior como oficinas. 

- Edificio de persoal. Edificio onde se atopan os vestiarios e a zona de comedor 
para persoal da empresa. 

- Aula de Medio Ambiente. Local de reunións e aula de formación. 
- Nave taller. Inclúe un almacén de repostos e na parte superior unha oficina do 

persoal de mantemento. Ademais nesta nave atópase o centro de 
transformación de corrente. 

- Arqueta de pluviais. Alxibe impermeabilizado con polietileno que actúa como 
abastecemento para o sistema contra incendios. 

- Enerxía eléctrica. O subministro de enerxía eléctrica sitúase na parte posterior 
das instalacións, son cadros de pequena potencia suficientes para a 
iluminación de accesos e alimentación de equipos eléctricos. 

- Abastecemento de auga. O auga de procesos é captada da rede de 
distribución municipal. 

- Centro de transformación. Local habilitado en nave taller, coas seguintes 
características: potencia de 630 KVA, tensión de entrada de 20.000 V e tensión 
de saída de 400 V. 

 
Zona ou área II 
 
Situada na ladeira do Monte, abarca unha superficie duns 570.000 m2 onde se sitúan: 

 
- Planta de estabilización (PE). Nesta planta múltiples residuos mestúranse con reactivos 

segundo tratamentos xa monitorizados, para producir compostos quimicamente 
estables que cumpren características para o seu vertido no DDS.  
Aos residuos estabilizados realízanselles probas de conformidade para a súa 
deposición no vertedoiro. Os residuos estabilizados son recollidos do cubeto de 
estabilización e depositados nunha área destinadas á maduración.  
A planta conta ademais cunha trituradora que reduce o tamaño dos residuos a 
partículas que optimicen a súa xestión. 

- Deposito de seguridade I (DDS I). Está formado por oito celas e conta cunha 
capacidade total de 857.417 m3. Tras acadar o final da vida útil do DDS I, procedeuse 
ao seu selado final, atopándose na actualidade clausurado. 

- Almacenamento de lixiviados. Os lixiviados bombeados de cada unha das celas de 
seguridade son recollidos en tanques de 800 m3 para o seu posterior tratamento na 
PFQ e/ou EVOX, e unha parte variable a PE para ser empregado como fluidificante. En 
caso necesario poderanse transferir a xestor externo autorizado. 

- Almacenamento de residuos contaminados con hidrocarburos. Os residuos 
procedentes, na súa maioría, da catástrofe do petroleiro Prestige (traxes, envases, 
áreas, ...) atópanse depositados na balsa de pluviais antiga do DDSI; esta balsa 
atópase impermeabilizada na súa base e cuberta na súa parte superior. 

- Planta de recuperación de metais (PRM). Trátase dunha planta para recuperar metais 
presentes nos residuos. A maquinaria consiste basicamente nun alimentador vibrante, 
unha criba, un muíño, dous separadores magnéticos, un separador por correntes de 
Foucault, catro silos de almacenamento do residuo xa tratado, e as correspondentes 
cintas transportadoras.  
Os metais férricos e os non férricos valorizaranse a través de xestores autorizados, e o 
resto tratarase como residuos perigoso en función da súa natureza. 
A xestión dos residuos non perigosos (RNP) e perigosos (RP) nesta planta, aínda que 
compartan infraestruturas de xestión, non se realizarán dun xeito conxunto, 
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almacenándose en boxes diferenciados, e distinguindo a súa xestión nos seus batchs 
correspondentes, asegurando deste xeito, a trazabilidade dos residuos e a 
diferenciación entre RPs e RNPs en todo momento (recepción, proceso e 
almacenamento final). 

- Planta de tratamento de residuos contaminados con orgánicos e/ou hidrocarburos 
(PRHC). O obxecto desta planta e recuperar os residuos contaminados con orgánicos 
e/ou hidrocarburos. Do proceso de recuperación obtense: unha fracción valorizable 
enerxeticamente, areas e gravas para construción, plásticos valorizables e lodos. A 
capacidade de tratamento da planta será dunas 50.000 t/ano, e as fases do proceso. 

1) Trituración.  
2) Lavado primario. Nun cribo xiratorio realízase un lavado con auga obténdose: 

unha fase lixeira (hidrocarburos, compostos orgánicos e auga), unha fase pesada 
(areas e hidrocarburos que son enviados á unidade de lavado de areas), fase de 
voluminosos (material de gran tamaño que é levado a un escorredoiro) e pedras 
(que son evacuadas a un contedor portátil). 

3) Lavado secundario de areas. Será un proceso fisicoquímico de lavado con auga e 
aditivos para favorecer a extracción de compostos orgánicos. As áreas 
condúcense á moega de alimentación (que conta cunhas bandas magnéticas 
para separar metais) que alimenta un tambor rotativo no que se realiza o lavado 
obténdose materiais de diferentes granulometrías que serán reutilizados ou 
valorizados. 

4) Trituración e lavado de plásticos. Os plásticos procedentes da trituradora 
secundaria lávanse para desclasificalos e recuperalos ou valorizalos. 

5) Tratamento da fase lixeira. Os residuos que conteñen hidrocarburos ou 
compostos orgánicos e auga pasa por varios procesos de decantación, 
sedimentación e centrifugación ata que os dous produtos se separan. A fracción 
valorizable enerxeticamente será xestionada externamente, e a auga xerada será 
enviada a tanques de almacenamento xunto con todas as augas xeradas durante 
os procesos para a súa xestión nas instalacións do CTRIG. 

A xestión dos residuos non perigosos (RNP) e perigosos (RP) nesta planta, aínda que 
compartan infraestruturas de xestión, non se realizarán dun xeito conxunto, 
almacenándose en tanques diferenciados segundo o seu estado físico: 

- Residuos líquidos: a planta dispón dunha serie de tanques de capacidades que van 
dende os 15 aos 500 m3; os tanques albergarán residuos perigosos e non perigosos 
en función das necesidades operativas da planta. 
- Residuos sólidos: os residuos sólidos que xestionará esta planta procederán de 
boxes de almacenamento estancos da propia planta ou da NT. 

A tipoloxía de procesado dos residuos non perigos (RNP) e (RP) ao igual que no resto 
de infraestruturas do centro de tratamento, realizarase en batchs diferenciados. 

- Planta de xestión de pneumáticos fóra de uso (NFUs). O proceso de xestión de NFUs, 
consiste nunha redución de tamaño destes, vía trituración mecánica, ata a 
granulometría final especificada polo xestor final do residuo para a súa posterior 
valorización (50-150 mm). 
Aproveitarase a liña de tratamento de NFUs para o tratamento doutros residuos non 
perigosos distintos aos pneumáticos fóra de uso, todos eles relacionados no anexo XII 
da presente resolución e codificados segundo a Orden MAM/304/2002. 
Disponse dun almacenamento temporal previo ao tratamento co obxecto de traballar na 
planta durante un intervalo temporal suficiente que evite continuos arranques e 
paradas, e permita un rendemento óptimo no sistema de tratamento. Do mesmo xeito, 
o material final obtido mediante o proceso de trituración en serie será acopiado 
temporalmente para a súa posterior expedición a xestores finais de valorización. 

- Nave de maduración (NM). Será unha nave de maduración de almacenamento 
temporal do residuo mentres non se produza, cando as condicións meteorolóxicas 
sexan favorables, o seu traslado ao DDS en explotación.  
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A nave de almacenamento de residuos contaminados de hidrocarburos emprégase na 
actualidade como NM. 

- Depósito de seguridade II (DDS II). Para a conformación do novo DDS seguirase o 
estipulado no RD 1481/2001, de 27 de decembro. 
O proceso de depósito comezou coa escavación da primeira cela de explotación e a 
construción das infraestruturas necesarias para a súa xestión (vieiros, canais de 
pluviais, etcétera).  
Trala escavación da primeira cela comezouse o depósito de residuos ata acadar a cota 
marcada pola morfoloxía final de deseño, momento no que se procedeu ao selado 
temporal. Nas superficies nas que non está previsto o recheo de residuos executouse o 
selado superficial permanente, á excepción da superficie que se superpón coa seguinte 
cela a explotar, que selarase cando se teña explotado ata a metade da capacidade 
desa seguinte cela. 
Na actualidade, executáronse as celas I, II, III e VII (cela temporal) do DDS II 

- Instalacións auxiliares: 
 

- Edificio de recepción e pesaxe. Dende aquí contrólase o acceso á zona 2 e se 
pesa a carga dos camións. 

- Nave taller. Nave utilizada como depósito temporal e almacén de vehículos e 
maquinaria, que conta ademais con vestiarios e duchas. 

- Oficinas. Dende as que se realiza a supervisión da actividade da PE e DDS. 
- Balsa de pluviais. Balsa de 7.300 m3 impermeabilizada con lámina de PEAD, 

que recolle e trata por decantación as augas limpas xeradas na instalación. 
Coa ampliación esta balsa proporcionará a auga para os procesos da PRM, 
PRCH e NM, así como a auga necesaria para o centro de extinción de 
incendios (que contará cun grupo electróxeno). 

- Centro de transformación aéreo. 
- Centros de transformación. Centro de transformación situado na PRHC e na 

PRM. 
- Balsa de pluviais. De características similares á existente contará cunha 

superficie aproximada de 5.960 m3. Esta balsa abastece o proceso da PRE. 
- Un centro de bombeo en balsa 1. Consiste en bombas somerxidas nas balsas 

de pluviais para abastecer tanto o centro de extinción de incendios como ao 
proceso produtivo. Na actualidade e polo momento, a balsa 2 non conta con 
centro de bombeo. 

- Un centro de extinción de incendios. Destinado á protección das plantas PRHC, 
NM y PE. 

 
- Novas instalacións previstas:  

 
- Planta de recepción, clasificación, acondicionamento de residuos e 

recuperación de envases (PRE). Esta planta terá unha dobre función: 
almacenamento, clasificación e transferencia de residuos; e recuperación e 
valoración dos envases contaminados.  
Na nave instalarase unha liña de recuperación/valorización de envases 
contaminados, que consistirá basicamente en dous máquinas de lavado 
exterior e interior de envases e un sistema de transporte dos envase ao longo 
da liña de proceso mediante rolos fixo e fitas transportadoras. 
No seu interior instalarase unha área de almacenaxe de residuos mediante 
estantes.  

- Planta de estabilización de residuos (PER). Os residuos serán inertizados, 
estabilizados e/ou solidificados a fin de mellorar as súas características para o 
seu depósito no DDS. Distinguiranse cinco liñas de tratamento: 
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1) Liña de tratamento de residuos pulverulentos. O residuo descargarase 
no interior dunha cabina dotada de extracción (que evitará a difusión de 
partículas á atmosfera), e se conducirá a unha das mesturadoras 
engadindo os reactivos (cal viva, sepiolita, cemento, xeso e óxido de 
magnesio) en proporcións marcadas polo laboratorio. Unha vez 
mesturados e estables levaranse ao box de almacenamento onde 
permanecerán ata o seu depósito no DDS. 

2) Liña de tratamento de residuos sólidos e pastosos. Os residuos 
depositaranse nos boxes de almacenamento que estarán equipados con 
scrubber para a limpeza dos vapores que se poidan xerar. Os residuos 
descargaranse dende a  moega á mesturadora, onde se engadiran os 
reactivos (cal viva, sepiolita, cemento, xeso e óxido de magnesio) nas 
proporcións indicadas polo laboratorio. Unha vez mesturados e estables 
levaranse ao box de almacenamento onde permanecerán ata o seu 
depósito no DDS. 

3) Liña de trituración. A esta liña irán os residuos do CTRIG non 
recuperables e os envases de residuos líquidos.Os envases 
descargaranse nos boxes de almacenamento e no momento en que 
vaian a tratarse transportaranse mediante unha escavadora hidráulica 
que alimentará a trituradora. No tramo final da saída da trituradora 
existirá un separador magnético. A estabilización dos residuos triturados 
realizarase posteriormente e os compoñentes metálicos dirixiranse cara 
á PRM ou á PRCH. 

4) Liña de tratamento de residuos líquidos en envases. Consistirá 
basicamente nunha cabina de extracción. 

5) Liña de tratamento de residuos líquidos. Os residuos líquidos que se 
xestionen nesta planta almacenaranse en dous tanques situados na 
nave. Estes residuos empregaranse como fluidificantes nos tratamentos 
que se realicen nas mesturadoras.  

- Nave de transferencia da Área II (NT). Nun futuro, trasladaranse os labores de 
recepción, clasificación e acondicionamento dos residuos que chegan ás 
instalacións e que se producen na propia instalación e non poden ser tratados 
no CTRIG, á Área II, en concreto, á nave de proceso secundario da PRHC, tal 
e como se especificou na descrición da NT na Área I, e sendo as zonas de 
traballo: 

1) Zona de recepción, inspección e acondicionamento. 
2) Zona de centrifugación. 
3) Zona de almacén e expedición. 

- Instalacións auxiliares: 
- Centro de transformación. 
- Centro de bombeo en balsas de pluviais. Consiste en bombas 

somerxidas nas balsas de pluviais para abastecer tanto o centro de 
extinción de incendios como ao proceso produtivo. 

 
5. Materias primas.  
 

Materias primas Consumos 2011 Planta de consumo 

Reactivos 

1 Aceites 0,64 t Nave taller 

2 Bisulfito sódico 8,69 t PFQ 

3 Hipoclorito sódico 0,31 t PFQ 

4 Cal hidratada 353,58 t PFQ 
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Materias primas Consumos 2011 Planta de consumo 

5 Cemento 23,56 t Planta estabilización 

6 Xeso 1.031,55 t Planta estabilización 

7 Cal viva 3.185,71 t Planta estabilización 

8 Carbonato cálcico 8.989,83 t Planta estabilización 

Auga 

1 Rede municipal 10.205,000 m3 Zona ou área 1 

2 Pozos 852,000 m3 Zona ou área 2 

 
6. Enerxía.  
 

Tipo de enerxía Consumos 2011 

1 Enerxía eléctrica 1.792,663 MW 

2 Gas natural licuado 1.131, 55 t 

3 Gasóleo 118,11 m3 
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Anexo III: resumo das mellores técnicas dispoñibles e boas prácticas ambientais 
aplicadas na instalación 

 
Mellores técnicas dispoñibles 
 

Técnicas de xestión 

Proceso Definición Beneficios ambientais 
Grao 

implantación 

Xeral 

 

Código de Boas 
Prácticas 

Ambientais 

Redución do impacto ambiental 
negativo a través de cambios na 

organización dos procesos e 
actividades. 

Implantado 

Sistema de Xestión 
Medioambiental 

Todos os factores ambientais 
estarían beneficiados pola 
implantación. 

Implantado 

(UNE-EN ISO 
14001) 

Implantación EMAS 
Todos os factores ambientais 
estarían beneficiados pola 
implantación. 

Implantado 

Monitorización 

Verificación e avaliación do 
cumprimento das condicións de 
funcionamento marcadas pola 
lexislación. Contribución da 
instalación á contaminación 
ambiental xeral. 

Implantado 

(En aplicación 
segundo o 
PVA) 

 

Técnicas de proceso – Técnicas limpas 

Almacenamento de 
residuos  

Almacenamento de 
residuos acorde ao 

risco 

Redución dos riscos de derrame, da 
penetración de auga de choiva, da 
dispersión polo vento. Reduce a 

produción de lixiviados, a 
mobilidade de contaminantes, o 

deterioro dos contedores, a 
temperatura relacionada coa 
dilatación e contracción dos 

contedores selados. Permite a 
xestión de derrames. 

Implantado  

(A implantar en 
futuras 

instalacións) 

Redución do tempo 
de almacenamento 

de residuos 

Prevén o deterioro dos contedores 
e as emisións á atmosfera que 

pode orixinar o manexo 
Implantado 

Transporte de 
mercadorías e 
movemento de 

maquinaria 

Pavimentación de 
superficies de 

rodadura 

Redución da emisión difusa de 
partículas xerada polo tráfico 

rodado, da erosión e arrastres de 
sólidos polas augas pluviais e da 

contaminación de solos polos 
derramos accidentais. 

Implantado 
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Evox 
Selección de 
combustible 

Redución das emisións de 
partículas non queimadas e de 

gases contaminantes á atmosfera. 
Implantado 

Almacenamento de 
residuos, depósito de 

seguridade 

Impermeabilización 
dos vasos de vertido 

Evitar o contacto dos residuos co 
solo e imposibilita que os lixiviados 

percolen a través do solo. 

 

Implantado  

Cubrición temporal 
da cela en 

explotación en DDS 

Evita o contacto dos residuos coas 
augas pluviais, impedindo a 

xeración de lixiviados 
Implantado 

Xeral 
Sistema de recollida 

de lixiviados 
Evita que os lixiviados pasen ao 

solo. 
Implantado 

Sistema de recollida 
de augas pluviais 

Evita que as augas pluviais entren 
en contacto cos residuos e se 

produza un aumento dos lixiviados. 
Implantado 

Pretratamento de 
residuos e envasado 

Pavimentación e 
recollida de augas 

nas zonas de 
almacenamento 

Verificase e avaliase o cumprimento 
das condicións de funcionamento 

marcadas pola lexislación e 
establécese a contribución da 
instalación á contaminación 

medioambiental xeral. 

Implantado  

Tratamento de residuos 
Pretratamento de 

residuos 

Redución da cantidade de residuos 
almacenados no DDS. Valorización 

dos envases. 

A implantar en 
instalacións 

futuras 

Análise fisicoquímico 
previo á aceptación 

Caracterización 
previa de residuos 

Redución dos tempos de 
amoreamento, dos consumos 

durante o tratamento e dos residuos 
producidos durante o tratamento. 

Implantado 

Realización de todos os 
tratamentos na mesma 

instalación  

Proceso produtivo 
integrado 

Redución dos tempos de 
almacenamento de residuos, dos 
consumos e residuos durante o 

tratamento e diminución dos custes 
de transporte. 

Implantado. 

(A implantar en 
instalacións 

futuras) 

Monitorización dos 
consumos de enerxía e 

a produción 

Diminución de 
consumos 

Redución das emisións 
atmosféricas, do consumo 
enerxético e dos residuos 

producidos durante o tratamento. 

Implantado 

Monitorización dos 
consumos de auga e a 

produción 

Diminución de 
consumo de auga 

Redución do consumo de auga e 
dos residuos producidos durante o 

tratamento 
Implantado 

Técnicas de proceso- Técnicas de final de proceso 

Recollida de lixiviados 
Cubetos de 
seguridade 

Redución do vertido de sustancias 
perigosas ao medio. 

Implantado 

Técnicas de proceso 
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Prevención de riscos 
Sistema automático 

de detección de 
incendios 

--- Implantado 

Extracción de aire no 
tratamento de residuos 

cianurados 

Extracción de bafos 
de proceso 

Redución de emisións atmosféricas. Implantado 

Trituración de residuos 
no interior da PE 

Triturado en sistema 
pechado 

Redución das emisións 
atmosféricas, dos consumos 

reactivos, diminución das augas 
residuais de arrastre e de 

partículas. 

A implantar en 
instalacións 

futuras 

Trituración de residuos 
voluminosos 

Triturado de 
materiais 

voluminosos 

Redución do volume a ocupar no 
DDS, de consumo de reactivos e 

optimización do proceso de 
inertización. 

Implantado 

Depuración de 
efluentes gasosos en 

columnas 

Depuración de 
gases de proceso 

Redución das emisións 
atmosféricas e da carga 
contaminante ás augas. 

Implantado 

Redución emisións de 
partículas 

Filtros de mangas 
Redución das emisións 

atmosféricas. 

A implantar en 
instalacións 

futuras 

Filtros de cartuchos 
Implantado na 

PRM 

Validación de métodos 
analíticos 

Validación de 
métodos 

Redución de consumos de 
reactivos e enerxía e de xeración 

de subprodutos 
Implantado 

 
Medidas protectoras e correctoras 
 
Proceso de construción da ampliación 
 

- Medidas protectoras sobre a calidade do aire: 
 

- Rego das zonas de ampliación mediante o emprego de cubas de auga. 
- Mantemento axeitado das pistas. 
- Os camións que transportan material deben someterse a unha limpeza antes 

da súa entrada na estrada de uso público. 
- Control sobre os niveis de emisión de partículas. 
- A maquinaria empregada deberá cumprir coa lexislación vixente en materia de 

emisión de fumes e gases de vehículos a motor. 
 

- Medidas correctoras sobre a calidade sonora: 
 

- Mantemento preventivo axeitado dos equipos. 
- Verificarase que a maquinaria empregada non emita ruídos por encima dos 

niveis permitidos. 
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- No caso de existir algunha queixa veciñal polas emisións de ruídos, realizarase 
unha inspección da zona e comprobarase o correcto funcionamento dos 
equipos. De non cumprir as esixencias adecuadas, serán inmediatamente 
reparados. 

 
- Medidas protectoras sobre a hidroloxía superficial e subterránea: 

 
- Instalación de cunetas perimetrais para a captación de augas pluviais. 
- Instalación de cunetas perimetrais interiores que recollan a auga da parcela de 

actuación e a envíen á balsa de decantación de augas pluviais. 
- A maquinaria empregada deberá pasar todos os controis necesarios para evitar 

derrames de aceites, graxas e/ou combustibles. 
- Tomaranse todas as medidas oportunas que marque o RD lexislativo 1/2001, 

de 20 de xullo. 
 

- Medidas protectoras do solo: 
 

- En caso de existir solos orgánicos que deban ser retirados e amoreados por un 
período de tempo prolongado, estes deberan ser tratados cos coidados 
pertinentes para que non perdan as súas características esenciais. 

- O solo extraído estenderase formando cabalóns que non superen os 2 m de 
altura. 

 
- Medidas protectoras sobre a vexetación: 

 
- Os traballos de roza efectuaranse mediante maquinaria axeitada, non 

afectando ao substrato edáfico. 
- Durante o proceso de construción os traballos de escavación axustaranse 

escrupulosamente ao proxectado co fin de non afectar a comunidades vexetais 
que aparecen no exterior da parcela.  

 
- Medidas protectoras sobre a fauna: 

 
- A construción de accesos cinguirase ao proxectado, poñendo especial coidado 

en non afectar á fauna. 
- Limitarase a velocidade nos accesos. 
- Os restos orgánicos xerados durante a realización das obras depositaranse nos 

contedores con sistemas de cerre. 
 

- Medidas protectoras sobre a paisaxe e a morfoloxía: 
 

- Plantación de árbores e arbustos que actúen como pantallas visuais. 
- Distribución dos amoreamentos de terra vexetal, permitindo a formación dunha 

barreira visual que diminuía o impacto visual. 
- Emprego de materiais do lugar e de cores que contribuían á diminución do 

contraste co medio. 
 

- Medidas protectoras sobre o ámbito sociocultural: 
 

- Adecuación da zona alterada tras a recuperación, de forma que se poida 
manter o uso tradicional. 

- Disposición de carteis avisadores de perigo. 
 
Proceso de explotación das infraestruturas 
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- Medidas correctoras sobre a calidade do aire: 

 
- Realizaranse medidas periódicas dos puntos de emisión. 
- A PER disporá dun sistema de depuración de gases (scrubber) deseñado para 

reducir o nivel de emisións gasosas procedentes dos boxes de almacenamento 
de residuos líquidos e pastosos, así como un sistema de captación de 
partículas na zona de descarga de residuos pulverulentos. 

- A planta de recepción, clasificación, acondicionamento de residuos e 
recuperación de envases disporá dun sistema de depuración de gases 
(scrubber) deseñado para adaptar, aos valores legais de emisión, os 
parámetros contaminantes dos gases procedentes dos fosos e cabinas de 
transvase de residuos. 

- A planta de recuperación de metais disporá dun sistema de captación de 
partículas (ciclón + filtro de mangas) a fin de adecuar os parámetros de emisión 
ao especificado na lexislación vixente. 

- A maquinaria empregada na fase de explotación cumpre coa lexislación vixente 
en materia de emisión de fumes e gases de vehículos a motor. 

- Terase especial coidado no levantamento de po. Os traballos de movementos 
de material dentro da instalación realizarase en naves cerradas para limitar 
ditas emisións. 

- Realizarase un mantemento axeitado das pistas. 
- Os camións que transportan os materiais someteranse a unha limpeza antes 

da entrada á estrada de uso público. 
- Retirada das pistas e accesos dos residuos que procedan de vertidos 

accidentais. 
- Realizarase un control sobre o nivel de inmisión de partículas.  

 
- Medidas correctoras sobre a calidade sonora: 

 
- Seguiranse realizando medidas periódicas do nivel de ruído tanto nas 

instalacións actuais como nas proxectadas. 
- Non se superarán os límites de cargas dos vehículos. 
- Realizarase un mantemento axeitado dos equipos. 
- Verificarase que a maquinaria empregada na fase de explotación non emita 

ruídos por encima dos limites marcados pola Lei. 
- No caso de existir algunha queixa veciñal polas emisións de ruídos, realizarase 

unha inspección da zona e comprobarase o correcto funcionamento dos 
equipos. De non cumprir as esixencias adecuadas, serán inmediatamente 
reparados. 

 
- Medidas correctoras sobre a hidroloxía superficial e subterránea: 

 
- Realizaranse os controis pertinentes reflectidos no anexo IV da presente 

resolución. 
- A maquinaria empregada pasará os controis precisos para evitar derrames de 

aceites, graxas ou combustibles. 
- Todas as augas pluviais recollidas nas plantas de tratamento e zonas de 

influencia das mesmas, serán enviadas á balsa de decantación de augas 
pluviais existente na parcela. 

- Todas as augas xeradas na PER serán recollidas polo sistema de arquetas e 
sumidoiros e enviadas a unha arqueta xeral de recollida de augas residuais, 
desde a que se bombeará a un dos tanques de almacenamento de residuos 
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líquidos, para o seu posterior uso como fluidifícante no proceso de 
estabilización. 

- Todas as augas residuais xeradas na PRE procedentes de baldeos,... serán 
recollidas polo sistema de arquetas e bombearanse a un dos tanques de 
almacenamento de residuos líquidos que hai no exterior da nave. 

- Todas as augas residuais xeradas na PRM procedentes de baldeos,... serán 
recollidas polo sistema de arquetas e almacenaranse no arqueta xeral da nave 
para o seu posterior envío a unha das plantas de tratamento do CTRIG 
mediante camións cisterna. 

- A soleira das naves de tratamento contarán cun sistema de 
impermeabilización. 

- Todos os depósitos de almacenamento de sustancias que se poidan derramar 
contarán cun cubeto de seguridade a fin de conter posibles derrames. 

- Tomaranse as medidas oportunas que marque o RD lexislativo 1/2001 de 20 
de xullo. 

 
- Medidas protectoras sobre o solo: 

 
- Os camións que transportan residuos estabilizados á nave de maduración ou 

ao depósito de seguridade, pasarán previamente á saída da zona da planta de 
estabilización de residuos, por un lavador de rodas para evitar a contaminación 
das pistas. 

- Retirada das pistas e accesos de residuos que procedan de vertidos 
accidentais. 

- Manterase un control visual dos amoreamentos de terra vexetal que se 
realizaron na fase de construción do novo depósito de seguridade. 

 
- Medidas protectoras sobre a fauna: 

 
- Instalación dunha valla perimetral que impida o acceso de fauna terrestre. 
- Realizar un acondicionamento axeitado das pistas. 

 
- Medidas protectoras sobre o ámbito sociocultural: 

 
- Prohibición do acceso ao céntroa persoal non autorizado. 
- Disposición de carteis indicadores de perigo. 

 
Proceso de abandono de infraestruturas 
 

- Medidas protectoras sobre a calidade do aire: 
 

- Limitar a velocidade dos vehículos implicados nos traballos de selado do 
depósito de seguridade e dos que realizan o desmantelamento das 
infraestruturas. 

- Rego das zonas de actuación. 
- Mantemento axeitado das pistas. 
- Limpeza dos camión antes da entrada en estradas de uso público. 
- Realización de controis sobre o nivel de inmisión de partículas. 
- A maquinaria empregada deberá cumprir coa lexislación vixente en materia de 

emisión de gases e fumes de vehículos a motor. 
 

- Medidas correctoras sobre a calidade sonora: 
 

- Mantemento preventivo dos equipos. 
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- Verificación de que a maquinaria empregada non emite ruídos por encima dos 
niveis que marca a Lei. 

- No caso de existir algunha queixa veciñal polas emisións de ruídos, realizarase 
unha inspección da zona e comprobarase o correcto funcionamento dos 
equipos. De non cumprir as esixencias adecuadas, serán inmediatamente 
reparados. 

 
- Medidas protectoras sobre a hidroloxía superficial e subterránea: 

 
- Mantemento en correcto estado do sistema de recollida de lixiviados e das 

cunetas perimetrais da parcela. 
- A maquinaria empregada para o transporte deberá pasar todos os controis 

necesarios para evitar derrames de aceites, graxas, combustibles, ... 
 

- Medidas protectoras sobre o solo: 
 

- A terra vexetal que se empregue para a recuperación do terreo debe proceder 
na medida do posible de amoreamentos realizados durante o período de 
construción das instalacións. 

- O sistema de selado debe asegurar a impermeabilización de residuos. 
- Si durante o selado se produce algún derrame que puidera infiltrarse ao solo, 

tomaríanse as medidas axeitadas para emendar o incidente e deixar o solo en 
óptimas condicións. 

- Todos os materias que vaian en gabias deberán cumprir os controis de 
calidade e as especificacións técnicas necesarias. 

 
- Medidas correctoras sobre a vexetación: 

 
- Selección axeitada de especies empregadas no proceso de revexetación. 

 
- Medidas protectoras sobre a fauna: 

 
- Limitarase a velocidade nos accesos con relación as normas de seguridade 

interna. 
 

- Medidas protectoras sobre a paisaxe e a morfoloxía: 
 

- Remodelar a topografía alterada de modo que se axuste o máis posible á 
situación inicial do terreo. 

 
- Medidas protectoras sobre o ámbito sociocultural: 

 
- Adecuación da zona alterada tras a recuperación, de forma que se poida 

manter o seu uso tradicional. 
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Anexo IV: Autorización ambiental integrada 
 

1. SOBRE A ATMOSFERA 
 
1.1.- Catalogación actividades potencialmente contaminadoras da atmosfera 

 
De acordo co disposto no Real Decreto 100/2011, de 28 de xaneiro, polo que se actualiza o 
catálogo de actividades potencialmente contaminadoras da atmosfera e se establecen as 
disposicións básicas para a súa aplicación, as actividades desenvolvidas na instalación 
están catalogadas: 
 

Catálogo de actividades potencialmente contaminadoras da atmosfera. CAPCA-2010 

Actividade Grupo Código 

Planta EVOX C 09 10 01 02 

Scrubber planta pilas, scrubber cianuros, scrubber planta físico-
química y filtro PRM 

B 09 10 09 07 

Caldeira 1 B 03 01 03 02 

Caldeira 2 B 03 01 03 02 

Auxiliar EVOX B 03 01 03 02 

Vertedoiro de residuos non perigosos B 09 04 01 02 

 
1.2.- Localización e descrición dos focos emisores á atmosfera 
 

 Denominación foco 

 
Foco 1 

Planta EVOX 

Foco 2 
Caldeira 1 

PRHC 

Foco 3 
Caldeira 2 

PRHC 

Foco 4 
Caldeira 
auxiliar 
EVOX 

Foco 5 
Scrubber 

PFQ 

Foco 6 
Scrubber 
cianuros 

Foco 7 
Scrubber 

planta 
pilas 

Foco 8 
Filtro 
PRM 

Proceso 

Depuración 
de bafos 

procedentes 
do 

evaporador 
mediante 
oxidación 
térmica 

Quentament
o fluído 
térmico 

Quentamento 
fluído térmico 

Xeración 
de vapor 

Depuraci
ón dos 

vapores 
producido

s no 
tratam. 

fís-quím. 
dos 

residuos  

Depuració
n dos 

vapores 
producidos 

no 
tratamento 

de 
residuos 

con 
cianuros  

Depuración 
dos 

vapores 
producidos 

no 
tratamento 
(vapores 

amoniacais 
y Hg), no 

tratamento 
de pilas y 

fluorescent
es 

Retención 
de 

partículas 
producida

s no 
proceso 

de 
recuperaci

ón de 
metais 

Marca 
Nº serie 

CIS Eratic Eratic CIS --- --- --- --- 

P.t.n.1  2,163 3,488 3,488 3,039 NA NA NA NA 

Tipo 
combustible 

Gas Natural Gasóleo Gasóleo 
Gas 

Natural 
NA NA NA NA 

Tratamento 
final de liña 

Oxidación 
térmica 

ND2 ND ND 

Scrubber. 
Columna 
de lavado 
de gases 

con 
NaOH 
pH>10 

Scrubber. 
Lavado de 
gases con 
NaClO ao  
12%+NaO
H pH=9-10 

Scrubber 
Filtro de 
cartucho 

Altura (m) 18 15 15 15 --- --- --- --- 

Diámetro 0,7 0,85 0,85 0,65 --- --- --- --- 
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1 P.t.n.: potencia térmica nominal (MWt) 
2 ND: non dispón 
 
As alturas das chemineas están xustificadas mediante estudo de dispersión de 
contaminantes atmosféricos realizados en xullo de 2008. 
 
1.3.- Valores límite de emisión 
 
Considéranse establecer os valores límite de emisión indicados nas seguintes táboas: 

 

Foco 
Parámetro Unidades Osíxeno 

de 
referencia 

Valor límite de 
emisión (VLE) 

SO2 mg/Nm3 3 850 

CO mg/Nm3 3 625 

NOx (Expresado como NO2) mg/Nm3 3 615 

Foco 2: 
Caldeira 

1PRHC (1) 
Foco 3: 
Caldeira 

2PRHC (1) 
Opacidade 

Escala 
Bacharach 

--- 
2 

CO mg/Nm3 3 100 

NOx (Expresado como NO2) mg/Nm3 3 450 Foco 4: Auxiliar 
EVOX (1) 

Opacidade 
Escala 

Bacharach 
--- 

2 

Os valores límite de emisión para os focos 2,3 e 4 están referenciados ás seguintes condicións: 273,15 K 
de temperatura, 101,3 kPa de presión e ao 3% de osíxeno nos gases de escape. 
(1) Valores límite de emisión a aplicar no caso de que as emisións sexan sistemáticas, é dicir cando a 
duración global das emisións sexa superior ao 5 % do tempo de funcionamento da planta (RD 100/2011, 
artigo 2 apartado i)). 
 

Foco 
Parámetro Unidades Valor límite de 

emisión (VLE) 

Partículas totais mg/Nm3 50 

Substancias orgánicas en estado gasoso e de vapor 
expresadas en carbono orgánico total 

mg/Nm3 
20 

Dióxido de xofre (SO2) mg/Nm3 850 

Monóxido de nitróxeno (NO) e dióxido de nitróxeno (NO2), 
expresado como dióxido de nitróxeno 

mg/Nm3 625 

Monóxido de carbono (CO) mg/Nm3 615 

Foco 1: Planta 
EVOX 

Metais 

(m) 

UTM X  
(Datum 
ED50 Fuso 
29) 

587.166 589.494 589.494 587.166 587.114 587.097 587.124 589.729 

UTM Y 
(Datum 
ED50 Fuso 
29) 

4.821.233 4.823.146 4.823.146 4.821.233 4.821.192 4.821.173 4.821.169 4.823.405 

Método de 
control das 
emisións á 
atmosfera 

Medicións 
manuais das 
emisións á 
atmosfera 

Medicións 
manuais das 
emisións á 
atmosfera 

Medicións 
manuais das 
emisións á 
atmosfera 

Medicións 
manuais 

das 
emisións á 
atmosfera 

Control 
periódico 

do pH 

Control 
periódico 

do pH 

Control 
periódico 

do pH 

Mantemen
to de 

acordo 
coas 

instrucións 
do 

fabricante  
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Cadmio e os seus compostos, expresados en Cadmio (Cd) 

Talio e os seus compostos, expresados en Talio (Tl) 
mg/Nm3 Total 0,05 

Mercurio e os seus compostos, expresados en Mercurio (Hg) mg/Nm3 0,05 

Antimonio e os seus compostos expresados en Antimonio (Sb) 

Arsénico e os seus compostos, expresados en Arsénico (As) 

Chumbo e os seus compostos, expresados en Chumbo (PB) 

Cromo e os seus compostos, expresados en Cromo (Cr) 

Cobalto e os seus compostos, expresados en Cobalto (Co) 

Cobre e os seus compostos, expresados en Cobre (Cu) 

Manganeso e os seus compostos, expresados en Manganeso 
(Mn) 

Níquel e os seus compostos, expresados en Níquel (Ni) 

Vanadio e os seus compostos, expresados en Vanadio (V) 

mg/Nm3 Total 0,5 

Os valores límite de emisión están referenciados ás seguintes condicións: 273,15 K de temperatura, 101,3 
kPa de presión e gas seco e ao 11% de osíxeno nos gases de escape. 
 
A valoración do cumprimento dos valores límite de emisión realizarase conforme á instrución 
técnica IT/FE/DXCAA/15: “Criterios para a verificación do cumprimento dos valores límite de 
emisión”. 

 
1.4.- Vixilancia e control ambiental 
 
 Efectuaranse os controis que se indican na seguinte táboa: 

 

Focos Parámetros Unidades Periodicidade 

Temperatura dos gases  (ºC) 

Presión en conduto (mmHg) 

Velocidade de gases  (m/s) 

Caudal de gases en 
condiciones normais 

(Nm3/h) 

O2  (%V) 

CO2  (%V) 

SO2  (mg/Nm3) (kg/h) 

CO  (mg/Nm3) (kg/h) 

NOx (Expresados como 
NO2)  

(mg/Nm3) (kg/h) 

Foco 2 
Foco 3 
Foco 4 

Opacidade dos fumes E. Bacharach 

Control 
periódico 

anual1 

1Efectuarase o control periódico (una medición) conforme á definición recollida na instrución técnica 
PX/FE/DXCAA/03: “Control de emisións”. 

 

Focos Parámetros Unidades Periodicidade 

Temperatura dos gases  (ºC) 

Humidade dos gases (%V) 

Presión en conduto (mmHg) 

Velocidade de gases  (m/s) 

Caudal de gases en condiciones normais e base seca (Nm3/h) 

Foco: 
Planta EVOX 

Partículas totais (mg/Nm3) e (kg/h) 

Control 
periódico 

anual1 
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Focos Parámetros Unidades Periodicidade 

Substancias orgánicas en estado gasoso e de vapor 
expresadas en carbono orgánico total (COT) 

(mg/Nm3) e (kg/h) 

Cloruro de hidróxeno e compostos inorgánicos gasosos 
como HCl 

(mg/Nm3) e (kg/h) 

Fluoruro de hidróxeno e compostos inorgánicos 
gasosos como HF 

(mg/Nm3) e (kg/h) 

Dióxido de xofre (SO2) (mg/Nm3) e (kg/h) 

Monóxido de nitróxeno (NO) e dióxido de nitróxeno 
(NO2), expresado como dióxido de nitróxeno 

(mg/Nm3) e (kg/h) 

Monóxido de carbono (CO) (mg/Nm3) e (kg/h) 

Cadmio e os seus compostos, expresados en cadmio 
(Cd) 
Talio e os seus compostos, expresados en Talio (Tl) 

(mg/Nm3) e (kg/h) 

Mercurio e os seus compostos, expresados en Mercurio 
(Hg) 

(mg/Nm3) e (kg/h) 

Antimonio e os seus compostos expresados en 
Antimonio (Sb) 

Arsénico e os seus compostos, expresados en Arsénico 
(As) 

Chumbo e os seus compostos, expresados en Chumbo 
(PB) 

Cromo e os seus compostos, expresados en Cromo 
(Cr) 

Cobalto e os seus compostos, expresados en Cobalto 
(Co) 

Cobre e os seus compostos, expresados en Cobre (Cu) 

Manganeso e os seus compostos, expresados en 
Manganeso (Mn) 

Níquel e os seus compostos, expresados en Níquel (Ni) 

Vanadio e os seus compostos, expresados en Vanadio 
(V) 

(mg/Nm3) e (kg/h) 

1Efectuarase o control periódico (una medición) conforme á definición recollida na instrución técnica 
PX/FE/DXCAA/03: “Control de emisións”. 

 
 
A metodoloxía a seguir está recollida na 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 dos focos emisores deben cumprir coas seguintes instrucións 
técnicas: 

 
- IT/FE/DXCAA/08: “Requisitos e condicións de seguridade a contemplar nos puntos de 

mostraxe de focos emisores á atmosfera”. 
- IT/FX/DXCAA/09: “Acondicionamento da sección de medida en focos emisores á 

atmosfera”. 
 

Ambas xustificacións e con resultado favorable formarán parte da información das emisións, e 
estarán dispoñibles a través da plataforma informática REGADE-CAPCA. Estas xustificacións 
terán validez indefinida sempre que non se produzan modificacións substancias no foco emisor. 
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1.5.- Informes de control de emisións 
 

- A instalación informará das súas emisións a través da plataforma informática REGADE-
CAPCA: https://www.xunta.es:444/regade_capca. 
 
2. SOBRE O NIVEL DE PRESIÓN SONORA 

 
2.1.- Valores límite 

 
Con carácter xeral durante a actividade da instalación non se poderán emitir nin transmitir 
niveis de ruído tales que produzan valores de recepción superiores ós establecidos no Real 
Decreto 1367/2007, de 19 de outubro polo que se desenvolve a Lei 37/2003, de 17 de 
novembro, do Ruído, no referente a zonificación acústica, obxectivos de calidade e emisións 
acústicas, así como en calquera outra normativa de aplicación que se dite en materia de 
ruídos. 

 
2.2.- Sistemas e procedementos para minimizar a contaminación acústica 

 
Calquera actividade puntual programable que poida supor un incremento significativo nos 
niveis de presión sonora realizarase en período diúrno.  

 
Efectuarase o mantemento preventivo e correctivo das instalacións co fin de evitar e/ou reparar 
avarías ou deterioracións que ocasionen alteracións do nivel de presión sonora. 

 
2.3.- Vixilancia e control ambiental 
 
Anualmente o titular deberá realizar unha campaña de control de ruídos que incluirá medicións 
en horario diúrno e nocturno (no caso de funcionamento neste horario), para as zonas ou áreas 
1 e 2, determinando o nivel de presión sonora xerado coas instalacións en funcionamento. 
 
Os puntos de control de ruídos deberán localizarse nos perímetros das zonas ou áreas 
afectadas (zona 1 e zona 2), garantindo a representatividade das medicións e, no seu caso, 
nas zonas habitadas máis próximas. 
No caso de executar modificacións nas instalacións que podan afectar aos niveis de presión 
sonora, realizarase unha campaña de control de ruídos, que incluirá medicións en horario 
diúrno e nocturno (no caso de funcionamento neste horario), determinando o nivel de presión 
sonora xerado coas novas unidades en funcionamento. 
 
Todas as medicións realizaralas un Organismo de Control Acreditado, seguindo ao efecto os 
procedementos establecidos na normativa de aplicación.  
 
2.4.- Informes sobre o nivel de presión sonora 
 
- Os resultados destes controis sobre o nivel de presión sonora, trasladarase á SXCAA co fin 
de analizalos e decidir se resulta preciso establecer unha nova periodicidade de control ou 
adoptar algunha medida para garantir o cumprimento dos valores límite. 
 

3. SOBRE OS VERTIDOS LÍQUIDOS. 
 
3.1. Descrición dos vertidos. 
 

Segundo a documentación presentada polo promotor, a xestión que se efectúa das augas 
residuais xeradas nas instalacións de SOGARISA é a que se describe a continuación:  
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a) Na denominada Zona 1:  
 
- As liñas de produción existentes nesta zona son as seguintes: 

 
 Planta de tratamento físico – químico (PFQ). 
 Planta de tratamento biolóxico (PTB). Na actualidade esta planta non está en 

funcionamento, usándose como planta auxiliar ás plantas de tratamento físico químico 
e de evaporación – oxidación. 

 Planta de tratamento de pilas (PTP). 
 Planta de evaporación – oxidación (EVOX). 
 Nave de transferencia I (NTI). 

 
- As augas residuais que se xeran nesta zona son: 
 

 As augas residuais industriais procedentes da PTP xeradas nas torres de lavado son 
dirixidas á PFQ. 

 As augas residuais industriais procedentes da PFQ son enviadas á EVOX. 
 As augas residuais industriais procedentes da EVOX (vapor condensado de caldeira), 

xeradas en distintos procesos (lixiviados do DDS, residuos salinos, residuos líquidos 
industriais, etc.), na que se realiza unha evaporación de auga para concentrar o 
efluente mediante un concentrador, son enviadas a un intercambiador e empregadas 
como fluído calefactor. 

 As augas residuais pluviais, son canalizadas a un alxibe construído de formigón de 
dimensións 14,0 x 16,0 m, impermeabilizado con polietileno, que actúa como 
abastecemento para o sistema contra incendios.  

 As augas residuais pluviais procedentes da PFQ, son vertidas á rede de saneamento 
municipal. 

 As augas residuais fecais, son vertidas á rede de saneamento municipal. 
 
- En consecuencia, non se realiza vertido ao dominio público das augas residuais xeradas 
na Zona 1 das instalacións de SOGARISA asentadas no Parque Empresarial das Somozas; 
dado que as únicas augas residuais xeradas nesta zona son enviadas á rede de sumidoiros 
municipal con depuración posterior na EDAR municipal das Somozas. 
 
Polo tanto, en base ao artigo único do R.D.L. 4/2007 polo que se modifica o texto refundido da 
Lei de Augas, atribúese ao titular da rede de sumidoiros a competencia en materia de 
sumidoiros e augas residuais. 
 
b) Na denominada Zona 2. 
 
- Nesta zona, localizada na ladeira de monte Marván e próximas ao monte A Solana, a 
empresa declara a existencia de vertidos directos ao dominio público hidraúlico 
correspondentes ás augas residuais pluviais e de vertidos indirectos mediante infiltración no 
terreo das augas residuais fecais procedentes da planta de recuperación de hidrocarburos 
(PRHC). 
 
- As liñas de produción existentes nesta zona son as seguintes: 

 
 Planta de estabilización (PE). 
 Depósitos de Seguridade (DDS). 
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o O depósito de seguridade 1 (DDSI), constituído por 8 celas e cunha 
capacidade total de 857.417 m3, alcanzou o final da súa vida útil, de xeito que 
foi selado e clausurado. 

o O novo depósito de seguridade (DDSII) está actualmente en uso. 

 Almacenamento de lixiviados. 
 Almacenamento de residuos contaminados con hidrocarburos (os residuos 

procedentes da catástrofe do petroleiro Prestige encóntranse depositados na balsa 1, 
impermeabilizada na súa base e cuberta na parte superior, á espera de autorización 
para a súa xestión final). 

 Planta de recuperación de metais (PRM). 
 Planta de descontaminación de solos e tratamento de residuos contaminados con 

orgánicos e/ou hidrocarburos (PRHC). 
 Planta de xestión de pneumáticos fóra de uso (NFUs). 
 Nave de maduración (NM). 
 Planta de estabilización de residuos (PER). 
 Nave de transferencia II (NTII). 
 Planta de recepción, clasificación, acondicionamento de residuos e recuperación de 

envases (PRE). 
 
- O titular declara que a xestión das augas residuais xeradas nesta zona é a seguinte: 
 

 Os lixiviados bombeados de cada unha das celas de seguridade son recollidos en 
tanques verticais nun depósito de seguridade de 800 m3 de capacidade (tres depósitos 
de 100 m3 e un de 500 m3). Estes lixiviados almacenados transpórtanse en camións 
cisterna á planta de tratamento físico-químico (PFQ) e/ou á planta de evaporación-
oxidación (EVOX) para o seu tratamento; salvo unha parte que, en función das 
necesidades, é conducido mediante bombas á planta de estabilización (PE) para ser 
utilizado como fluidificante. En caso necesario, poderanse transferir a xestor externo 
autorizado. 

 As augas residuais pluviais captadas polos sistemas superficiais de drenaxe dos 
depósitos de seguridade e as procedentes do sistema de alivio de presión 
destes, son recollidas mediante conducións e canalizadas a cadansúa balsa de 
almacenamento e decantación impermeabilizadas. Posteriormente, mediante dúas 
conducións de vertido vértense nun único punto de vertido ao rego de Pereiro (cunca 
do río Mera). 

 As augas residuais fecais xeradas na zona 2, a excepción das procedentes da 
planta de recuperación de hidrocarburos (PRHC), son canalizadas a unha fosa 
estanca localizadas nas coordenadas UTM: X=589.677, Y=4.823.016, e posteriormente 
as augas residuais almacenadas son vertidas ao depósito de seguridade. 

 As augas residuais fecais xeradas nos aseos e vestiarios da planta de 
recuperación de hidrocarburos (PRHC) son depuradas nunha fosa séptica de tipo 
biolóxico e posteriormente son infiltradas no terreo mediante zanxas filtrantes. 

Porén, esta fosa séptica non é usada dende maio de 2009 dado que as 
instalacións ás que dá servizo non están en uso. En consecuencia, unha vez se 
teña previsto poñer en funcionamento o sistema de depuración destas augas 
residuais e previo ao comezo do vertido mediante infiltración no terreo (cunca do 
río Mera), o promotor deberá comunicar, cunha antelación mínima DUN (1) MES, 
este feito a Augas de Galicia; así como calquera modificación realizada no 
sistema de depuración instalado; e presentar a correspondente documentación 
xustificativa para a súa valoración por parte desta entidade. Sen prexuízo do 
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anterior, as concentracións máximas permitidas, neste caso, reflíctense no 
presente informe. 

Como valores límite de emisión para as augas residuais pluviais e fecais vertidas ao dominio 
público procedentes da zona 2, establécense os criterios que seguen, en base ao disposto nas 
mellores técnicas dispoñibles, segundo os documentos de referencia existentes e a 
documentación técnica consultada. 

 
3.2. Valores límite de vertido. 
 
a) Caudais máximos de vertido: 

 

Os caudais máximos de vertido ao dominio público das augas residuais xeradas nas 
instalacións son os seguintes: 

 

EFLUENTE 
CAUDAL MÁXIMO 

(m3/ano) 

Augas residuais pluviais ao rego de Pereiro (cunca do río Mera) 

 
Augas residuais pluviais correspondentes ao depósito de seguridade 
1 (DDSI) 

1.266.643 (1) 

 
Augas residuais pluviais correspondentes ao depósito de seguridade 
2 (DDSII) 

370.172 (1) 

 TOTAL 1.636.815 (1) 

Augas residuais fecais xeradas na planta de recuperación de 
hidrocarburos (PRHC) e infiltradas no terreo (cunca do río Mera) 

1.752 (2) 

(1) Estes caudais poderán ser variables en función da pluviometría rexistrada na zona, debendo 
garantirse en calquera caso a súa correcta xestión previamente ao seu vertido.  
(2)  Este caudal máximo non poderá ser superado polo vertido procedente das instalacións. 

 

Para o control do caudal vertido de augas residuais pluviais depuradas, a empresa disporá de 
equipos de medición do caudal de vertido, instalado antes do vertido final ao rego de Pereiro. 

 
b) Localización dos puntos de vertido. 
 
Segundo a documentación presentada, as coordenadas UTM dos puntos de vertido das augas 
residuais procedentes das instalacións son as que se reflicten na seguinte táboa: 

 

PUNTO DE VERTIDO 
VERTIDO 

MEDIO 
RECEPTOR UTM X UTM Y 

Augas residuais pluviais depuradas correspondentes ao 
DDSI e DDSII 

Rego do Pereiro 589.670 4.823.966 

Augas residuais fecais 
Infiltración no 

terreo 
589.475 4.823.145 

 
c) Calidade e control dos vertidos: 
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Os límites máximos que se autorizan para cada un dos vertidos de augas residuais xerados 
nas instalacións e a frecuencia mínima coa que se controlarán serán os que se detallan a 
continuación: 

c.1) Augas residuais pluviais correspondentes ao depósito de seguridade 1 (DDSI) e ao 
depósito de seguridade 2 (DDSII). Os límites máximos permitidos nos vertidos destas augas 
residuais e a periodicidade coa que se controlarán en cada unha das dúas arquetas ou 
dispositivos que deberán existir ao efecto logo da súa depuración en cadansúa balsa de 
decantación, e antes da súa confluencia con calquera outro efluente e do seu vertido ao rego 
do Pereiro, son os que se detallan a continuación: 

 

PARÁMETRO (unidades) VALOR LÍMITE PERIODICIDADE 

pH (udes. Sörensen) 5,5 – 9,5 

Sólidos en suspensión (mg/L) 80 

DQOtotal (mg/L) 160 

Aluminio disolto (mg/L) 1 

Ferro disolto (mg/L) 2 

Chumbo (mg/L) 0,2 

MENSUAL* 

* As análises realizaranse sobre unha mostra composta durante un período de 24 horas. No caso de 
verterse durante un período inferior ás 24 horas, realizarase a mostraxe composta durante o total do 
período de vertido. No caso de non efectuarse analítica nalgún mes por non producirse vertido, notificarase 
este feito a Augas de Galicia antes da finalización do mes seguinte ao que non houbo vertido. 

 

Para o resto dos parámetros os límites máximos permitidos serán os especificados no anexo V 
da presente resolución. 

 

Os resultados destes controis remitiranse cunha periodicidade MENSUAL a Augas de Galicia, 
antes da finalización do mes seguinte ao da realización das mostraxes. 

 

Asemade, realizarase un control en continuo dos parámetros pH e caudal de vertido das augas 
residuais pluviais depuradas para cada un dos dous vertidos, dos que se remitirá un valor 
medio diario a incorporar no informe mensual, mediante informe asinado polo responsable 
asignado e selado pola empresa.  

c.2) Augas residuais fecais xeradas nos aseos e vestiarios da planta de recuperación de 
hidrocarburos (PRHC). Os límites máximos permitidos no vertido destas augas residuais ou a 
porcentaxe mínima da súa redución á saída do sistema de depuración, así como a 
periodicidade coa que se controlarán na arqueta ou dispositivo que deberá existir ao efecto á 
saída da fosa séptica, antes da súa confluencia con calquera outro efluente e antes do seu 
vertido ao dominio público por infiltración no terreo, son os que se reflicten na seguinte táboa:  

 

PARÁMETRO (unidades) LÍMITE 
PORCENTAXE MÍNIMA DE 

REDUCIÓN 
PERIODICIDADE 

DBO5 (mg/L) 200 30 % 

DQOtotal (mg/L) 300 30 % 

Sólidos en suspensión (mg/L) 150 50 % 

Aceites e graxas (mg/L) 25 - 

Deterxentes (mg/L) 3 - 

SEMESTRAL 
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Para o resto dos parámetros os límites máximos permitidos serán os especificados no anexo V 
da presente resolución. 

 

Os resultados destes controis remitiranse cunha periodicidade SEMESTRAL a Augas de 
Galicia, dentro do mes seguinte ao de realización das mostraxes. 

 

O titular deberá comunicar por escrito a Augas de Galicia a data prevista de inicio dos vertidos 
de augas residuais fecais xeradas nos aseos e vestiarios da planta de recuperación de 
hidrocarburos (PRHC) depuradas ao dominio público, cunha antelación mínima DUN (1) MES. 

 

- Todas as mostraxes e análises relativas ao control dos vertidos deberán realizarse por medio 
dunha Entidade Colaboradora da Administración Hidráulica (ECA).  

 

- Tal e como se recolle no artigo 245.5 b) do Regulamento de dominio público hidráulico, en 
ningún caso o cumprimento dos valores límite de emisión establecidos poderá alcanzarse 
mediante técnicas de dilución. 

 

- Esta Administración resérvase a facultade de modificar os límites impostos aos vertidos e a de 
esixir ao titular da autorización a construción e explotación das obras e instalacións necesarias 
para a adecuación dos vertidos 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 os tratamentos de depuración son insuficientes 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 os vertidos ás características autorizadas. Neste senso, Augas de Galicia poderá esixir 
ao autorizado a instalación de tratamentos complementarios e 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. 

 

- A Administración poderá efectuar, cando o estime oportuno, análises de comprobación da 
calidade do vertido para cotexar que se cumpren as condicións expostas no presente informe. 

 
d) Calidade e control do medio receptor: 
 
- Deberase evitar a afección incompatible co mantemento das condicións e usos do medio 
receptor. No caso de que os vertidos causen afección incompatible co medio receptor, a 
Administración poderá revisar os condicionantes da autorización outorgada. 
 
- Con independencia dos límites establecidos, no medio receptor deberanse cumprir os valores 
de calidade de augas establecidos na seguinte lexislación, ou na que se dite nun futuro: 
 

 Anexo V do Regulamento de Ordenación da pesca fluvial e dos ecosistemas acuáticos 
continentais (aprobado mediante o Decreto 130/1997): Calidade mínima esixida ás 
augas continentais. 

 
 Anexo I do Real decreto 1341/2007, de 11 de outubro, sobre a xestión da calidade das 

augas de baño. 
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 Anexos I e II do Real decreto 60/2011, de 21 de xaneiro, sobre as normas de calidade 
ambiental no ámbito da política de augas: normas de calidade ambiental para 
substancias prioritarias e para outros contaminantes; e normas de calidade ambiental 
para substancias preferentes. 

 
 Anexo III do Real decreto 1481/2001: Eliminación de residuos mediante depósito en 

vertedoiros: Procedementos de control e vixilancia nas fases de explotación e de 
mantemento posterior. 

 
- A titular deberá realizar un control do medio receptor nos seguintes puntos: 
 

- 50 m augas arriba do punto de vertido de augas residuais pluviais depuradas no Rego 
do Pereiro. 
- 50 m augas abaixo do punto de vertido de augas residuais pluviais depuradas no 
Rego do Pereiro. 

 
- Os parámetros a controlar e a frecuencia de control en cada un dos puntos indicados serán 
os establecidos para augas superficiais en vertedoiros de residuos non perigosos no anexo 
III 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 
 

Controis Acción 
Frecuencia mínima 
Fase de explotación  

Frecuencia mínima 
Fase posclausura  

Frecuencia de determinación da 
composición de augas superficiais. Nivel 

simplificado. 
Trimestral (*) Trimestral (*) Controis de 

datos de 
emisión: 

augas 
superficiais 

Frecuencia de determinación da 
composición de augas superficiais. Nivel 

completo. 
Semestral Anual 

(*) Estes controis deberán efectuarse todos os meses de xaneiro, abril, xullo e outubro de cada ano 

natural. 
 
- Os parámetros a analizar na fase de explotación nos alcances analíticos a nivel 
simplificado e a nivel completo son os recollidos na táboa seguinte: 
 

ALCANCE ANALÍTICO (NIVEL) ALCANCE ANALÍTICO (NIVEL) 
PARÁMETRO 

SIMPLIFICADO COMPLETO 

PARÁMETRO 

SIMPLIFICADO COMPLETO 

pH X X Cromo VI (mg/L) X X 

Temperatura (ºC)  X Manganeso (mg/L) X X 

Condutividade (µS/cm) X X Mercurio (mg/L) X X 

DQO (mg O2/L)  X Chumbo (mg/L) X X 

DBO5 (mg O2/L) X X Aluminio (mg/L) X X 

COD  X Bario (mg/L)  X 

COT X X Berilio (mg/L)  X 

O2 disolto (mg/L) X X Boro (mg/L)  X 

Alcalinidade e dureza (mg 
CaCO3/L) 

 X Cobre (mg/L) X X 

Carbonatos (mg/L)  X Ferro (mg/L) X X 

Bicarbonatos (mg/L)  X Prata (mg/L)  X 
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ALCANCE ANALÍTICO (NIVEL) ALCANCE ANALÍTICO (NIVEL) 
PARÁMETRO 

SIMPLIFICADO COMPLETO 

PARÁMETRO 

SIMPLIFICADO COMPLETO 

Calcio (mg/L)  X Zinc (mg/L)  X 

Magnesio (mg/L)  X Talio (mg/L) X X 

Potasio (mg/L)  X Teluro (mg/L) X X 

Sodio (mg/L)  X Antimonio (mg/L) X X 

Sólidos en suspensión 
(mg/L) 

X X Níquel (mg/L) X X 

Materia sedimentable 
(ml/L) 

 X Selenio (mg/L) X X 

Cianuros (mg/L)  X Cobalto (mg/L)  X 

Cloruros (mg/L) X X Molibdeno (mg/L)  X 

Fluoruros (mg/L) X X Vanadio (mg/L)  X 

Nitratos (mg/L) X X 
Coliformes totais (NMP o 

UFC/100 ml) 
  

Nitritos (mg/L) X X 
Coliformes fecais (NMP o 

UFC/100 ml) 
  

Nitróxeno Kjeldahl total 
(mg/L) 

 X Fenois (mg/L) X X 

Amonio (mg/L) X X 
Hidrocarburos e aceites 

(mg/L) 
 X 

Sulfatos (mg/L)  X HPA (mg/L)  X 

Sulfuros (mg/L)  X 
Orgánicos volátiles e 
semivolátiles (mg/L) 

X X 

Fostatos (mg/L) X X Pesticidas e herbicidas (mg/L)  X 

Fósforo total (mg/L)  X BTEX (mg/L)  X 

Arsénico (mg/L) X X PCBs (mg/L)  X 

Cadmio (mg/L) X X TPHs (mg/L) X X 

Cromo total (mg/L)  X    

 
- Os parámetros a analizar na fase de posclausura nos alcances analíticos a nivel 
simplificado e a nivel completo son os recollidos na táboa seguinte: 
 

ALCANCE ANALÍTICO (NIVEL) ALCANCE ANALÍTICO (NIVEL) 
PARÁMETRO 

SIMPLIFICADO COMPLETO 

PARÁMETRO 

SIMPLIFICADO COMPLETO 

pH X X Chumbo (mg/L) X X 

Temperatura (ºC)  X Aluminio (mg/L)  X 

Condutividade (µS/cm.) X X Bario (mg/L) X X 

DQO (mg O2/L) X X Berilio (mg/L)  X 

DBO5 (mg O2/L)  X Boro (mg/L)  X 

COD X X Cobre (mg/L) X X 

COT X X Ferro (mg/L)  X 

Alcalinidade e dureza (mg X X Prata (mg/L)  X 
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ALCANCE ANALÍTICO (NIVEL) ALCANCE ANALÍTICO (NIVEL) 
PARÁMETRO 

SIMPLIFICADO COMPLETO 

PARÁMETRO 

SIMPLIFICADO COMPLETO 

CaCO3/L) 

Carbonatos/bicarbonatos 
(mg/L) 

 X Zinc (mg/L) X X 

Calcio (mg/L)  X Talio (mg/L)  X 

Magnesio (mg/L)  X Teluro (mg/L)  X 

Potasio (mg/L) X X Antimonio (mg/L) X X 

Sodio (mg/L)  X Níquel (mg/L) X X 

Sólidos en suspensión 
(mg/L) e materia 

sedimentable (ml/L) 
X X Selenio (mg/L) X X 

Cianuros (mg/L) X X Cobalto (mg/L)  X 

Cloruros (mg/L) X X Molibdeno (mg/L) X X 

Fluoruros (mg/L) X X Vanadio (mg/L)  X 

Nitratos e nitritos (mg/L) X X 
Coliformes totais (NMP o 

UFC/100 ml) 
  

Nitróxeno Kjeldahl total 
(mg/L) 

X X 
Coliformes fecais (NMP o 

UFC/100 ml) 
  

Amonio (mg/L) X X Fenois (mg/L) X X 

Sulfatos e sulfuros (mg/L) X X 
Hidrocarburos e aceites 

(mg/L) 
X X 

Fósforo total (mg/L) X X HPA (mg/L) X X 

Arsénico (mg/L) X X 
Orgánicos volátiles e 
semivolátiles (mg/L) 

X X 

Cadmio (mg/L) X X 
Pesticidas e herbicidas 

(mg/L) 
 X 

Cromo total e VI (mg/L) X X BTEX (mg/L) X X 

Manganeso (mg/L) X X PCBs (mg/L) X X 

Mercurio (mg/L) X X O2 disolto (mg/L) X X 

 
- Trimestralmente remitirase a esta Secretaría Xeral un estudio que inclúa as análises 
realizadas no medio receptor dos parámetros que corresponda segundo as dúas 
táboas anteriores, así como unha avaliación dos efectos de vertido e do grao de 
mantemento dunhas condicións mínimas para o desenvolvemento da fauna acuática. 
A empresa remitirá a esta Secretaría Xeral o resultado destes informes antes da 
finalización do mes seguinte ao do estudo. 
 
- Todas as mostraxes e análises do medio receptor deberán realizarse por medio dunha 
Entidade Colaboradora da Administración Hidraúlica (ECA). 
 
- Estes controis do medio para cada un dos puntos indicados, deberán efectuarse 
coincidindo co correspondente control de vertido de augas residuais pluviais 
depuradas procedentes do DDSII; e de ser posible, tamén co control do vertido das 
augas residuais pluviais depuradas procedentes do DDSI. 
 
3.3. Sistemas e procedementos para o tratamento e o control de vertidos 
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As augas residuais xeradas nas instalacións de SOGARISA son xestionadas do seguinte xeito: 

 

- Na Zona 1 das instalacións de SOGARISA, localizada no parque empresarial das Somozas, 
non se realiza vertido ao dominio público de augas residuais; dado que as únicas augas 
residuais xeradas nesta zona son enviadas á rede de sumidoiros municipal con depuración 
posterior na EDAR municipal das Somozas. 

 

- Na Zona 2 das instalacións de SOGARISA, localizadas na ladeira do monte Marván e 
próximas ao monte A Solana, a empresa declara a existencia de vertidos directos ao dominio 
público hidráulico correspondentes ás augas residuais pluviais e de vertidos indirectos 
mediante infiltración no terreo das augas residuais fecais procedentes da planta de 
recuperación de hidrocarburos (PRHC). O tratamento destas augas residuais é o reflectido a 
continuación: 

 

 As augas residuais pluviais das cunetas perimetrais do depósito de seguridade 
número 1 (DDSI), xa selado, son recollidas mediante conducións e canalizadas a unha 
balsa de almacenamento e decantación impermeabilizada de 2.400 m2 de superficie. 

 As augas residuais pluviais das cunetas perimetrais do depósito de seguridade 
número 2 (DDSII), os alivios de presión e as augas de achique das celas non 
explotadas, captadas polos sistemas superficiais de drenaxe, son recollidas mediante 
conducións e canalizadas a unha balsa de almacenamento e decantación 
impermeabilizada de 4.000 m2 de superficie. 

 
Posteriormente, as augas residuais depuradas nas dúas balsas de decantación, 
correspondentes aos dous depósitos de seguridade, son dirixidas a un único punto de vertido 
no rego do Pereiro (cunca do río Mera). 
 

 As augas residuais fecais xeradas nos aseos e vestiarios da planta de 
recuperación de hidrocarburos (PRHC) son depuradas nunha fosa séptica de tipo 
biolóxico dimensionada para 12 habitantes equivalentes, de 2.800 L de capacidade, e 
de dimensións 1,8 m de lonxitude, 1,2 m de ancho e 1,45 m de alto, que consta de 
dixestor-clarificador e filtro biolóxico. A continuación, estas augas residuais depuradas 
son infiltradas no terreo mediante zanxas filtrantes. 

Segundo o titular, dende maio de 2009 os aseos e vestiarios das instalacións da planta 
de recuperación de hidrocarburos (PRHC) non son utilizados polo que a fosa séptica 
non está en funcionamento, non producíndose deste xeito vertido ao dominio público. 
En consecuencia, solicítaselle ao titular que unha vez se teña previsto poñer en 
funcionamento o sistema de depuración destas augas residuais e previo ao comezo do 
vertido mediante infiltración no terreo (cunca do río Mera), comunique este feito a 
Augas de Galicia, cunha antelación mínima DUN (1) MES; así como calquera 
modificación realizada no sistema de depuración instalado; e presentar a 
correspondente documentación xustificativa para a súa valoración por parte desta 
entidade. 

Por outra banda, nin os lixiviados nin as augas residuais fecais, a excepción das procedentes 
da planta de recuperación de hidrocarburos (PRHC), son vertidos ao dominio público, dado que 
son xestionados do seguinte xeito: 

 

 Os lixiviados bombeados de cada unha das celas de seguridade son recollidos en 
tanques verticais nun depósito de seguridade de 800 m3 de capacidade (tres depósitos 
de 100 m3 e un de 500 m3). Estes lixiviados almacenados transpórtanse en camións 
cisterna á planta de tratamento físico – químico (PFQ) e/ou á planta de evaporación – 
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oxidación (EVOX) para o seu tratamento; salvo unha parte, que en función das 
necesidades, é conducido mediante bombas á planta de estabilización para ser 
utilizado como fluidificante. En caso necesario, poderanse transferir a xestor externo 
autorizado. 

 As augas residuais fecais xeradas na zona 2, a excepción das procedentes da 
planta de recuperación de hidrocarburos (PRHC), son canalizadas a unha fosa 
estanca localizadas nas coordenadas UTM: X=589.677, Y=4.823.016, e posteriormente 
as augas residuais almacenadas son vertidas ao depósito de seguridade. 

 
3.4. Control e rexistro dos resultados dos vertidos 
 
- Disporase dunha arqueta ou dispositivo equivalente para o control e mostraxe das augas 
residuais pluviais depuradas á saída das instalacións de depuración (balsa de decantación) do 
DDSI e á saída do sistema de depuración (balsa de decantación) do DDSII, antes da súa 
confluencia con outros efluentes e do seu vertido ao rego do Pereiro; así como de arqueta á 
saída do sistema de depuración das augas residuais fecais xeradas nos aseos e vestiarios da 
planta de recuperación de hidrocarburos (PRHC) e previamente ao seu vertido ao dominio 
público por infiltración no terreo; todas elas con acceso directo para a súa inspección por parte 
desta Administración. 
 
- A empresa disporá de instrumentos para o control en continuo dos seguintes parámetros: pH 
e caudal. A empresa manterá en servizo e calibrará os devanditos instrumentos con métodos 
axeitados. 
 
- A titular deberá dispor de certificacións emitidas por entidades externas de verificación das 
características dos equipos de medición en continuo dos parámetros pH e caudal de vertido. 

 
- 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 autorización. 

 Incidencias acontecidas na operación que poidan influír na calidade dos vertidos ou na 
calidade do medio receptor. Calquera incidente será comunicado no momento de 
producirse, por escrito, a esta Secretaría Xeral. 

 
- A Administración poderá inspeccionar as obras e instalacións dese titular. 
 
3.5. Boas prácticas e melloras técnicas dispoñibles (MTD´s) 
 
En xeral, considéranse axeitadas as MTD´s propostas pola empresa no referente á xeración e 
depuración de augas residuais xeradas nas súas instalacións e descritas na documentación 
achegada ao efecto. Complementariamente ás medidas indicadas, a empresa debe considerar 
as seguintes medidas en relación co control de augas e xestión de lixiviados: 

- Controlar as augas das precipitacións que penetren nos vasos do vertedoiro. 

- Impedir que as augas superficiais ou subterráneas penetren nos residuos vertidos. 

- Recoller e controlar as augas contaminadas e os lixiviados. 

- Tratar as augas contaminadas e os lixiviados recollidos no vertedoiro de xeito que se cumpran 
os límites requiridos para o seu vertido, ou xestionalas de xeito que se evite o seu vertido. 

- Implantar dispositivos/procedementos para detectar a tempo as desviacións que poden 
afectar ás instalacións de tratamento, e para evitar desarranxos nestas. 
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4. SOBRE A PROTECCIÓN DO SOLO E DAS AUGAS SUBTERRÁNEAS 
 

4.1.- Sistemas e procedementos para evitar a contaminación. 
 
- Todos os depósitos de almacenamento de sustancias que se poidan derramar contarán cun 
cubeto de retención. 

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

- Para os restantes sistemas e procedementos non especificados anteriormente, deberán 
cumprirse as medidas indicadas na documentación presentada. 

- Complementariamente ás medidas indicadas, a empresa debe considerar medidas que 
favorezan a prevención da contaminación das augas subterránea tales coma: 
 
 Existencia de tanques de almacenamento e instalacións de carga/descarga deseñados 

para previr derrames e evitar a contaminación do solo e da auga causados por fugas. 
 Instalación de sistemas de detección de desbordamentos. 
 Utilización de solos de materiais impermeables na zona de proceso con sistemas de 

canalización a sumidoiro. 
 Instalación de sistemas de recollida de derrames nas áreas onde poidan ocorrer (cubetos) 

con destino final na depuradora de augas residuais. 
 Instalación de sistemas de detección de fugas e realización de programas de mantemento 

de todos os tanques (especialmente os que se atopen baixo terra). 
 Tomar accións de recuperación para a contaminación potencial do solo e da auga 

subterránea. 
 
4.2.- Vixilancia e control ambiental 

 
- O titular desta actividade está obrigado a presentar, no prazo máximo de 5 anos a contar 
desde o día seguinte ao de recepción desta resolución, un informe de situación dos solos (IS), 
co contido mínimo establecido no artigo 5 do Decreto 60/2009, do 26 de febreiro. O informe 
deberá presentarse dentro dos tres meses anteriores á data de expiración do prazo. 

- Nos supostos de modificación substancial, peche definitivo ou transmisión de titularidade da 
actividade deberá presentar un informe de situación, con carácter previo á modificación da 
situación inicial. 

- Considerando as condicións de localización das instalacións, deberase dispoñer dunha rede 
de control das augas subterráneas de modo que se poida avaliar a influencia das instalacións. 

Segundo a documentación aportada polo titular, a rede piezométrica das augas subterráneas 
contempla os puntos que se recollen na seguinte táboa: 

Punto de mostraxe UTM X UTM Y 

P1Z1 587.062 4.821.531 

P2Z1 587.137 4.823.286 

P3Z1 587.202 4.821.226 

P4Z1 587.950 4.821.212 

P5Z1 587.063 4.821.074 

P1Z2 589.661 4.823.002 

P2Z2 589.514 4.823.219 
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P3Z2 589.500 4.823.396 

P4Z2 589.658 4.823.511 

P5Z2 589.712 4.823.302 

P6Z2 589.745 4.823.432 

P7Z2 589.864 4.823.133 

P8Z2 589.941 4.823.497 

 

- Lémbrase que cada piezómetro estará executado de acordo a estándares recoñecidos e 
alcanzará o nivel do acuífero na área de instalación.  

- Os piezómetros deberán permanecer operativos durante toda a vida útil da instalación, 
realizándose as operacións de mantemento necesarias de cara a garantir a súa permanencia. 
Revisaranse as tapas exteriores para evitar a entrada de elementos externos, e realizarase o 
desenvolvemento de cada un dos piezómetros co fin de eliminar os finos que se puideran 
acumular e colmatar a tubaxe de PVC. 
- Os parámetros a controlar e as frecuencias mínimas de control en cada un dos puntos de 
control indicados anteriormente deberán axustarse ao establecido para vertedoiros de residuos 
non perigosos no anexo III 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. 

- A empresa realizará e remitirá á SXCAA análises das mostraxes nos puntos de control 
indicados anteriormente coas periodicidades indicadas na seguinte táboa: 

 

Puntos de 
mostraxe 

Determinación 
Frecuencia fase 

explotación 

Nivel de augas 
subterráneas ou niveis 

freáticos 
Trimestral* 

Composición de augas 
subterráneas. 

Nivel simplificado 

Trimestral* 

P1Z1 
P2Z1 
P3Z1 
P4Z1 
P5Z1 
P4Z2 
P5Z2 
P6Z2 
P7Z2 
P8Z2 

Composición de augas 
subterráneas. 

Nivel completo 

Semestral 

* Estes controis deberán efectuarse todos os meses de xaneiro, abril, xullo e outubro de cada ano natural.  

Puntos de 
mostraxe 

Determinación 
Frecuencia fase 

posclausura 

Nivel de augas 
subterráneas ou niveis 

freáticos 
Trimestral* 

P1Z2 
P2Z2 
P3Z2 

 
Composición de augas 

subterráneas. 

Nivel simplificado 

Trimestral* 
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Puntos de 
mostraxe 

Determinación 
Frecuencia fase 

posclausura 

Composición de augas 
subterráneas. 

Nivel completo 

Anual 

* Estes controis deberán efectuarse todos os meses de xaneiro, abril, xullo e outubro de cada ano natural.  

 

Os parámetros a caracterizar en cada unha das mostras de augas subterráneas durante a fase 
de explotación son os recollidos na seguinte táboa, tanto para o alcance analítico a nivel 
simplificado como a nivel completo: 

 

ALCANCE ANALÍTICO (NIVEL) ALCANCE ANALÍTICO (NIVEL) 
PARÁMETRO 

SIMPLIFICADO COMPLETO 

PARÁMETRO 

SIMPLIFICADO COMPLETO 

pH X X Cromo VI (mg/L) X X 

Temperatura (ºC)  X Manganeso (mg/L) X X 

Condutividade (µS/cm) X X Mercurio (mg/L) X X 

DQO (mg O2/L)  X Chumbo (mg/L) X X 

DBO5 (mg O2/L)  X Aluminio (mg/L) X X 

COD  X Bario (mg/L)  X 

COT X X Berilio (mg/L)  X 

O2 disolto (mg/L)  X Boro (mg/L)  X 

Alcalinidade e dureza (mg 
CaCO3/L) 

 X Cobre (mg/L) X X 

Carbonatos (mg/L)  X Ferro (mg/L) X X 

Bicarbonatos (mg/L)  X Prata (mg/L)  X 

Calcio (mg/L)  X Zinc (mg/L)  X 

Magnesio (mg/L)  X Talio (mg/L) X X 

Potasio (mg/L)  X Teluro (mg/L) X X 

Sodio (mg/L)  X Antimonio (mg/L) X X 

Sólidos en suspensión 
(mg/L) 

 X Níquel (mg/L) X X 

Materia sedimentable 
(ml/L) 

 X Selenio (mg/L) X X 

Cianuros (mg/L)  X Cobalto (mg/L)  X 

Cloruros (mg/L) X X Molibdeno (mg/L)  X 

Fluoruros (mg/L) X X Vanadio (mg/L)  X 

Nitratos (mg/L) X X 
Coliformes totais (NMP o 

UFC/100 ml) 
  

Nitritos (mg/L)  X 
Coliformes fecais (NMP o 

UFC/100 ml) 
  

Nitróxeno Kjeldahl total 
(mg/L) 

 X Fenois (mg/L) X X 
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ALCANCE ANALÍTICO (NIVEL) ALCANCE ANALÍTICO (NIVEL) 
PARÁMETRO 

SIMPLIFICADO COMPLETO 

PARÁMETRO 

SIMPLIFICADO COMPLETO 

Amonio (mg/L)  X 
Hidrocarburos e aceites 

(mg/L) 
 X 

Sulfatos (mg/L) X X HPA (mg/L)  X 

Sulfuros (mg/L)  X 
Orgánicos volátiles e 
semivolátiles (mg/L) 

X X 

Fostatos (mg/L)   Pesticidas e herbicidas (mg/L)  X 

Fósforo total (mg/L) X X BTEX (mg/L)  X 

Arsénico (mg/L) X X PCBs (mg/L)  X 

Cadmio (mg/L) X X TPHs (mg/L) X X 

Cromo total (mg/L)  X    

 

Os parámetros a caracterizar en cada unha das mostras de augas subterráneas durante a fase 
de posclausura son os recollidos na seguinte táboa, tanto para o alcance analítico a nivel 
simplificado como a nivel completo: 

 

ALCANCE ANALÍTICO (NIVEL) ALCANCE ANALÍTICO (NIVEL) 
PARÁMETRO 

SIMPLIFICADO COMPLETO 

PARÁMETRO 

SIMPLIFICADO COMPLETO 

pH X X Chumbo (mg/L) X X 

Temperatura (ºC)  X Aluminio (mg/L)  X 

Condutividade (µS/cm.) X X Bario (mg/L) X X 

DQO (mg O2/L) X X Berilio (mg/L)  X 

DBO5 (mg O2/L)  X Boro (mg/L)  X 

COD X X Cobre (mg/L) X X 

COT X X Ferro (mg/L)  X 

Alcalinidade e dureza (mg 
CaCO3/L) 

X X Prata (mg/L)  X 

Carbonatos/bicarbonatos 
(mg/L) 

 X Zinc (mg/L) X X 

Calcio (mg/L)  X Talio (mg/L)  X 

Magnesio (mg/L)  X Teluro (mg/L)  X 

Potasio (mg/L) X X Antimonio (mg/L) X X 

Sodio (mg/L)  X Níquel (mg/L) X X 

Sólidos en suspensión 
(mg/L) e materia 

sedimentable (ml/L) 
X X Selenio (mg/L) X X 

Cianuros (mg/L) X X Cobalto (mg/L)  X 

Cloruros (mg/L) X X Molibdeno (mg/L) X X 

Fluoruros (mg/L) X X Vanadio (mg/L)  X 

Nitratos (mg/L) X X 
Coliformes totais (NMP o 

UFC/100 ml) 
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ALCANCE ANALÍTICO (NIVEL) ALCANCE ANALÍTICO (NIVEL) 
PARÁMETRO 

SIMPLIFICADO COMPLETO 

PARÁMETRO 

SIMPLIFICADO COMPLETO 

Nitritos (mg/L)  X 
Coliformes fecais (NMP o 

UFC/100 ml) 
  

Nitróxeno Kjeldahl total 
(mg/L) 

X X Fenois (mg/L) X X 

Amonio (mg/L)  X 
Hidrocarburos e aceites 

(mg/L) 
X X 

Sulfatos e sulfuros (mg/L) X X HPA (mg/L) X X 

Fósforo total (mg/L) X X 
Orgánicos volátiles e 
semivolátiles (mg/L) 

X X 

Arsénico (mg/L) X X 
Pesticidas e herbicidas 

(mg/L) 
 X 

Cadmio (mg/L) X X BTEX (mg/L)  X 

Cromo total e VI (mg/L) X X PCBs (mg/L) X X 

Manganeso (mg/L) X X O2 disolto (mg/L) X X 

Mercurio (mg/L) X X    

 

- A empresa remitirá TRIMESTRALMENTE a esta SXCAA o resultado destes controis para os 
parámetros que corresponda segundo as dúas táboas anteriores. 

- A mostraxe das augas subterráneas, así como as determinacións analíticas, deberán ser 
realizadas por un laboratorio acreditado conforme á norma UNE-EN ISO/IEC 17025. 

- A mostraxe será representativa das condicións do acuífero e incluirá os pertinentes bombeos 
de volume de auga adecuado para garantir a súa representatividade.  
- Ademais tomaranse mostras de solos nos terreos circundantes dos DDS. Os valores obtidos 
contrastaranse cunha mostra da zona que servirá de branco ambiental. Os puntos de control 
indícanse a continuación: 
 

Puntos de mostraxe 
Localización 

Coordenadas UTM 

Puntos de 
mostraxe 

Localización 

Coordenadas UTM 

S1 
X: 589.715 

Y: 4.823.062 
S6 

X: 589.745 
Y: 4.823.432 

S2 
X: 589.796 

Y: 4.823.091 
S7 X: 589.864 

Y: 4.823.133 

S3 
X: 589.500 

Y: 4.823.396 
S8 

X: 589.941 
Y: 4.823.497 

S4 
X: 589.658 
Y: 4.823.511 

S9 X: 590.204 
Y: 4.823.265 

S5 
X: 589.358 

Y: 4.823.069 
S10 

X: 590.014 
Y: 4.823.684 

 
- Os parámetros a analizar nas mostras de solo e a frecuencia de control, especifícanse na 
seguinte táboa: 
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Parámetro Parámetro Periodicidade 

Antimonio Selenio 

Arsénico Telurio 

Cadmio  Talio 

Cromo VI Estaño 

Cobre 3 pesticidas de uso común 

Chumbo TPHs 

Mercurio PCBs 

Níquel  

Semestral 

 
- As mostraxes e análises de solos deberán ser levadas a cabo por un laboratorio acreditado 
conforme á norma UNE-EN ISO/IEC 17025. 
- Se como resultado das análises realizadas nas instalacións se detectasen zonas de solo ou 
augas contaminadas establecerase, de acordo coa Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación 
Ambiental, criterios de avaliación de riscos e plans de acción para o seu control. 
 
4.3.- Información de solos e augas subterráneas 

 
- Deberase remitir a esta Secretaría Xeral a información que se detalla no apartado 7.2 deste 
Anexo IV. 
 
5. SOBRE A XESTIÓN E A PRODUCIÓN DE RESIDUOS. 
 
5.1. Condicións xerais para o CTRIG. 
 

- A xestión de residuos no CTRIG queda supedita ao cumprimento das seguintes condicións: 
 
Primeira.- 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. 

 
Segunda.- A actividade autorizada está condicionada ao cumprimento das prescricións 
técnicas establecidas no proxecto que se presentou xunto coa solicitude. 

 
Terceira.- 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. 

 

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

 
Quinta.- A entidade explotadora disporá dun arquivo cronolóxico, físico ou telemático, segundo 
o establecido no artigo 40 da Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e solos contaminados. 
Gardarase a información arquivada durante, cando menos, tres anos. 
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Sexta.- A efectos de que esta Secretaría Xeral verifique que non se da algún dos supostos 
previstos no artigo 25.4 e 25.5 da Lei 22/2011, a empresa deberá de notificar os traslados de 
residuos fóra da Comunidade Autónoma de Galicia. 
 
Sétima.- Realizarase o procedemento de control dos traslados de residuos perigosos e non 
perigosos, incluídos no ámbito de aplicación do Decreto 174/2005, que se realicen pola vía 
pública dentro da Comunidade Autónoma de Galicia segundo o establecido no Decreto 
59/2009, do 26 de febreiro, polo que se regula a rastrexabilidade dos residuos. 

 
Oitava.- A entidade explotadora levará un rexistro no que conste a cantidade, a natureza, o 
código de identificación, a procedencia, os métodos e os lugares de tratamento, e a data de 
aceptación e recepción dos residuos (de acordo co disposto no artigo 37 do RD 833/1988 do 
20 de xullo, e no artigo único, apartados 2 e 3, do RD 952/1997 do 20 de xuño). 

 
Novena.- Cumprir as obrigas que se derivan do cumprimento do disposto nos artigos 31 e 
seguintes do R.D. 833/88, do 20 de xullo, polo que se aproba o Regulamento para a execución 
da Lei 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos e Perigosos.  
 
Décima.- 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. Os traslados dos residuos realizaranse mediante empresas transportistas 
inscritas no rexistro ao efecto. 

 
Undécima.- Debe cumprir as normas técnicas vixentes relativas ó envasado, etiquetado e 
almacenamento de residuos perigosos. 

 
Duodécima.- No caso do almacenamento, este terá que ser para residuos non perigosos por 
tempo inferior a dous (2) anos, se o seu destino é a valorización, un ano se é a eliminación e 
para residuos perigosos de seis (6) meses. 
 
Décima terceira.- Deben cumprirse as esixencias establecidas na lexislación de protección civil 
(segundo o establecido no artigo 5.2 do RD 833/1988 do 20 de xullo) e as prescricións técnicas 
do proxecto da actividade presentadas. 

 
Décimo cuarta.- Previamente á execución das obras das novas instalacións proxectadas e, no 
caso de existir modificacións no deseño das mesmas en base aos proxectos técnicos e de 
explotación presentados, a empresa debe remitir ditas modificacións por medio do Proxecto 
previsto na normativa sectorial, firmado por técnico competente e visado polo Colexio Oficial 
correspondente, para ser avaliadas por parte deste centro directivo. 

 
Décimo quinta.- Previamente á posta en marcha da actividade das novas instalacións a 
empresa deberá: 

 
 Presentar o certificado visado de dirección de obra correspondente ao proxecto 

presentado, para a realización da preceptiva visita de comprobación das instalacións por 
parte desta consellería.  

 Presentar os certificados de aceptación definitivos dos residuos resultantes do proceso 
e/ou os clientes aos que se van a destinar os produtos obtidos. 

 Actualizar a contía da fianza na forma prevista na condición seguinte. 
 

Décimo sexta.- Réxime de garantías.  
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 A empresa deberá manter as fianzas ambientais indicadas no punto 3.1 do anexo I da 
presente Resolución tendo en conta que: 
 
- Para as actividades en proxecto a medida que se vaian construíndo no CTRIG, e 

previo inicio da súa actividade, a empresa deberá actualizar a contía da fianza indicada 
no punto 3.1.a do antedito anexo I para garantir axeitadamente a responsabilidade 
ambiental.  

- A contía da fianza indicada no punto 3.1.b do antedito anexo I actualizarase cada dous 
anos ou sempre que se modifiquen os criterios iniciais de fixación da fianza, debendo 
manterse a mesma mentres a entidade explotadora sexa responsable do mantemento 
posterior ao peche do vertedoiro. 

- Da fianza para garantir o vertedoiro existente indicada no punto 3.1.c do anexo I 
poderanse autorizar devolucións anticipadas de ata o 50% da contía total, a partir dun 
ano tras a aceptación da clausura definitiva do vertedoiro, sempre que o remanente 
garanta o cumprimento por parte da entidade explotadora do plan de mantemento, 
vixilancia e control posterior. 

 

 Para a realización das actividades autorizadas a empresa deberá manter vixente en todo 
momento a póliza do seguro de responsabilidade civil indicada no punto 3.2 do anexo I da 
presente Resolución. O incumprimento desta obriga suporá a suspensión da eficacia da 
autorización outorgada e non poderá exercer as actividades prescritas mentres persista 
esta circunstancia. 

 
5.2. Condicións para a xestión de residuos mediante valorización. 
 
a) Valorización de residuos contaminados con orgánico e/ou hidrocarburos. 
 
- Os residuos que abranguen as inscricións SC-RP-IPPC-XV-00004 e SC-I-IPPC-XV-00022 no 
RXPXRG para valorización de residuos contaminados con orgánico e/ou hidrocarburos 
relaciónanse no anexo VI da presente resolución codificados segundo a Orden MAM/304/2002. 
 
- As características da instalación serán as seguintes: 
 

Instalación: Planta de descontaminación de solos e tratamento de residuos contaminados 
con orgánicos e/ou hidrocarburos (PRHC). 
Actividade autorizada: Recuperación ou rexeneración de substancias orgánicas que non 
se utilizan como disolventes (incluídas as operacións de formación de fertilizante e outras 
transformacións biolóxicas) (R3), Tratamento de solos (R10), Intercambio de residuos 
para os someter a calquera das operacións enumeradas de R1 a R11 (R12) e 
Acumulación de residuos para os someter a calquera das operacións enumeradas de R1 
a R12 (con exclusión do almacenamento temporal previo á recolla no lugar da produción) 
(R13). 
Capacidade máxima de tratamento: 21.500 t/ano de residuos perigosos e non perigosos. 
Cantidade normal de tratamento: 17.000 t/ano de residuos perigosos e 3.300 t/ano de 
residuos non perigosos. 
Réxime de funcionamento: 8 h/día e 250 días/ano. 
Descrición: Recuperación de residuos contaminados con orgánicos e/ou hidrocarburos 
para obter unha fracción valorizable enerxeticamente, areas e gravas para construción, 
plásticos valorizables e lodos. Esta actividade inclúe o depósito dos residuos nas balsas 
de almacenamento nº1 e nº2 de residuos contaminados con hidrocarburos. 
As características de deseño e construción da instalación así como as condicións de 
explotación da planta son as recollidas no “Proxecto básico para a ampliación das 
instalacións do centro de tratamento de residuos industriais de Galicia. Xaneiro 2007” 
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visado polo Colexio oficial de Enxeñeiros Industriais de Galicia_Sede Ferrol e nas 
Addendas ao mesmo presentadas (1ª addenda Xullo 2007 e 2ª addenda Novembro 2007) 
e no documento “Modificación non substancial da autorización ambiental integrada do 
CTRIG (As Somozas). Outubro 2011” e Addenda ao mesmo presentada en Marzo de 
2012. 

 
b) Valorización de metais. 
 
- Os residuos que abranguen as inscricións SC-RP-IPPC-XV-00005 e SC-I-IPPC-XV-00023 no 
RXPXRG para valorización de metais relaciónanse no anexo VII da presente resolución 
codificados segundo a Orden MAM/304/2002. 
 
- As características da instalación serán as seguintes: 
 

Instalación: Planta de recuperación de metais (PRM). 
Actividade autorizada: Reciclaxe ou recuperación de metais e de compostos metálicos 
(R4), Reciclaxe ou recuperación doutras materias inorgánicas (R5) e Acumulación de 
residuos para os someter a calquera das operacións enumeradas de R1 a R12 (con 
exclusión do almacenamento temporal previo á recolla no lugar da produción) (R13). 
Capacidade máxima de tratamento: 31.500 t/ano de residuos perigosos e non perigosos. 
Cantidade normal de tratamento: 15.000 t/ano de residuos perigosos e 2.800 t/ano de 
residuos non perigosos. 
Réxime de funcionamento: 8 h/día e 250 días/ano. 
Descrición: recuperación de metais presentes nos residuos para a valorización posterior 
dos produtos férricos e non férricos por separado mediante xestores externos 
autorizados. 
As características de deseño e construción da instalación así como as condicións de 
explotación da planta son as recollidas no “Proxecto básico para a ampliación das 
instalacións do centro de tratamento de residuos industriais de Galicia. Xaneiro 2007” 
visado Colexio oficial de Enxeñeiros Industriais de Galicia_Sede Ferrol e as Addendas ao 
mesmo presentadas (1ª addenda Xullo 2007 e 2ª addenda Novembro 2007) e no 
documento “Modificación non substancial da autorización ambiental integrada do CTRIG 
(As Somozas). Outubro 2011” e Addenda ao mesmo presentada en Marzo de 2012. 
 

c) Valorización-clasificación de residuos. 
 
- Os residuos que abranguen as inscricións SC-RP-IPPC-XV-00006 e SC-I-IPPC-XAV-00001 
no RXPXRG para valorización-clasificación de residuos relaciónanse no anexo VIII da presente 
resolución codificados segundo a Orden MAM/304/2002. 
 
- As características da instalación serán as seguintes: 
 

Instalación: Nave de transferencia na Área II (NT). 
Actividades autorizadas: Almacenamento de residuos en espera de calquera das 
operacións numeradas de R1 a R12 (excluído o almacenamento temporal, en espera de 
recollida, no lugar onde se produciu o residuo) (R13). 
Capacidade máxima de tratamento: 25.000 t/ano de residuos perigosos e non perigosos. 
Cantidade normal de tratamento: 2.000 t/ano de residuos perigosos e 4.350 t/ano de 
residuos non perigosos. 
Réxime de funcionamento: 8 h/día e 250 días/ano. 
Descrición da actividade: o proceso comprende as operacións de manipulación, 
segregación, trasfego de líquidos, envasado, paletizado, etiquetado e almacenamento de 
residuos antes da súa reexpedición a xestores externos autorizados.  
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Na actualidade as labores de recepción, clasificación e acondicionamento dos residuos 
que chegan ás instalacións e que se producen na propia instalación e non poden ser 
tratados no CTRIG, realízanse na Área I, aínda que está previsto trasladalas nun futuro, 
dende a Área I á Área II, tal e como se especificou na descrición desta instalación contida 
no Anexo II. 
As características de deseño e construción da instalación así como as condicións de 
explotación da planta son as recollidas no “Proxecto básico para a solicitude da AAI do 
centro de tratamento de residuos industriais de Galicia. Xaneiro 2007”, no “Proxecto 
básico para a ampliación das instalacións do centro de tratamento de residuos industriais 
de Galicia. Xaneiro 2007” visado Colexio oficial de Enxeñeiros Industriais de Galicia_Sede 
Ferrol e nas Addendas aos mesmos presentadas (1ª addenda Xullo 2007 e 2ª addenda 
Novembro 2007) e no documento “Modificación non substancial da autorización ambiental 
integrada do CTRIG (As Somozas). Outubro 2011” e Addenda ao mesmo presentada en 
Marzo de 2012. 
 

d) Valorización-clasificación de residuos e recuperación de envases. 
 
- Os residuos que abrangue inscrición SC-RP-IPPC-XV-00007 no RXPXRG para valorización-
clasificación de residuos e recuperación de envases relaciónanse no anexo X da presente 
resolución codificados segundo a Orden MAM/304/2002. 
 
- As características da instalación serán as seguintes: 
 

Instalación: Planta de recepción, clasificación, acondicionamento de residuos e 
recuperación de envases (PRE). 
Actividade autorizada: Acumulación de residuos para os someter a calquera das 
operacións enumeradas de R1 a R12 (con exclusión do almacenamento temporal previo á 
recolla no lugar da produción) (R13) e Reciclaxe ou recuperación doutras materias 
inorgánicas (R5). 
Capacidade máxima de tratamento: 52.500 t/ano de residuos perigosos. 
Cantidade normal de tratamento: 40.000 t/ano de residuos perigosos. 
Réxime de funcionamento: 8 h/día e 250 días/ano. 
Descrición da actividade: O proceso comprende as operacións de manipulación, 
segregación, trasfego de líquidos, transvase de sólidos, separación de compoñentes e 
fases dos residuos para a súa reexpedición a outros xestores ou a planta correspondente 
do propio centro e compactación e extrusionado dos envases que contiñan residuos para 
a súa valorización externa ou lavado para a súa reutilización. 
As características de deseño e construción da instalación así como as condicións de 
explotación da planta son as recollidas no “Proxecto básico para a ampliación das 
instalacións do centro de tratamento de residuos industriais de Galicia. Xaneiro 2007” 
visado polo Colexio oficial de Enxeñeiros Industriais de Galicia_Sede Ferrol e as 
Addendas ao mesmo presentadas (1ª addenda Xullo 2007 e 2ª addenda Novembro 
2007). 
 

e) Valorización de pneumáticos fóra de uso. 
 
- Os residuos que abrangue a inscrición SC-I-IPPC-XV-00013 no RXPXRG para valorización 
de pneumáticos usados relaciónanse no anexo XII da presente resolución codificados segundo 
a Orden MAM/304/2002. 
 
- As características da instalación serán as seguintes: 
 

Instalación: Planta de tratamento de pneumáticos fóra de uso 
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Actividade autorizada: Acumulación de residuos para os someter a calquera das 
operacións enumeradas de R1 a R12 (con exclusión do almacenamento temporal previo 
á recolla no lugar da produción) (R13) e Reciclaxe ou recuperación doutras materias 
inorgánicas (R5). 
Capacidade máxima de tratamento: 25.000 t/ano de residuos non perigosos. 
Capacidade normal de tratamento: 15.000 t/ano de pneumáticos usados e 1.350 t/ano 
doutros residuos non perigosos. 
Descrición da actividade: A operación de valorización intermedia de pneumáticos 
usados, consistirá na trituración mecánica dos mesmos ata unha granulometría de 50 
mm mediante o uso de dúas trituradoras e unha criba. Posteriormente realizarase a 
separación magnética dos seus compoñentes (caucho e arame de aceiro) do aceiro 
mediante un sistema tipo over-band. As fraccións separadas envíanse a valorización 
final mediante transferencia a xestor externo autorizado sendo o destino do caucho a 
valorización enerxética en forno de clinker. A carga dos NFU´s realizarase normalmente 
a través dunha cinta de alimentación e, no caso de pneumáticos de maiores dimensións 
(camións, maquinaria agrícola ou similar) farase uso de medios mecánicos (camión con 
polbo ou pala cargadora). 
Aproveitarase esta liña de tratamento de NFUs para o tratamento doutros residuos non 
perigosos distintos aos pneumáticos fóra de uso, ata a granulometría final especificada 
polo xestor final do residuo para a súa posterior valorización (50-150 mm). 
As características de deseño e construción da instalación así como as condicións de 
explotación da planta son as recollidas no “Proyecto: Proceso de gestión y 
acondicionamiento para su valorización de los depósitos históricos de neumáticos fuera 
de uso de la Comunidad Autónoma de Galicia. Ayuntamiento: As Somozas. Provincia: A 
Coruña”, no “Proyecto de explotación de la planta para la valorización de los depósitos 
históricos de neumáticos fuera de uso de la Comunidad Autónoma de Galicia. 
Ayuntamiento: As Somozas. Provincia: A Coruña” visado polo mesmo Colexio o 
24/07/08 e na “Addenda al proyecto: Proceso de gestión y acondicionamiento para su 
valorización de los depósitos históricos de Neumáticos fuera de uso de la Comunidad 
Autónoma de Galicia” visados polo Ilustre Colexio oficial de Enxeñeiros Industriais de 
Galicia, Demarcación de Ferrol respectivamente o 11/07/08, o 24/07/08 e o 24/09/08, e 
no documento “Modificación non substancial da autorización ambiental integrada do 
CTRIG (As Somozas). Outubro 2011” e Addenda ao mesmo presentada en Marzo de 
2012. 

 
f) Condicións para a xestión de residuos mediante valorización indicadas nos apartados 
a), b), c), d) e e). 
 
- Para a PRE deben cumprise as condicións xerais décimo cuarta e décimo quinta recollidas no 
punto 5.1. Lembrar que a inscrición no RXPXRG desta planta manterase en suspenso ata que 
se proceda a realizar a preceptiva inspección de conformidade das instalacións. 
 
- No relativo ao almacenamento e envasado de residuos na PRE e na NT debe cumprirse de 
forma específica as condicións xerais undécima e duodécima recollidas no punto 5.1 e a 
condición décima en canto á transferencia de residuos a xestor externo. 
 
- Mentres na PRHC se traten os residuos procedentes do afundimento do buque Prestige a 
empresa deberá levar a cabo un plan de seguimento para o control da limpeza dos áridos 
obtidos que permita coñecer a composición de contaminantes despois da fase de lavado. As 
mostraxes e analíticas serán realizadas por laboratorios independentes homologados e/ou 
acreditados seguindo a metodoloxía establecida en normas EN, UNE-EN ou UNE e, en 
ausencia destas, conforme as normas internacionais ou nacionais que garantan a obtención de 
datos de calidade científica equivalente. Os parámetros e as periodicidades de control serán os 
seguintes: 
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Parámetro Periodicidade 

TPHs Quincenal 

Antraceno  

Benzo (a) antraceno 

Dibenzo (a,h) antraceno 

Criseno 

Benzo (b) fluoranteno 

Benzo (K) fluoranteno 

Fluoreno 

Naftaleno 

Fluoranteno 

Acenaftaleno 

Pireno 

Benzo (a) pireno 

Indeno (1,2,3-cd) pireno 

Benceno 

Tolueno 

Xileno 

Trimestral 

 
Os límites máximos dos contaminantes serán aqueles que figuren no Anexo V e VI do RD 
9/2005, de 14 de xaneiro, polo que se establece a relación de actividades potencialmente 
contaminantes do solo e os criterios e estándares para a declaración de solo contaminados, en 
función dos diferentes usos. Para os hidrocarburos totais de petróleo o límite máximo será de 
1.000 ppm. 
 
En todo caso a periodicidade das analíticas poderá ser modificada por esta Secretaría Xeral en 
función dos resultados obtidos. 
 
- A inscrición SC-RP-IPPC-XV-00006 e SC-I-IPPC-XAV-00001 daranse de baixa de forma 
automática, salvo xustificación motivada por parte da empresa, en canto se proceda á alta da 
actividade valorización-clasificación de residuos e recuperación de envases realizada na PRE. 
 
- A actividade autorizada na NFUs está condicionada ao cumprimento das prescricións técnicas 
establecidas no proxecto e addenda ao mesmo que se presentou xunto coa solicitude desta 
planta. 
 
- En todo momento, tanto a planta de trituración como o almacenamento de pneumáticos 
(NFUs), deberán cumprir as prescricións relativas a residuos que se establecen no Real 
Decreto 1619/2005, do 30 de decembro, sobre a xestión de pneumáticos fóra de uso así como 
as referentes a seguridade contra incendios establecidas no Real Decreto 2267/2004, do 3 de 
decembro, polo que se aproba o regulamento de seguridade contra incendios nos 
establecementos industriais. 
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5.3. Condicións para a xestión de residuos mediante eliminación. 
 
a) Tratamento previo á eliminación.  
 
- Os residuos que abrangue a inscrición SC-RP-IPPC-XE-00002 e SC-I-IPPC-XE-00015 no 
RXPXRG para tratamento previo a eliminación en vertedoiro relaciónanse no anexo XI da 
presente resolución codificados segundo a Orden MAM/304/2002. 

 
- As características das instalacións serán as seguintes: 

 
Instalacións: Planta de tratamento fisicoquímico (PFQ); Planta de Evaporación-Oxidación 
(EVOX); Planta de tratamento de pilas (PTP); Planta de Estabilización (PE); Planta de 
Estabilización de Residuos Industriais (PER). 
Actividade autorizada: Tratamento fisicoquímico non especificado noutro número do 
anexo 1 da Orde MAM/304/2002 e que dea como resultado compostos ou mesturas que 
se eliminen mediante algún dos procedementos enumerados entre D1 e D12 (por 
exemplo, evaporación, secado, calcinación, etc.) (D9). 
 
Planta de tratamento fisicoquímico (PFQ) 

 
Capacidade máxima de tratamento: 6.550 t/ano de residuos perigosos e non perigosos. 
Cantidade normal de tratamento: 4.000 t/ano de residuos perigosos e 590 t/ano de 
residuos non perigosos. 
Réxime de funcionamento: 12 h/día e 250 días/ano. 
Descrición: Tratamento dos residuos líquidos perigosos para eliminar a súa toxicidade a 
través da homoxeneización e neutralización. Finalmente realízase unha floculación e un 
filtrado final do produto da reacción obtendo un efluente a tratar na EVOX e tortas de 
filtración que se depositan no DDS previa estabilización. 

 
Planta de Evaporación-Oxidación (EVOX) 
 
Capacidade máxima de tratamento: 40.000 t/ano de residuos perigosos e non perigosos. 
Cantidade normal de tratamento: 25.000 t/ano de residuos perigosos e 3.010 t/ano de 
residuos non perigosos. 
Réxime de funcionamento: 24 h/día e 365 días/ano. 
Descrición: Tratamento de evapo-concentración dos efluentes e residuos líquidos da 
planta co fin de reducir o volume de residuos a estabilizar. 
 
Planta de tratamento de pilas (PTP) 
 
Capacidade máxima de tratamento: 550 t/ano de residuos perigosos. 
Cantidade normal de tratamento: 200 t/ano de residuos perigosos. 
Réxime de funcionamento: 8 h/día e 250 días/ano. 
Descrición: Inertización de pilas e fluorescentes obtendo trala súa trituración lodos inertes 
que se almacenan no DDS. O proceso de tratamento das pilas inclúe un cribado anterior 
á trituración para a súa clasificación. 
 
Planta de Estabilización (PE) 
 
Capacidade máxima de tratamento: 100.000 t/ano de residuos perigosos. 
Cantidade normal de tratamento: 40.000 t/ano de residuos perigosos. 
Réxime de funcionamento: 16 h/día e 250 días/ano. 
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Descrición: Estabilización, inertización e/ou solidificación dos residuos antes da súa 
eliminación no DDS mediante a adición de reactivos segundo a receita de tratamento 
preparada polo laboratorio.  
 
Planta de Estabilización de residuos industriais (PER) 
 
Capacidade máxima de tratamento: 100.000 t/ano de residuos perigosos. 
Cantidade normal de tratamento: 40.000 t/ano de residuos perigosos. 
Réxime de funcionamento: 16 h/día e 250 días/ano. 
Descrición: Igual que a PE. 
 
As características de deseño e construción da instalación así como as condicións de 
explotación da planta son as recollidas no “Proxecto básico para a solicitude da AAI do 
centro de tratamento de residuos industriais de Galicia. Xaneiro 2007”, no “Proxecto 
básico para a ampliación das instalacións do centro de tratamento de residuos industriais 
de Galicia. Xaneiro 2007” visado Colexio oficial de Enxeñeiros Industriais de Galicia_Sede 
Ferrol e nas Addendas aos mesmos presentadas (1ª addenda Xullo 2007 e 2ª addenda 
Novembro 2007) e no documento “Modificación non substancial da autorización ambiental 
integrada do CTRIG (As Somozas). Outubro 2011” e Addenda ao mesmo presentada en 
Marzo de 2012. 

 
- Os residuos que abranguen a inscrición SC-I-IPPC-XE-00013 no RXPXRG para tratamento 
previo en espera de eliminación relaciónanse no anexo IX da presente resolución codificados 
segundo a Orden MAM/304/2002. 
 
- As características da instalación serán as seguintes: 
 

Instalación: Nave de transferencia na Área II (NT). 
Actividades autorizadas: Almacenamento previo a calquera das operacións enumeradas 
entre D1 e D14 (con exclusión do almacenamento temporal previo á recolla no lugar de 
produción) (D15). 
Capacidade máxima de tratamento (*): 25.000 t/ano de residuos perigosos e non 
perigosos. 
Cantidade normal de tratamento: 12.750 t/ano de residuos non perigosos. 
Réxime de funcionamento: 8 h/día e 250 días/ano. 
Descrición da actividade: o proceso comprende as operacións de manipulación, 
segregación, trasfego de líquidos, envasado, paletizado, etiquetado e almacenamento de 
residuos antes da súa reexpedición a xestores externos autorizados. 
Na actualidade as labores de recepción, clasificación e acondicionamento dos residuos 
que chegan ás instalacións e que se producen na propia instalación e non poden ser 
tratados no CTRIG, realízanse na Área I, aínda que está previsto trasladalas nun futuro, 
dende a Área I á Área II, tal e como se especificou na descrición desta instalación contida 
no Anexo II. 
As características de deseño e construción da instalación así como as condicións de 
explotación da planta son as recollidas no “Proxecto básico para a solicitude da AAI do 
centro de tratamento de residuos industriais de Galicia. Xaneiro 2007”, no “Proxecto 
básico para a ampliación das instalacións do centro de tratamento de residuos industriais 
de Galicia. Xaneiro 2007” visado Colexio oficial de Enxeñeiros Industriais de Galicia_Sede 
Ferrol e nas Addendas aos mesmos presentadas (1ª addenda Xullo 2007 e 2ª addenda 
Novembro 2007) e no documento “Modificación non substancial da autorización ambiental 
integrada do CTRIG (As Somozas). Outubro 2011” e Addenda ao mesmo presentada en 
Marzo de 2012. 
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(*) Capacidade máxima de tratamento compartida coa actividade de valorización-clasificación de residuos, 
desenvolvida nesta mesma nave de transferencia na Área II, por tratarse de idénticas instalacións. 
 
b) Condición para tratamento previo a eliminación en vertedoiro 
 
- Nas instalación de tratamento previo á eliminación non se poderán admitir residuos perigosos 
para os cales existan plantas de valorización en Galicia. 
 
- A admisión do residuo de código LER 150110*, “Envases que conteñen restos de substancias 
perigosas ou están contaminados por elas”, na planta de tratamento previa a vertedoiro, 
realizarase unicamente cando non exista capacidade de tratamento nas plantas de valorización 
existentes. Esta autorización terá unha vixencia de 12 meses contados dende a data desta 
Resolución, e será renovada automaticamente mentres non existan plantas de valorización en 
Galicia para esta tipoloxía de residuo perigoso, ata un máximo igual á caducidade da 
autorización ambiental integrada. 
 
c) Eliminación en vertedoiro. 
 
- Os residuos que abrangue inscrición SC-RP-IPPC-XE-00001 no RXPXRG para eliminación 
en vertedoiro relaciónanse a continuación codificados segundo a Orden MAM/304/2002: 

Residuos admisibles no vertedoiro 

Denominación Residuo Código LER 

Residuos perigosos parcialmente estabilizados 190304* 

 
- As características do vertedoiro serán as seguintes: 

Tipo de vertedoiro: Vertedoiro de residuos perigosos  
Actividade autorizada: Vertedura en lugares especialmente deseñados (por exemplo, 
colocación en celas estancas separadas, recubertas e illadas entre si e o ambiente, etc.) 
(D5). 
Capacidade do vaso de vertido: 1.130.000 m3 / 1.132.967,6 t. 
Cantidade anual a eliminar: 115.000 t/ano de residuos perigosos 
Vida útil: 25 anos  
Coordenadas UTM: X: 589.789; Y: 4.823.653; fuso: 29. 
Descrición: Vertido no depósito de seguridade dos residuos previamente estabilizados. 
Esta actividade inclúe o almacenamento previo dos residuos na NM cando as condicións 
climatolóxicas sexan adversas para o seu vertido directo. 
As características de deseño e construción do vertedoiro, así como as operación de 
vertido, son as recollidas no “Proxecto construtivo da fase IV da ampliación do CTRIG: 
apertura da cela 1 e plataformas no concello das Somozas (A Coruña). Novembro 2007” 
visado polo Colexio oficial de Enxeñeiros Técnicos de Minas de Galicia con data 16 de 
novembro de 2007, no “Proxecto básico para a solicitude da AAI do centro de tratamento 
de residuos industriais de Galicia. Xaneiro 2007”, no “Proxecto básico para a ampliación 
das instalacións do centro de tratamento de residuos industriais de Galicia. Xaneiro 2007” 
visado Colexio oficial de Enxeñeiros Industriais de Galicia_Sede Ferrol e nas Addendas 
aos últimos presentadas (1ª addenda Xullo 2007 e 2ª addenda Novembro 2007), que se 
resumen a continuación: 
 

- Paquete de impermeabilización do vaso de vertido (de teito a base): 
 

Capa de grava de 50 cm de espesor con tubo dren perforado de 160 mm de 
diámetro 
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Xeotextil antipunzonamento 540 g/m2 

Lámina de PEAD dobre texturizada 2 mm 

Manta de bentonita 5.000 g/m2 

Xeodrén de seguridade con xeotetxil por ambas caras 

Lámina de PEAD dobre texturizada 2 mm 

Manta de bentonita 5.000 g/m2 

Lámina de PEAD dobre texturizada 1 mm 

Xeodrén con xeotetxil por ambas caras 

Rede de alivio de presión (tubaria PEAD ranurada de 125 mm de diámetro 
embebida nunha capa de grava de recuberta por xeodrén) 

 
- Rede de recollida de augas pluviais: 

 
Para a evacuación das augas pluviais deséñanse 10 tipos de cunetas, a súa 
distribución e detalle son as amosadas nos planos 3.05 a 3.09 do proxecto 
construtivo. As augas pluviais recollidas polas cunetas serán conducidas cara á balsa 
de decantación de augas pluviais, por rebose procederase ao seu vertido a curso 
mediante conducións e baixantes. O deseño destas infraestruturas seguirá o indicado 
no Anexo VI “Climatoloxía e hidroloxía” do proxecto construtivo presentado. 

 
- Rede de recollida de lixiviados: 

 
Consistirá nunha rede de conducións de drenaxe unidas a un colector xeral de lixiviados. 
Esta rede conducirá mediante bombeo, segundo o amosado no plano 3.03 e 3.04 do 
proxecto construtivo, o lixiviado ata o parque de almacenamento de lixiviados. Estes 
lixiviados serán tratados nas propias instalacións da empresa, ben sexa na PE como 
fluidifícante, tratados na PFQ ou na EVOX ou transferidas a xestor externo autorizado. O 
deseño destas redes seguirá o indicado no Anexo VIII “Control e extracción de lixiviados” 
do proxecto construtivo presentado. 

 
- Selado provisional: 

 

Capa de regularización de 30 cm e xeomembrana de PEBD de 1 mm de espesor. 

 
- Paquete de impermeabilización de selado definitivo previsto (de teito a base): 
 

Terra vexetal 30 cm 

Capa de solo 70 cm 

Xeodrén con xeotetxil por ambas caras 

Lámina de PEAD dobre texturizada 2 mm 

Manta de Bentonita 5.000 g/m2 

Capa de acondicionamento (terras de regularización) 
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- Operacións de vertido: 

 
A explotación realizarase mediante a explotación de 7 celas de vertido. O avance da 
fronte de explotación en cada cela farase en dirección norte-sur. O plan de enchido 
inclúe a instalación de rain-flaps que permite diminuír a xeración de lixiviados. Todo isto 
segundo o descrito no plan de explotación presentado e nos planos DDS-05 a DDS-12 
do proxecto básico de ampliación. 
Na actualidade, e segundo declara o titular, se executaron as celas I, II, III e VII (cela 
temporal) do DDSII. 

 
d) Condición para eliminación en vertedoiro. 
 

d.1) Xerais. 
 
Primeira.- En todo momento deberá cumprir as prescricións que sobre residuos se establecen 
na Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e solos contaminados, no RD 1481/2001, de 27 de 
decembro, polo que se regula a eliminación de residuos mediante depósito en vertedoiro, na 
Decisión do Consello de 19 de decembro de 2002, pola que se establecen os criterios e 
procedementos de admisión de residuos nos vertedoiros con arranxo ao artigo 16 e ao anexo II 
da Directiva 1999/31/CE, na 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 así como en cantas 
disposicións ou instrucións fosen ditadas ou se diten na Administración do Estado e na 
Administración da Xunta de Galicia en materia medioambiental. 
 
Segunda.- A actividade autorizada está condicionada ao cumprimento das prescricións 
técnicas establecidas no proxecto e documentación adicional que se presentou xunto coa 
solicitude inicial para o outorgamento da autorización ambiental integrada. 
 
Terceira.- Calquera modificación dos termos obxecto desta autorización deberá ser 
comunicada a este centro directivo para o seu coñecemento e avaliación. 
 
d.2) Réxime de garantías 
 
Cuarta.- A fianza para garantir a xestión do vertedoiro, recollida no punto 3 do anexo I, deberá 
actualizarse cada dous (2) anos ou sempre que se modifiquen os criterios iniciais de fixación da 
fianza, ademais dita fianza deberá manterse mentres a entidade explotadora sexa responsable 
do mantemento posterior ao peche do vertedoiro. 
 
d.3) Fase de obras. 
 
Quinta.- Anteriormente á colocación dos xeosintéticos, tanto de impermeabilización de fondo de 
vaso nas novas celas como de selado, a empresa designará unha Entidade Independente de 
Control coas seguintes funcións: 
 
 Redacción dun plan de control de calidade, copia compulsada do cal será entregado 

ante a DXCAA para a súa aprobación.  
 Garantir o control de calidade da impermeabilización dos vasos de vertido e emitir o 

correspondente informe, copia do cal será entregado ao fin das obras na DXCAA. 
 
Sexta.- Antes do inicio da construción dunha nova cela de vertido a empresa debe presentar o 
proxecto construtivo da mesma, incluíndo o selado e clausura, para ser avaliado por esta 
DXCAA. Previamente á posta en marcha da mesma deberá presentar o certificado visado de 
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dirección de obra correspondente ao proxecto presentado, para a realización da preceptiva 
visita de comprobación das instalacións por parte desta consellería. 
 
d.3) Fase de explotación.  
 
- Procedementos de admisión. 
 
Sétima.- Só se poderán depositar no vertedoiro os residuos recollidos na táboa recollida o 
comezo do apartado 5.3.c do presente anexo. Se, excepcionalmente, se quixese verter outro 
tipo de residuos, a empresa deberá solicitar autorización expresa por parte desta Secretaría 
Xeral. En ningún caso se aceptarán os residuos que figuran no artigo 5.3 do Real Decreto 
1481/2001. Ademais atendendo ao principio de xerarquía na xestión de residuos establecido no 
artigo 8 da Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e solos contaminados, no caso de que se 
establezan en Galicia instalacións de valorización dalgúns dos residuos autorizados, seguirase 
o procedemento especificado no artigo 13 da Orde do 20 de xullo do 2009, pola que se regula 
a construción e a xestión dos vertedoiros no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia. 
 
Oitava.- En xeral a entidade explotadora deberá seguir as indicacións dadas na Decisión do 
Consello, de 19 de decembro de 2002, pola que se establecen os criterios e procedementos de 
admisión de residuos nos vertedoiros con arranxo ao artigo 16 e ao anexo II da Directiva 
1999/31/CEE e no anexo IV, Criterios e procedementos de admisión, da Orde do 20 de xullo do 
2009, pola que se regula a construción e a xestión dos vertedoiros no ámbito da Comunidade 
Autónoma de Galicia, e, en particular, cumprir o procedemento de admisión de residuos 
específico do vertedoiro, presentado ante esta Secretaría Xeral con data Novembro de 2007 
dentro da 2ª addenda á solicitude de AAI, coas seguintes consideracións: 
 

 Os residuos serán considerados como admisibles no vertedoiro sempre e cando 
non sobrepasen os valores límite establecidos no punto 2.4 da Decisión do 
Consello, de 19 de decembro de 2002, pola que se establecen os criterios e 
procedementos de admisión de residuos nos vertedoiros con arranxo ao artigo 16 e 
ao anexo II da Directiva 1999/31/CEE. 

 En ningún caso se admitirán residuos que presenten unha humidade superior ao 
65% en peso. 

 
Todo isto en cumprimento do disposto no artigo 12 do RD 1481/2001, do 27 de decembro, polo 
que se regula a eliminación de residuos mediante depósito en vertedoiro. 
 
Novena.- A toma de mostras será realizada por persoas e entidades independentes do produtor e 
xestor do residuo, seguindo os criterios da norma UNE-EN 14899:2007 (Caracterización de 
residuos. Toma de mostras de residuos. Esquema para a preparación e aplicación dun plan de 
mostraxe). Non obstante, a toma de mostras poderán levala a cabo produtores de residuos ou 
operadores coa condición de que realicen un control anual por parte dunha entidade independente 
de control autorizada (na área: Medioambiental e no ámbito: Residuos). 
 
Décima.- As entidades que realicen as probas ex situ para a caracterización básica e as probas de 
conformidade correrán a cargo de laboratorios con experiencia acreditada en probas con 
residuos e análises destes, así como un sistema eficaz de garantía da calidade. As probas de 
residuos poderán levalas a cabo produtores de residuos ou operadores. A estes efectos, os 
promotores comunicarán á Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental o laboratorio 
que realizará ás probas. Estimarase que o laboratorio é axeitado no caso de que a 
Administración non se pronuncie en contra no prazo de dez días seguintes á comunicación do 
promotor. 
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Undécima.- Os métodos de referencia para a medición dos parámetros serán métodos 
normalizados polo CEN. En ausencia de métodos normalizados polo CEN poderanse utilizar 
métodos normalizados pola ISO ou métodos normalizados nacionais (Normas UNE). Poderase 
utilizar tamén calquera outro método validado ou acreditado, sempre que garanta a obtención 
de resultados equivalentes ós métodos de referencia. 
 
Duodécima.- De acordo co especificado no apartado 3 do anexo IV, Criterios e procedementos 
de admisión, da Orde do 20 de xullo do 2009, pola que se regula a construción e a xestión dos 
vertedoiros no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, a entidade explotadora levará un 
rexistro da información producida como consecuencia da aplicación do procedemento de admisión 
de residuos (caracterización básica, probas de conformidade e rexistro de incidencias da 
verificación in situ), que deberá conservar ata a clausura do vertedoiro, e en todo caso durante un 
período mínimo de cinco anos. Dita información estará a disposición da SXCAA, e de ser o caso 
no formato e forma que esta última dispoña. 
 
Décimo terceira.- Segundo o indicado no artigo 12.1.d) do RD 1481/2001 se os residuos non fosen 
admitidos no vertedoiro a entidade explotadora deberá notificar sen demora esta circunstancia a 
esta Secretaría Xeral, sen prexuízo do disposto no Regulamento CEE nº 259/93. 
 
Décimo cuarta.- A efectos de que esta Secretaría Xeral verifique que non se dá algún dos 
supostos previstos no artigo 25.4 e 25.5 da Lei 22/2011, a empresa, no caso de querer xestionar 
nas instalacións residuos producidos fóra da Comunidade Autónoma de Galicia, procederá 
segundo o indicado no artigo 14 da Orde do 20 de xullo do 2009, pola que se regula a 
construción e a xestión dos vertedoiros no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia. 
 
- Xestión do vertedoiro. 
 
Décimo quinta.- A empresa deberá manter un responsable coa cualificación técnica adecuada 
para a xestión do vertedoiro; en caso de cambio de responsable, ese titular deberá remitir unha 
proposta de cambio a esta Secretaría Xeral para a súa aprobación. Asemade a empresa 
deberá ter previsto o desenvolvemento e formación profesional técnica do persoal, tanto ao 
inicio da explotación como durante a vida útil do vertedoiro. 
 
Décimo sexta.- Durante a explotación do vertedoiro adoptaranse as medidas necesarias para 
evitar accidentes e limitar as súas consecuencias, en particular a aplicación da Lei 31/1995, do 
8 de novembro, sobre prevención de riscos laborais, e disposicións regulamentarias que a 
desenvolven. 
 
Décimo sétima.- Relativo aos procedementos de vixilancia e control ambiental, durante a fase de 
explotación e posclausura, e en cumprimento do artigo 13 do RD 1481/2001, fíxanse as seguintes 
directrices mínimas: 
 
 A entidade explotadora do vertedoiro levará a cabo durante a fase de explotación e 

posclausura as condicións de control e vixilancia ambiental especificadas na presente 
Resolución. 

 A toma de mostras e as operacións analíticas de ditos procedementos serán realizados por 
unha entidade independente de control autorizada. 

 A entidade explotadora notificará nun prazo máximo de 24 h á Secretaría Xeral de Calidade 
e Avaliación Ambiental e ao Concello correspondente todo efecto negativo significativo 
sobre o medio ambiente posto de manifesto nos procedementos de control e vixilancia e 
acatará a decisión da DXCAA sobre a natureza e o calendario das medidas correctoras que 
deban adoptarse; estas medidas poranse en práctica a expensas da entidade explotadora.  
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Décimo oitava.- Cada dous (2) anos, a entidade explotadora do vertedoiro presentará unha 
actualización, da análise económica, para dar cumprimento ao dito no artigo 11 do RD 1481/2001 
e no artigo 17 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. A dita actualización deberá ir 
acompañada dunha actualización do informe de revisión e verificación coa opinión favorable dun 
auditor ou censor xurado de contas a que se refire o artigo 16.3 da antedita Orde. 
 
d.4) Fase de clausura. 
 
Décimo novena.- Para iniciar o procedemento de clausura do vertedoiro e con anterioridade á 
realización das obras a entidade explotadora deberá presentar o proxecto de execución da 
clausura, seguindo o procedemento do anexo X da Orde do 20 de xullo do 2009, pola que se 
regula a construción e a xestión dos vertedoiros no ámbito da Comunidade Autónoma de 
Galicia, asinado por técnico competente e visado polo colexio oficial correspondente, que defina 
de forma pormenorizada as accións que se van a realizar, así como o plan de vixilancia e control 
posclausura seguindo as directrices do anexo III da citada orde. As obras non se poderán iniciar 
mentres a SXCAA non se pronuncie sobre a viabilidade ambiental do proxecto presentado.   
 
Vixésima.- Conforme o artigo 14.1. do RD 1481/2001 o vertedoiro só poderá considerarse 
definitivamente clausurado despois de que a autoridade competente realice unha inspección 
final in situ. Para realizar a preceptiva visita por parte desta consellería a empresa deberá 
presentar:  
 
 Informe de garantía de calidade da instalación dos xeosintéticos no selado das celas. 
 Certificado fin de obra, asinado por técnico competente e visado polo correspondente 

colexio oficial, para proceder á inspección final in situ necesaria para considerar 
definitivamente clausurado o vertedoiro (Art. 14 do RD 1481/2001). 

 Plano topográfico no que se indique a posición exacta dos dispositivos de control ambiental. 
 
Vixésima primeira.- Segundo o artigo 22 da Orde do 20 de xullo tras a clausura definitiva dos 
vertedoiros a entidade explotadora será responsable durante un período non inferior a trinta 
(30) anos do seu mantemento, vixilancia, análise e control dos lixiviados do vertedoiro e, no 
seu caso dos gases xerados, así como do réxime de augas subterráneas nas súas 
inmediacións, todo elo de conformidade co plan de mantemento posclausura. 
 
Vixésima segunda.- Os posteriores usos do solo deberán ser informados á SXCAA para a súa 
aprobación co fin de garantir que non se produzan danos nas capas de selado, no 
funcionamento dos canais perimetrais e elementos do sistema de control posclausura nin 
afecten á estabilidade do vertedoiro. 
 
5.4. Condicións para a produción de residuos. 
 
a) Condicións xerais. 
 
- O titular da instalación deberá contar coas inscricións que lle correspondan no Rexistro Xeral 
de Produtores e Xestores de Residuos de Galicia, mantelas actualizadas, e cumprir cos 
condicionantes recollidos na correspondente resolución de inscrición. 
 
- 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. 
Entre estas: 
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- A entidade explotadora disporá dun arquivo cronolóxico, físico ou telemático, segundo o 
establecido no artigo 40 da Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e solos contaminados. 
Gardarase a información arquivada durante, cando menos, tres (3) anos. 
 
- A efectos de que esta Secretaría Xeral verifique que non se dá algún dos supostos previstos 
no artigo 25.4 e 25.5 da Lei 22/2011, a empresa deberá notificar os traslados de residuos fóra 
da Comunidade Autónoma de Galicia. 
 
- Realizarase o procedemento de control dos traslados de residuos perigosos e non perigosos, 
incluídos no ámbito de aplicación do Decreto 174/2005, que se realicen pola vía pública dentro 
da Comunidade Autónoma de Galicia segundo o establecido no Decreto 59/2009, do 26 de 
febreiro, polo que se regula a rastrexabilidade dos residuos. 
 
- Cumpriranse as obrigas que se derivan do disposto nos artigos 31 e seguintes do Real 
Decreto 833/1988, do 20 de xullo, polo que se aproba o Regulamento para a execución da Lei 
20/1986, Básica de Residuos Tóxicos e Perigosos. 
 
- 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. Os traslados dos residuos realizaranse mediante empresas transportistas inscritas no 
rexistro ao efecto. 
 
- Deberanse cumprir as normas técnicas vixentes relativas ao envasado, etiquetado e 
almacenamento de residuos perigosos. 
 
- No caso do almacenamento, este terá que ser para residuos non perigosos por tempo inferior 
a dous (2) anos, se o seu destino é a valorización, un ano se é a eliminación e para residuos 
perigosos de seis (6) meses. 
 
- Deben cumprirse as esixencias establecidas na lexislación de protección civil (segundo o 
establecido no artigo 5.2 do Real Decreto 833/1988, do 20 de xullo) e as prescricións técnicas 
do proxecto da actividade presentadas. 
 
- Réxime de garantías: durante a vixencia da autorización débense manter vixentes e 
actualizadas en todo momento as garantías descritas no punto 3 do Anexo I da presente 
resolución, e que responden á actividade de produción de residuos. 
 
5.5. Vixilancia e control ambiental durante a fase de funcionamento e posclausura. 
 
5.5.1. Obtención e controis de datos meteorolóxicos 
 
A entidade explotadora debe manter unha rede de recollida de datos meteorolóxicos cuxa 
finalidade é a de obter estes datos é realizar un balance hídrico das augas recepcionadas no 
vertedoiro, como elemento eficaz para determinar extremos como a existencia de acumulación 
ou non de lixiviados no vaso de vertido ou a perforación da lámina, segundo as seguintes 
normas: 
 
- Esta rede poderá estar constituída por estacións meteorolóxicas de organismos oficiais. 
- A rede deberá contar cunha estación próxima ao vertedoiro da que se xustifique 
convenientemente que a zona de vertido está dentro do ámbito de cobertura da mesma. En 
caso de que non se poida facer tal afirmación estimaranse os datos a partir dos obtidos nas 
tres estacións máis próximas que formen un triángulo no que quede inscrito o vertedoiro. 
 
Os datos e a frecuencia de obtención dos mesmos será a indicada na seguinte táboa. 
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Controis Acción 
Frecuencia mínima 
Fase de explotación  

Frecuencia mínima 
Fase posclausura  

Medida do volume de precipitación 

Medida de temperatura 

Medida de evaporación 

Medida de humidade atmosférica 

Dato valor medio mensual Dato valor medio mensual Datos 
meteorolóxicos 

Realización do balance hídrico Dato mensual Anual 

 
5.5.2. Vixilancia e control de lixiviados. Indicacións. 
 
- A empresa debe manter instalada unha rede de vixilancia de augas de percolación coas 
seguintes características: 
 

- Na entrada do punto no que se descargue o lixiviado realizarase a toma de mostras e 
medición. No punto de toma de mostra de lixiviados, non existirá nunca mestura dos 
lixiviados coas augas de escorrenta interior da implantación industrial. 

- As instalacións de tratamento de lixiviados deberán dispor de puntos de control da 
cantidade e da calidade destes á entrada e saída da unidade de tratamento. 

 
- A frecuencia da toma de mostras e análises serán as determinadas na seguinte táboa.  
 

Controis Acción 
Frecuencia mínima 
Fase de explotación  

Frecuencia mínima 
Fase posclausura  

Frecuencia de cuantificación do volume 
de lixiviados 

Mensual 
Dato valor medio 

trimestral 

Frecuencia de determinación da 
composición de lixiviados. Nivel 

simplificado. 
Mensual Trimestral (*) 

Controis de 
datos de 
emisión: 
lixiviados 

Frecuencia de determinación da 
composición de lixiviados. Nivel 

completo. 
Semestral (*) Anual 

(*) Os controis  trimestrais deberán efectuarse todos os meses de xaneiro, abril, xullo e outubro de cada ano 
natural, e os controis semestrais deberán efectuarse todos os meses de xaneiro e xullo de cada ano natural. A 
empresa remitirá á SXCAA o resultado destes controis antes da finalización do mes seguinte ao da mostraxe.  

 

Os parámetros a caracterizar en cada unha das mostras de lixiviados durante a fase de 
explotación son os recollidos na seguinte táboa, tanto para o alcance analítico a nivel 
simplificado como a nivel completo: 

 

ALCANCE ANALÍTICO (NIVEL) ALCANCE ANALÍTICO (NIVEL) 
PARÁMETRO 

SIMPLIFICADO COMPLETO 

PARÁMETRO 

SIMPLIFICADO COMPLETO 

pH X X Manganeso (mg/L) X X 

Temperatura (ºC)  X Mercurio (mg/L) X X 

Condutividade (µS/cm) X X Chumbo (mg/L) X X 

DQO (mg O2/L)  X Aluminio (mg/L) X X 
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ALCANCE ANALÍTICO (NIVEL) ALCANCE ANALÍTICO (NIVEL) 
PARÁMETRO 

SIMPLIFICADO COMPLETO 

PARÁMETRO 

SIMPLIFICADO COMPLETO 

DBO5 (mg O2/L)  X Bario (mg/L) X X 

COD  X Berilio (mg/L)  X 

COT X X Boro (mg/L)  X 

Alcalinidade e dureza (mg 
CaCO3/L) 

 X Cobre (mg/L) X X 

Carbonatos (mg/L)  X Ferro (mg/L) X X 

Bicarbonatos (mg/L)  X Prata (mg/L)  X 

Calcio (mg/L)  X Zinc (mg/L) X X 

Magnesio (mg/L)  X Talio (mg/L) X X 

Potasio (mg/L)  X Teluro (mg/L) X X 

Sodio (mg/L)  X Antimonio (mg/L) X X 

Sólidos en suspensión 
(mg/L) 

X X Níquel (mg/L) X X 

Materia sedimentable 
(ml/L) 

 X Selenio (mg/L) X X 

Cianuros (mg/L)  X Cobalto (mg/L)  X 

Cloruros (mg/L) X X Molibdeno (mg/L) X X 

Fluoruros (mg/L) X X Vanadio (mg/L)  X 

Nitratos (mg/L) X X 
Coliformes totais (NMP o 

UFC/100 ml) 
  

Nitritos (mg/L)  X 
Coliformes fecais (NMP o 

UFC/100 ml) 
  

Nitróxeno Kjeldahl total 
(mg/L) 

 X Fenois (mg/L) X X 

Amonio (mg/L)  X 
Hidrocarburos e aceites 

(mg/L) 
 X 

Sulfatos (mg/L) X X HPA (mg/L)  X 

Sulfuros (mg/L)  X 
Orgánicos volátiles e 
semivolátiles (mg/L) 

X X 

Fósforo total (mg/L) X X Pesticidas e herbicidas (mg/L)  X 

Arsénico (mg/L) X X BTEX (mg/L)  X 

Cadmio (mg/L) X X PCBs (mg/L)  X 

Cromo total (mg/L)  X TPHs (mg/L) X X 

Cromo VI (mg/L) X X Aceites e graxas (mg/L)  X 

 

Os parámetros a caracterizar en cada unha das mostras de lixiviados durante a fase de 
posclausura son os recollidos na seguinte táboa, tanto para o alcance analítico a nivel 
simplificado como a nivel completo: 
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ALCANCE ANALÍTICO (NIVEL) ALCANCE ANALÍTICO (NIVEL) 
PARÁMETRO 

SIMPLIFICADO COMPLETO 

PARÁMETRO 

SIMPLIFICADO COMPLETO 

pH X X Chumbo (mg/L) X X 

Temperatura (ºC)  X Aluminio (mg/L)  X 

Condutividade (µS/cm.) X X Bario (mg/L) X X 

DQO (mg O2/L) X X Berilio (mg/L)  X 

DBO5 (mg O2/L)  X Boro (mg/L)  X 

COD X X Cobre (mg/L) X X 

COT X X Ferro (mg/L)  X 

Alcalinidade e dureza (mg 
CaCO3/L) 

X X Prata (mg/L)  X 

Carbonatos/bicarbonatos 
(mg/L) 

 X Zinc (mg/L) X X 

Calcio (mg/L)  X Talio (mg/L)  X 

Magnesio (mg/L)  X Teluro (mg/L)  X 

Potasio (mg/L) X X Antimonio (mg/L) X X 

Sodio (mg/L)  X Níquel (mg/L) X X 

Sólidos en suspensión 
(mg/L) e materia 

sedimentable (ml/L) 
X X Selenio (mg/L) X X 

Cianuros (mg/L) X X Cobalto (mg/L)  X 

Cloruros (mg/L) X X Molibdeno (mg/L) X X 

Fluoruros (mg/L) X X Vanadio (mg/L)  X 

Nitratos (mg/L)  X 
Coliformes totais (NMP o 

UFC/100 ml) 
  

Nitritos (mg/L)  X 
Coliformes fecais (NMP o 

UFC/100 ml) 
  

Nitróxeno Kjeldahl total 
(mg/L) 

X X Fenois (mg/L) X X 

Amonio (mg/L)  X 
Hidrocarburos e aceites 

(mg/L) 
X X 

Sulfatos e sulfuros (mg/L) X X HPA (mg/L) X X 

Fósforo total (mg/L) X X 
Orgánicos volátiles e 
semivolátiles (mg/L) 

X X 

Arsénico (mg/L) X X 
Pesticidas e herbicidas 

(mg/L) 
 X 

Cadmio (mg/L) X X BTEX (mg/L) X X 

Cromo total e VI (mg/L) X X PCBs (mg/L) X X 

Manganeso (mg/L) X X    

Mercurio (mg/L) X X    

 

- A empresa remitirá TRIMESTRALMENTE a esta SXCAA o resultado destes controis para os 
parámetros que corresponda segundo as dúas táboas anteriores. 
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- A mostraxe dos lixiviados, así como as determinacións analíticas, deberán ser realizadas por 
un laboratorio acreditado conforme á norma UNE-EN ISO/IEC 17025. 

 
5.5.3. Vixilancia e control da topografía da zona. Indicacións. 
 
- Controlarase a estabilidade do vaso de vertido respectando as seguintes directrices: 
 

- O control de estabilidade do vaso levarase a cabo establecendo puntos de medida nos que 
se controlarán os movementos horizontais e verticais da masa de residuos, así como as 
estruturas asociadas ao vaso de vertido. 

 
- Vertedoiro en explotación. A descrición da estrutura e composición do vaso de vertido 

durante a explotación incluirá: 
a. Superficie ocupada polos residuos. 
b. Peso 
c. Volume 
d. Método de depósito e explotación que se está a realizar. 
e. Capacidade restante do vaso. 

 
- Unha vez clausurado o vertedoiro: No caso de que os residuos depositados presenten 

noiros frontais de altura superior a 20 m ou pendentes maiores de 2,5H:1V deberán contar 
como mínimo con dúas seccións de control (unha a pé de noiro e outra na zona de 
coroación) definidas como resultado dun estudo de estabilidade específico e nas que se 
estudarán os movementos horizontais e verticais da masa de residuos. 

 
- A frecuencia dos controis a realizar e estudos, será a determinada na seguinte táboa: 
 

Controis Acción 
Frecuencia mínima 
Fase de explotación  

Frecuencia mínima 
Fase posclausura  

Recoñecementos e inspección de 
fendas, afundimentos e erosións 

(recoñecemento visual) 
Semanal Trimestral 

Estrutura e composición do vaso de 
vertido: superficie ocupada polos 

residuos, volume e composición dos 
mesmos, capacidade restante dispoñible 

Trimestral ---- 

Control de asentamentos e subsidencias Trimestral  Semestral 

Control de movementos horizontais e 
verticais da masa de residuos 

Trimestral Semestral 

Levantamento topográfico Semestral (*) ---- 

Control da 
topografía da 
zona. Datos 

sobre o vaso 
de vertido e 

asentamentos 

Control do estado da capa de selaxe ---- Trimestral 

(*) No caso de que o DDS en explotación xestionase menos de 50.000 t/ano, ese titular podería solicitar a 
redución da frecuencia de semestral a anual para o levantamento topográfico. Os controis  trimestrais deberán 
efectuarse todos os meses de xaneiro, abril, xullo e outubro de cada ano natural, e os controis semestrais 
deberán efectuarse todos os meses de xaneiro e xullo de cada ano natural. A empresa remitirá á SXCAA o 
resultado destes controis antes da finalización do mes seguinte ao da mostraxe.  

 
5.5.4. Control da vexetación. Indicacións. 
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Tanto durante a realización das obras de selado como durante a fase posclausura de cada 
unha das celas de vertido realizaranse visitas mensuais nas que se valore a evolución da 
revexetación efectuada, indicando as medidas tomadas no caso de detectar algún problema na 
mesma. 
 
6. MEDIDAS A ADOPTAR EN SITUACIÓNS DE FUNCIONAMENTO ANORMAL. 
 
- Levaranse a cabo todas as medidas necesarias para que quede garantida a protección do 
medio ambiente e a saúde das persoas ante calquera situación fóra da normalidade en canto 
ao funcionamento das instalacións.  
 
- De producirse algún incidente ou anomalía no funcionamento da instalación que derive no 
incumprimento das condicións impostas nesta autorización, o titular deberá comunicar 
inmediatamente dita situación á SXCAA. No caso de persistir, paralizarase a actividade 
causante da anomalía.  
 
- Unha vez producida a situación de emerxencia, o titular deberá comunicar inmediatamente 
dita situación á Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, ao Concello afectado, a 
Protección Civil e a Augas de Galicia (neste último caso se o incidente puidese afectar ao 
Dominio Público). Procederase á determinación inmediata da orixe do problema e a adoptar as 
medidas correctoras axeitadas para emendar as causas que o motivaron, reducindo ao máximo 
os efectos sobre o medio ambiente. Se estas anomalías implican riscos para a saúde das 
persoas ou poden prexudicar gravemente o equilibrio dos sistemas naturais, suspenderase 
inmediatamente a actividade. 
 
- No prazo máximo de sete (7) días tras a incidencia, o titular deberá remitir ás citadas 
autoridades un informe detallado acreditando que adoptou as medidas axeitadas para emendar 
as causas que a motivaron, no que xunto aos datos de identificación deben figurar como 
mínimo: 
 

 As causas do incidente ou anomalía. 
 A hora na que se produciu e a duración do mesmo. 
 Características da emisión do vertido, no caso de existir. 
 As medidas correctoras adoptadas. 
 A hora e forma na que se comunicou o suceso aos distintos organismos. 

 
Todo o anterior sen prexuízo das responsabilidades nas que poida incorrer. 
 
- A instalación contará con sistemas de retención de efluentes en situación de emerxencia ou 
avarías e fallos na instalación con capacidade suficiente de almacenamento superior aos 
requirimentos habituais da instalación. 
 
- Ese titular incluirá dentro do seu Plan de seguridade ante emerxencias (PSAE), entre outros 
aspectos, unha estrutura de intervención, as medidas correctoras e protectoras sobre a 
calidade das augas (augas residuais pluviais, subterráneas, lixiviados e medio receptor) e da 
atmosfera a desenvolver nas súas instalacións, estratexias de actuación e operacións de 
resposta previstas ante situacións de emerxencia tales como un incendio, mal funcionamento 
das instalacións de depuración, etc., xunto cunha serie de propostas de explotación e control 
do vertedoiro, como poden ser: 

 Instalación de videocámaras no perímetro do vertedoiro. 
 Separación das distintas tongadas de residuos por capas intermedias inertes, para 

evitar a entrada de osíxeno. 
 Evitar a mestura indiscriminada de residuos ao depositalos en vertedoiro. 
 Realización de inspeccións termográficas periódicas e rutinarias. 
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7. INFORMACIÓN DE SEGUIMENTO AMBIENTAL. 
 

7.1 Cumprimento do E-PRTR. 
 

- Na notificación anual a realizar para a elaboración do rexistro europeo de emisións e 
transferencia de contaminantes (PRTR), deberán incluírse tódalas substancias do Anexo II do 
Real Decreto 508/2007 debendo, para as substancias que non se declaren, incluír a 
xustificación razoada do motivo polo que non se declaran. Ademais do anterior, nesta 
notificación deberá 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 tódolos 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. 

 
7.2 Informe trimestral, para a fase de explotación, e documentación adicional para o 
cumprimento da autorización ambiental integrada. 
 

- Trimestralmente, no caso do DDSII (en explotación), e semestralmente, no caso do DDSI 
(clausurado definitivamente mediante Resolución do 22 de setembro de 2011 desta 
SXCAA), remitirase á Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental un informe de 
autoavaliación do cumprimento das obrigas de control e seguimento establecidas na 
autorización, que comprenda, segundo o caso que corresponda (fase de explotación ou 
fase de posclausura), como mínimo os seguintes aspectos: 

 
a) Atmosfera (o control regulamentario de atmosfera realizado durante o ano transcorrido, 
incluirase no informe do primeiro trimestre do ano seguinte); neste informe avaliaranse polo 
menos, os seguintes apartados: 

 
 Declaración do cumprimento da periodicidade dos controis de emisións establecidos. 

Os informes de control deberán estar anexados na plataforma informática REGADE-
CAPCA. 
 

 Valoración do cumprimento dos valores límite de emisión, con datos e expresión 
gráfica dos resultados dende o ano no que se outorgou a autorización por primeira 
vez. Incluiranse tamén datos e gráficos de caudal de gases en condicións normais e 
osíxeno en (%V). 

 
 No caso de que as emisións non cumprisen cos valores límite de emisión 

establecidos ou se detectase algunha desviación anómala nos valores obtidos, 
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deberanse incluír no informe trimestral unha análise das posibles causas, detalle das 
medidas correctoras, data de implantación e avaliación da súa efectividade. 

 
No caso de que nos informes dos OCAs a declaración de conformidade fronte aos 
valores límite de emisións á atmosfera non sexa conforme, o titular o porá en 
coñecemento da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental nun prazo non 
superior a 48 horas dende a recepción do informe, e a súa vez proporá as medidas 
correctoras e data do novo control regulamentario. 

 
b) Nivel de presión sonora (a incluír no informe do trimestre no que se realizara o control de 
ruído): 

 
 Informe das medicións do nivel de presión sonora, realizadas en cumprimento do 

establecido no punto 2.3, anexo IV, desta Resolución. 
 Declaración do cumprimento dos valores límite establecidos. 
 No caso de que os niveis de presión sonora non cumprisen cos valores límite de 

emisión establecidos ou se detectase algunha desviación anómala nos valores obtidos, 
deberanse incluír no informe trimestral unha análise das posibles causas, detalle das 
medidas correctoras que se teñan posto en práctica, data de implantación e avaliación 
da súa efectividade. 

 
c) Vertidos líquidos: 
 
 Informes de control do vertido líquido que será realizado e certificado por unha 

"Entidade colaboradora" (art. 255 do Real Decreto 606/2003). 
 Declaración do cumprimento dos valores límite establecidos. 
 Representación gráfica dos resultados das medicións realizadas, comparándoos cos 

límites impostos e analizando da súa evolución temporal. 
 No caso de que os vertidos non cumprisen cos valores límite establecidos ou se 

detectase algunha desviación anómala nos valores obtidos, deberanse incluír no 
informe semestral unha análise das posibles causas, detalle das medidas correctoras 
que se teñan posto en práctica, data de implantación e avaliación da súa efectividade. 

 
d) Augas superficiais (a incluír no informe do trimestre no que se realizara o control de 
augas superficiais): 

 
 Informes de control do medio receptor elaborados polo organismo de control autorizado 

(OCA). 
 Valoración dos resultados obtidos, tendo en conta os valores de calidade das augas 

establecidos na lexislación ao respecto, ou na que se dite nun futuro. 
 No caso de que se tivesen producido superacións dos citados valores de calidade das 

augas, a entidade explotadora deberá incluír no informe trimestral unha avaliación da 
influencia do seu vertido na calidade do medio receptor. De ser o caso, deberán 
ademais indicar as medidas correctoras que se teñan posto en práctica, así como unha 
avaliación da súa efectividade.  

 
e) Solo e augas subterráneas (a incluír no informe do trimestre no que se realizara o control 
de solo e augas subterráneas): 
 
 Informes de control do solo e augas subterráneas elaborados polo organismo de 

control autorizado (OCA). 
 Valoración dos resultados obtidos nos controis de augas subterráneas realizados no 

semestre correspondente. 
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 No caso de detectarse resultados anómalos, deberase incluír no informe trimestral 
unha avaliación da influencia da instalación na calidade das augas subterráneas. De 
ser o caso, deberán ademais indicar detalle das medidas correctoras que se teñan 
posto en práctica, data de implantación e avaliación da súa efectividade. 

 No prazo máximo de 5 anos, a contar desde o día seguinte ao da notificación desta 
resolución e dentro dos tres meses anteriores á expiración do prazo:  

- Informe de situación co contido mínimo establecido no artigo 5 do citado Decreto 
60/2009.  

 Nos supostos de modificación substancial, peche definitivo ou transmisión de 
titularidade da actividade:  

- Informe de situación, con carácter previo á modificación da situación inicial. 
 
f) Datos meteorolóxicos: 
 
 Valoración dos resultados obtidos pola entidade explotadora na realización do balance 

hídrico das augas recibidas no vertedoiro para cada un dos meses correspondentes. 
 No caso de detectarse resultados non coherentes, deberase incluír no informe 

trimestral unha avaliación da problemática que pode estar a xurdir na instalación do 
vertedoiro de rexeites. De ser o caso, deberán ademais indicar detalle das medidas 
correctoras que se teñan posto en práctica, data de implantación e avaliación da súa 
efectividade. 

 
g) Lixiviados: 

 
 Informes de control dos lixiviados elaborados polo organismo de control autorizado 

(OCA). 
 Representación gráfica dos resultados das medicións realizadas, comparándoos co 

histórico de resultados e analizando a súa evolución temporal. 
 No caso de que se detectase algunha desviación anómala nos valores obtidos, 

deberanse incluír no informe trimestral unha análise das posibles causas, detalle das 
medidas correctoras que se teñan posto en práctica, data de implantación e avaliación 
da súa efectividade. 

 
h) Topografía da zona: 

 
 Informes de control da estabilidade do vaso nos puntos de medida establecidos para o 

control dos movementos horizontais e verticais da masa de residuos e estruturas 
asociadas que comprenda, como mínimo: 

a. Recoñecemento visual e inspección de fendas, afundimentos e erosións. 
b. Estrutura e composición do vaso de vertido. 
c. Control de asentamentos e subsidencias. 
d. Control de movementos horizontais e verticais da masa de residuos. 

 Control topográfico (a incluír no informe do trimestre no que se realizará o control 
topográfico). 

 No caso de que se detectase algunha anomalía, deberanse incluír no informe trimestral 
unha análise das posibles causas, detalle das medidas correctoras que se teñan posto 
en práctica, data de implantación e avaliación da súa efectividade. 

 
- Remitirase á Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental coa periodicidade 

indicada, a seguinte documentación adicional para o cumprimento da autorización 
ambiental integrada: 
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 Anualmente a empresa deberá presentar unha memoria anual das actividades de xestión 
(valorización e eliminación), antes do 1 de marzo e segundo o modelo e na forma prevista 
pola SXCAA. 

 Bienalmente a entidade explotadora do vertedoiro presentará unha actualización, avalada 
por auditor xurado de contas, da análise económica, mencionada na condición décimo 
oitava da actividade de eliminación mediante deposito en vertedoiro punto 5.3.d.3, para 
dar cumprimento ao dito no artigo 11 do RD 1481/2001. A primeira remisión da 
actualización da análise económica deberá ser remitida no momento do 
outorgamento da presente Resolución. 
 

7.3 Formato de presentación da documentación 
 
- Con carácter xeral, a información de seguimento que se solicita na presente resolución: 
 

 Deberá ser presentada por un representante legal da instalación ou polo responsable do 
cumprimento da autorización ambiental integrada. 

 
 Cada un dos informes de seguimento que se presenten, incluídos os resultados dos 

controis internos, deberán estar asinados polo/s técnico/s competente/s responsable/s 
da súa elaboración, e selados pola empresa.  

 
 Todos os documentos estarán correctamente identificados incluíndo, se fose o caso, o 

número de revisión que corresponda, e indicando sempre a súa data de elaboración. 
 

- No caso dos informes trimestrais a presentar perante esta Secretaría Xeral: 
 
 Presentarase un (1) documento en formato papel, que deberá ser orixinal, e tres (3) 

exemplares en formato CD que conteñan esta documentación presentada en papel, en 
formato “.pdf”. 

 
 Como os exemplares en CD deben conter a mesma información que o documento en 

papel, ambos deberán identificarse cos mesmos títulos debendo ser a única diferenza o 
formato en que se presentan. 

 
 Os exemplares en CD deberán presentar unha estrutura que permita unha lectura 

congruente da información, organizada nas correspondentes carpetas e subcarpetas se 
fose necesario. 
 

7.4 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 cinco (5) 
anos a partir do final do ano de referencia de que se trate, debendo facilitarse á 
Administración en caso de que esta os requira. 

 
 
8. CONDICIÓNS NO CASO DE CESE DA ACTIVIDADE 
 
- De producirse o cese da actividade: 
 

 Antes do inicio, ben de calquera acción de adecuación do recinto industrial ou ben do 
desmantelamento deberá comunicar o cese da actividade, informando da data prevista 
para o peche. 
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A citada comunicación deberá vir acompañada dunha memoria na que se especifiquen 
as actuacións que a empresa vai levar a cabo en relación co cese da actividade e cara a 
evitar calquera risco de contaminación. Esta memoria será obxecto de avaliación por 
parte desta Secretaría Xeral, sendo preciso informe favorable para a súa execución. 
 

 De acordo cos requirimentos establecidos da Directiva 2010/75/UE, de 24 de novembro 
de 2010, sobre as emisións industriais (prevención e control integrados da 
contaminación), realizarase unha caracterización integral da calidade dos solos e das 
augas subterráneas no emprazamento, que deberá ser aprobado de forma previa pola 
Administración. De derivarse desta análise que existe un risco para a saúde humana ou 
o medio ambiente, tomaranse as medidas necesarias destinadas a retirar, controlar, 
conter ou reducir as substancias perigosas relevantes, para que, tendo en conta o uso 
actual ou futuro do emprazamento, non se cree dito risco. 

 
 
9. CONDICIÓNS ADICIONAIS 
 
- A instalación debe contar cun responsable do control do cumprimento do plan de vixilancia 

incluído nesta autorización, cun responsable da xestión do vertedoiro e cun responsable 
técnico da instalación de depuración. No prazo dun mes o representante legal da instalación 
designará á/s persoa/s responsable/s. 

 
- Os valores límite de emisión recollidos na presente autorización son de aplicación en 

condicións normais de funcionamento (Directiva 2010/75/UE, de 24 de novembro, sobre as 
emisións industriais (prevención e control integrados da contaminación)). 

 
- A Administración poderá efectuar, cando o estime oportuno, análises de comprobación do 

funcionamento das instalacións para cotexar que se cumpren as condicións expostas no 
presente informe. 

 
- Proponse manter unha análise continuada da implantación de MTDs, tanto das aplicables 

ao sector en cuestión como das aplicables aos procesos auxiliares. Así, calquera 
modificación na instalación realizarase trala valoración das MTDs aplicables nese 
momento. 

 
- Salvo indicación expresa noutro sentido ou que se acredite a súa imposibilidade, as tomas 

de mostras e as análises serán efectuadas por organismo de control acreditado ou entidade 
homologada, 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. 

 
- En función dos resultados acadados no plan de vixilancia e control ambiental, esta SXCAA 

poderá modificar a frecuencia e a relación de parámetros e puntos a controlar. 
 
- Independentemente das obrigas que estableza a autorización ambiental integrada, o 

operador ten a obriga de cumprir as premisas establecidas na Lei 26/2007, de 23 de 
outubro, de Responsabilidade Medioambiental e no Real Decreto 2090/2008, de 22 de 
decembro, polo que se aproba o Regulamento que desenvolve parcialmente dita Lei, que 
establecen un novo réxime xurídico de prevención e reparación de danos, de acordo co cal 
os operadores que ocasionen danos ao medio ambiente ou ameacen con ocasionalos 
deben adoptar as medidas necesarias para prever a súa ocorrencia ou, no caso de que o 
dano xa se producira, para devolver os recursos naturais afectados ao estado no que se 
encontraba antes do dano. Ademais deberán constituír unha garantía financeira que lles 
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permita afrontar as responsabilidades medioambientais, en materia de prevención, 
evitación e reparación de danos, derivadas da súa aplicación. 

 
- O cumprimento das condicións da presente autorización non exime ao titular da actividade 

que se autoriza da posible responsabilidade civil, penal ou administrativa polos danos que 
poidan causar ao medio natural. 
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Anexo V: Parámetros que se deben considerar na estimación do tratamento de 
vertido 
 

Parámetro (Unidades) Nota Valores límites 

Materia sedimentable (mL/L) -- 0,5 

Sólidos grosos -- Ausentes 

Cor -- Inapreciable en disolución: 1/20 

Temperatura (ºC) (A) 3 

Aluminio (mg/L) (B) 1 

Arsénico (mg/L) (B) 0,5 

Bario (mg/L) (B) 20 

Boro (mg/L) (B) 2 

Cadmio (mg/L) (B) 0,1 

Cromo III (mg/L) (B) 2 

Cromo VI (mg/L) (B) 0,2 

Ferro (mg/L) (B) 2 

Manganeso (mg/L) (B) 2 

Níquel (mg/L) (B) 2 

Mercurio (mg/L) (B) 0,05 

Chumbo (mg/L) (B) 0,2 

Selenio (mg/L) (B) 0,03 

Estaño (mg/L) (B) 10 

Cobre (mg/L) (B) 0,2 

Cinc (mg/L) (B) 3 

Tóxicos metálicos (C) 3 

Cianuros (mg/L) -- 0,5 

Cloruros (mg/L) -- 2000 

Sulfitos (mg/L) -- 1 

Sulfatos (mg/L) -- 2.000 

Sulfuros (mg/L) -- 1 

Fluoruros (mg/L) -- 6 

Nitróxeno amoniacal (mg/L) -- 15 

Nitróxeno nítrico (mg/L) -- 10 

Fenois (mg/L) -- 0,5 

Aldehidos (mg/L) -- 1 

Deterxentes (mg/L) (D) 2 

Pesticidas (mg/L) --  0,05 

Aceites e graxas (mg/L) (D) 20 

 
(A) Nos ríos, o incremento de temperatura media dunha sección fluvial tras a zona de dispersión non 

superará os 3 ºC. 
(B) O límite refírese ao elemento disolto, como ión ou en forma complexa. 
(C) Suma das fraccións concentración real/límite esixido relativa aos elementos tóxicos (arsénico, 

cadmio, cromo VI, níquel, mercurio, chumbo, selenio, cobre e cinc). 
(D) Valor de aplicación en ausencia doutro indicado especificamente para o vertido de que se trate. 
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Anexo VI: Valorización de residuos contaminados con orgánico e/ou 
hidrocarburos 
 
1.- Residuos perigosos admisibles na PRHC asociados coa inscrición SC-RP-IPPC-XV-
00004: 
 

Denominación Residuo Código LER 

Serraduras, labras, retrincos, madeira, taboleiros de partículas e chapas que conteñen substancias 
perigosas 

030104* 

Derramos de hidrocarburos 050105* 

Outros alcatráns 050108* 

Envases que conteñen restos de substancias perigosas ou están contaminados por elas 150110* 

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

 
2.- Residuos non perigosos admisibles na PRHC asociados coa inscrición SC-I-IPPC-XV-
00022: 
 

Denominación Residuo Código LER 

Residuos de tecidos de vexetais 020103 

Residuos de plásticos (excepto embalaxes) 020104 

Residuos da silvicultura 020107 

Residuos metálicos 020110 

Materiais inadecuados para o consumo ou a elaboración 020304 

Carbonato cálcico fóra de especificación 020402 

Materiais inadecuados para o consumo ou a elaboración 020601 

Residuos de casca e cortiza 030101 

Serraduras, labras, retrincos, madeira, taboleiros de partículas e chapas distintos dos 
mencionados no código 03 01 04 

030105 

Residuos de casca e madeira 030301 

Refugallos, separados mecanicamente, de pasta elaborada a partir de residuos de papel e cartón 030307 

Residuos de lodos calcareos 030309 

Refugallos de fibras e lodos de fibras, de materiais de carga e de estucado, obtidos por separación 
mecánica 

030310 

Lodos do tratamento in situ de efluentes distintos dos especificados no código 03 03 10 030311 

Lodos, en particular os procedentes do tratamento in situ de efluentes, que non conteñen cromo 040107 

Residuos de pel curtida (esgazaduras, rebaixaduras, retrincos, po de esmerilar) que conteñen 
cromo 

040108 

Residuos de confección e acabamento 040109 

Residuos de materiais compostos (tecidos impregnados, elastómeros, plastómeros) 040209 

Residuos do acabamento distintos dos especificados no código 04 02 14 040215 

Colorantes e pigmentos distintos dos mencionados no código 04 02 16 040217 

Lodos do tratamento in situ de efluentes distintos dos mencionados no código 04 02 19 040220 

Residuos de fibras téxtiles non procesadas 040221 

Residuos de fibras téxtiles procesadas 040222 

Lodos do tratamento in situ de efluentes distintos dos mencionados no código 05 01 09 050110 
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Denominación Residuo Código LER 

Betumes 050117 

Lodos do tratamento in situ de efluentes, distintos dos mencionados no código 06 05 02 060503 

Residuos cálcicos de reacción distintos dos mencionados no código 06 09 03 060904 

Negro de fume 061303 

Residuos que conteñen siliconas distintas das mencionadas no código 07 02 16 070217 

Residuos sólidos distintos dos especificados no código 07 05 13 070514 

Residuos de pintura e verniz distintos dos especificados no código 08 01 11 080112 

Lodos de pintura e verniz distintos dos especificados no código 08 01 13 080114 

Residuos de tóner de impresión distintos dos especificados no código 08 03 17 080318 

Residuos de adhesivos e seladores distintos dos especificados no código 08 04 09 080410 

Lodos de adhesivos e seladores, distintos dos especificados no código 08 04 11 080412 

Lodos do tratamento in situ de efluentes distintos dos especificados no código 10 01 20 100121 

Areas de leitos fluidifizados 100124 

Residuos procedentes do almacenamento e preparación de combustible de centrais eléctricas de 
carbón 

100125 

Outros lodos e tortas de filtración 100215 

Lodos procedentes do pulimento e esmerilado do vidro, distintos dos especificados no código 10 
11 13 

101114 

Labras e rebardas de plástico 120105 

Residuos de granallado ou chorreado distintos dos especificados no código 12 01 16 120117 

Envases de plástico 150102 

Envases metálicos 150104 

Envases compostos 150105 

Envases mesturados 150106 

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

150203 

Produtos químicos desbotados distintos dos especificados nos códigos 16 05 06, 16 05 07 ou 16 
05 08 

160509 

Plástico 170203 

Residuos estabilizados distintos dos especificados no código 19 03 04 190305 

Residuos solidificados distintos dos especificados no código 19 03 06 190307 

Fracción non compostada de residuos municipais e asimilados 190501 

Compost fóra de especificación 190503 

Residuos sólidos da recuperación de solos, distintos dos especificados no código 19 13 01 191302 

Aceites e graxas comestibles 200125 

Pinturas, tintas, adhesivos e resinas distintos dos especificados no código 20 01 27 200128 

Deterxentes distintos dos especificados no código 20 01 29 200130 
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Anexo VII: Valorización de metais 
 
1.- Residuos perigosos admisibles na PRM asociados coa inscrición SC-RP-IPPC-XV-
00005 
 

Denominación Residuo Código LER 

Machos e moldes de fundición sen coada que conteñen substancias perigosas 101005* 

Machos e moldes de fundición con coada que conteñen substancias perigosas 101007* 

Residuos da vitrificación que conteñen metais pesados 101211* 

Lodos da hidrometalurxia do zinc (incluídas xarosita e goethita) 110202* 

Residuos de procesos da hidrometalurxia do cobre que conteñen substancias perigosas 110205* 

Outros residuos que conteñen substancias perigosas 110207* 

Moas e materiais de esmerilado usados que conteñen substancias perigosas 120120* 

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

150111* 

Revestimentos e refractarios a partir de carbono, procedentes de procesos metalúrxicos, que 
conteñen substancias perigosas 

161101* 

Outros revestimentos e refractarios, procedentes de procesos metalúrxicos, que conteñen 
substancias perigosas 

161103* 

Outros residuos de construción e demolición (incluídos os residuos mesturados) que conteñen 
substancias perigosas 

170903* 

 
2.- Residuos non perigosos admisibles na PRM asociados coa inscrición SC-I-IPPC-XV-
00023 
 

Denominación Residuo Código LER 

Escouras non tratadas 100202 

Escamas de laminación 100210 

Fragmentos de ánodos 100302 

Residuos de alumina 100305 

Residuos que conteñen carbono procedentes da fabricación de ánodos, distintos dos 
especificados no código 10 03 17 

100318 

Residuos que conteñen carbono procedentes da fabricación de ánodos distintos dos especificados 
no código 10 08 12 

100813 

Fragmentos de ánodos 100814 

Escouras de forno 100903 

Machos e moldes de fundición sen coada, distintos dos especificados no código 10 09 05 100906 

Machos e moldes de fundición con coada distintos dos especificados no código 10 09 07 100908 

Escouras de forno 101003 

Machos e moldes de fundición sen coada distintos dos especificados no código 10 10 05 101006 

Machos e moldes de fundición con coada, distintos dos especificados no código 10 10 07 101008 

Moldes fóra de uso 101206 

Limaduras e labras de metais férreos 120101 

Po e partículas de metais férreos 120102 

Residuos de granallado ou chorreado distintos dos especificados no código 12 01 16 120117 
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Denominación Residuo Código LER 

Revestimentos e refractarios a partir de carbono, procedentes de procesos metalúrxicos, distintos 
dos especificados no código 16 11 01 

161102 

Outros revestimentos e refractarios procedentes de procesos metalúrxicos, distintos dos 
especificados no código 16 11 03 

161104 

Residuos mesturados de construción e demolición distintos dos especificados nos códigos 17 09 
01, 17 09 02 e 17 09 03 

170904 

Fraccións lixeiras de fragmentación (fluff-light) e po distintos dos especificados no código 19 10 03 191004 
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Anexo VIII: Valorización - clasificación de residuos 
 
1.- Residuos perigosos admisibles na NT asociados coa inscrición SC-RP-IPPC-XV-00006 
 

Denominación Residuo Código LER 

Estériles que xeran ácido procedentes da transformación de sulfuros 010304* 

Outros estériles que conteñen substancias perigosas 010305* 

Outros residuos que conteñen substancias perigosas procedentes da transformación física e 
química de minerais metálicos 

010307* 

Residuos que conteñen substancias perigosas procedentes da transformación física e química de 
minerais non metálicos 

010407* 

Lodos e residuos de perforacións que conteñen hidrocarburos 010505* 

Lodos e outros residuos de perforacións que conteñen substancias perigosas 010506* 

Residuos agroquímicos que conteñen substancias perigosas 020108* 

Serraduras, labras, retrincos, madeira, taboleiros de partículas e chapas que conteñen substancias 
perigosas 

030104* 

Conservantes da madeira orgánicos non haloxenados 030201* 

Conservantes da madeira organoclorados 030202* 

Conservantes da madeira organometálicos 030203* 

Conservantes da madeira inorgánicos 030204* 

Outros conservantes da madeira que conteñen substancias perigosas 030205* 

Residuos de desengraxamento que conteñen disolventes sen fase líquida 040103* 

Residuos do acabamento que conteñen disolventes orgánicos 040214* 

Colorantes e pigmentos que conteñen substancias perigosas 040216* 

Lodos do tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosas 040219* 

Lodos de desalinización 050102* 

Lodos de fondos de tanques 050103* 

Lodos de alquil ácido 050104* 

Derramos de hidrocarburos 050105* 

Lodos oleosos procedentes de operacións de mantemento de instalacións ou equipamentos 050106* 

Alcatráns ácidos 050107* 

Outros alcatráns 050108* 

Lodos do tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosas 050109* 

Residuos procedentes da limpeza de combustibles con bases 050111* 

Hidrocarburos que conteñen ácidos 050112* 

Arxilas de filtración usadas 050115* 

Alcatráns ácidos 050601* 

Outros alcatráns 050603* 

Residuos que conteñen mercurio 050701* 

Ácido sulfúrico e ácido sulfuroso 060101* 

Ácido clorhídrico 060102* 

Ácido fluorhídrico 060103* 

Ácido fosfórico e ácido fosforoso 060104* 
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Denominación Residuo Código LER 

Ácido nítrico e ácido nitroso 060105* 

Outros ácidos 060106* 

Hidróxido cálcico 060201* 

Hidróxido amónico 060203* 

Hidróxido potásico e hidróxido sódico 060204* 

Outras bases 060205* 

Sales sólidos e solucións que conteñen cianuros 060311* 

Sales sólidos e solucións que conteñen metais pesados 060313* 

Óxidos metálicos que conteñen metais pesados 060315* 

Residuos que conteñen arsénico 060403* 

Residuos que conteñen mercurio 060404* 

Residuos que conteñen outros metais pesados 060405* 

Lodos do tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosas 060502* 

Residuos que conteñen sulfuros perigosos 060602* 

Residuos de electrólise que conteñen amianto 060701* 

Carbón activo procedente da produción de cloro 060702* 

Lodos de sulfato bárico que conteñen mercurio 060703* 

Solucións e ácidos, por exemplo, ácido de contacto 060704* 

Residuos que conteñen clorosilanos perigosos 060802* 

Residuos cálcicos de reacción que conteñen ou están contaminados con substancias perigosas 060903* 

Residuos que conteñen substancias perigosas 061002* 

Produtos fitosanitarios inorgánicos, conservantes da madeira e outros biocidas 061301* 

Carbón activo usado (excepto o código 06 07 02) 061302* 

Residuos procedentes da transformación do amianto 061304* 

Feluxe 061305* 

Líquidos de limpeza e licores nai acuosos 070101* 

Disolventes, líquidos de limpeza e licores nai organohaloxenados 070103* 

Outros disolventes, líquidos de limpeza e licores nai orgánicos 070104* 

Residuos de reacción e de destilación haloxenados 070107* 

Outros residuos de reacción e de destilación 070108* 

Tortas de filtración e absorbentes usados haloxenados 070109* 

Outras tortas de filtración e absorbentes usados 070110* 

Lodos do tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosas 070111* 

Líquidos de limpeza e licores nai acuosos 070201* 

Disolventes, líquidos de limpeza e licores nai organohaloxenados 070203* 

Outros disolventes, líquidos de limpeza e licores nai orgánicos 070204* 

Residuos de reacción e de destilación haloxenados 070207* 

Outros residuos de reacción e de destilación 070208* 

Tortas de filtración e absorbentes usados haloxenados 070209* 

Outras tortas de filtración e absorbentes usados 070210* 

Lodos do tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosas 070211* 
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Denominación Residuo Código LER 

Residuos procedentes de aditivos que conteñen substancias perigosas 070214* 

Residuos que conteñen siliconas perigosas 070216* 

Líquidos de limpeza e licores nai acuosos 070301* 

Disolventes, líquidos de limpeza e licores nai organohaloxenados 070303* 

Outros disolventes, líquidos de limpeza e licores nai orgánicos 070304* 

Residuos de reacción e de destilación haloxenados 070307* 

Outros residuos de reacción e de destilación 070308* 

Tortas de filtración e absorbentes usados haloxenados 070309* 

Outras tortas de filtración e absorbentes usados 070310* 

Lodos do tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosas 070311* 

Líquidos de limpeza e licores nai acuosos 070401* 

Disolventes, líquidos de limpeza e licores nai organohaloxenados 070403* 

Outros disolventes, líquidos de limpeza e licores nai orgánicos 070404* 

Residuos de reacción e de destilación haloxenados 070407* 

Outros residuos de reacción e de destilación 070408* 

Tortas de filtración e absorbentes usados haloxenados 070409* 

Outras tortas de filtración e absorbentes usados 070410* 

Lodos do tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosas 070411* 

Residuos sólidos que conteñen substancias perigosas 070413* 

Líquidos de limpeza e licores nai acuosos 070501* 

Disolventes, líquidos de limpeza e licores nai organohaloxenados 070503* 

Outros disolventes, líquidos de limpeza e licores nai orgánicos 070504* 

Residuos de reacción e de destilación haloxenados 070507* 

Outros residuos de reacción e de destilación 070508* 

Tortas de filtración e absorbentes usados haloxenados 070509* 

Outras tortas de filtración e absorbentes usados 070510* 

Lodos de tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosas 070511* 

Residuos sólidos que conteñen substancias perigosas 070513* 

Líquidos de limpeza e licores nai acuosos 070601* 

Disolventes, líquidos de limpeza e licores nai organohaloxenados 070603* 

Outros disolventes, líquidos de limpeza e licores nai orgánicos 070604* 

Residuos de reacción e de destilación haloxenados 070607* 

Outros residuos de reacción e de destilación 070608* 

Tortas de filtración e absorbentes usados haloxenados 070609* 

Outras tortas de filtración e absorbentes usados 070610* 

Lodos do tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosas 070611* 

Líquidos de limpeza e licores nai acuosos 070701* 

Disolventes, líquidos de limpeza e licores nai organohaloxenados 070703* 

Outros disolventes, líquidos de limpeza e licores nai orgánicos 070704* 

Residuos de reacción e de destilación haloxenados 070707* 

Outros residuos de reacción e de destilación 070708* 
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Denominación Residuo Código LER 

Tortas de filtración e absorbentes usados haloxenados 070709* 

Outras tortas de filtración e absorbentes usados 070710* 

Lodos do tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosas 070711* 

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* 

Suspensións acuosas que conteñen pintura ou verniz con disolventes orgánicos ou outras 
substancias perigosas 

080119* 

Residuos de decapantes ou desvernizadores 080121* 

Residuos de tintas que conteñen substancias perigosas 080312* 

Lodos de tinta que conteñen substancias perigosas 080314* 

Residuos de solucións corrosivas 080316* 

Residuos de tóner de impresión que conteñen substancias perigosas 080317* 

Aceites de dispersión 080319* 

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

080409* 

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

080411* 

Lodos acuosos que conteñen adhesivos ou seladores con disolventes orgánicos ou outras 
substancias perigosas 

080413* 

Residuos líquidos acuosos que conteñen adhesivos ou seladores con disolventes orgánicos ou 
outras substancias perigosas 

080415* 

Aceite de resina 080417* 

Isocianatos residuais 080501* 

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* 

Residuos que conteñen prata procedentes do tratamento in situ de residuos fotográficos 090106* 

Cámaras dun só uso con pilas ou acumuladores incluídos nos códigos 16 06 01, 16 06 02 ou 16 
06 03 

090111* 

Residuos líquidos acuosos, procedentes da recuperación in situ de prata, distintos dos 
especificados no código 09 01 06 

090113* 

Cinzas voantes e po de caldeira de hidrocarburos 100104* 

Ácido sulfúrico 100109* 

Cinzas voantes de hidrocarburos emulsionados usados como combustibles 100113* 

Cinzas de lareira, escouras e po de caldeira, procedentes da coincineración, que conteñen 
substancias perigosas 

100114* 

Cinzas voantes procedentes da coincineración que conteñen substancias perigosas 100116* 

Residuos, procedentes da depuración de gases, que conteñen substancias perigosas 100118* 
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Denominación Residuo Código LER 

Lodos do tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosas 100120* 

Lodos acuosos, procedentes da limpeza de caldeiras, que conteñen substancias perigosas 100122* 

Residuos sólidos, do tratamento de gases, que conteñen substancias perigosas 100207* 

Residuos do tratamento da auga de refrixeración que conteñen aceites 100211* 

Lodos e tortas de filtración, do tratamento de gases, que conteñen substancias perigosas 100213* 

Escouras da produción primaria 100304* 

Escouras salinas da produción secundaria 100308* 

Escouras graúdas negras da produción secundaria 100309* 

Escumallos inflamables ou que emiten, en contacto coa auga, gases inflamables en cantidades 
perigosas 

100315* 

Residuos que conteñen alcatrán procedentes da fabricación de ánodos 100317* 

Partículas, procedentes dos efluentes gasosos, que conteñen substancias perigosas 100319* 

Outras partículas e po (incluído o po de trituración) que conteñen substancias perigosas 100321* 

Residuos sólidos, do tratamento de gases, que conteñen substancias perigosas 100323* 

Lodos e tortas de filtración, do tratamento de gases, que conteñen substancias perigosas 100325* 

Residuos do tratamento do auga de refrixeración que conteñen aceites 100327* 

Residuos do tratamento de escouras salinas e escouras graúdas negras, que conteñen 
substancias perigosas 

100329* 

Escouras da produción primaria e secundaria 100401* 

Escouras graúdas e escumallos da produción primaria e secundaria 100402* 

Arseniato de calcio 100403* 

Partículas procedentes dos efluentes gasosos 100404* 

Outras partículas e pos 100405* 

Residuos sólidos do tratamento de gases 100406* 

Lodos e tortas de filtración do tratamento de gases 100407* 

Residuos do tratamento do auga de refrixeración que conteñen aceites 100409* 

Partículas procedentes dos efluentes gasosos 100503* 

Residuos sólidos do tratamento de gases 100505* 

Lodos e tortas de filtración do tratamento de gases 100506* 

Residuos do tratamento do auga de refrixeración que conteñen aceites 100508* 

Escouras graúdas e escumallos inflamables ou que emiten, en contacto coa auga, gases 
inflamables en cantidades perigosas 

100510* 

Partículas procedentes dos efluentes gasosos 100603* 

Residuos sólidos do tratamento de gases 100606* 

Lodos e tortas de filtración do tratamento de gases 100607* 

Residuos do tratamento do auga de refrixeración que conteñen aceites 100609* 

Residuos do tratamento do auga de refrixeración que conteñen aceites 100707* 

Escouras salinas da produción primaria e secundaria 100808* 

Escouras graúdas e escumallos inflamables ou que emiten, en contacto có auga, gases 
inflamables en cantidades perigosas 

100810* 

Residuos que conteñen alcatrán procedentes da fabricación de ánodos 100812* 

Partículas, procedentes dos efluentes gasosos, que conteñen substancias perigosas 100815* 
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Denominación Residuo Código LER 

Lodos e tortas de filtración, do tratamento de gases, que conteñen substancias perigosas 100817* 

Residuos do tratamento da auga de refrixeración que conteñen aceites 100819* 

Machos e moldes de fundición sen coada que conteñen substancias perigosas 100905* 

Machos e moldes de fundición con coada que conteñen substancias perigosas 100907* 

Partículas, procedentes dos efluentes gasosos, que conteñen substancias perigosas 100909* 

Outras partículas que conteñen substancias perigosas 100911* 

Ligantes residuais que conteñen substancias perigosas 100913* 

Residuos de axentes indicadores de fisuración que conteñen substancias perigosas 100915* 

Machos e moldes de fundición sen coada que conteñen substancias perigosas 101005* 

Machos e moldes de fundición con coada que conteñen substancias perigosas 101007* 

Partículas, procedentes dos efluentes gasosos, que conteñen substancias perigosas 101009* 

Outras partículas que conteñen substancias perigosas 101011* 

Ligantes residuais que conteñen substancias perigosas 101013* 

Residuos de axentes indicadores de fisuración que conteñen substancias perigosas 101015* 

Residuos da preparación de mesturas antes do proceso de cocción que conteñen substancias 
perigosas 

101109* 

Residuos de pequenas partículas de vidro e de po de vidro que conteñen metais pesados(por 
exemplo, de tubos catódicos) 

101111* 

Lodos procedentes do pulimento e esmerilado do vidro que conteñen substancias perigosas 101113* 

Residuos sólidos, do tratamento de gases de combustión, que conteñen substancias perigosas 101115* 

Lodos e tortas de filtración, do tratamento de gases, que conteñen substancias perigosas 101117* 

Residuos sólidos do tratamento in situ de efluentes, que conteñen substancias perigosas 101119* 

Residuos sólido, do tratamento de gases, que conteñen substancias perigosas 101209* 

Residuos da vitrificación que conteñen metais pesados 101211* 

Residuos da fabricación de fibrocemento que conteñen amianto 101309* 

Residuos sólidos, do tratamento de gases, que conteñen substancias perigosas 101312* 

Residuos da depuración de gases que conteñen mercurio 101401* 

Ácidos de decapaxe 110105* 

Ácidos no especificados noutra categoría 110106* 

Bases de decapaxe 110107* 

Lodos de fosfatacion 110108* 

Lodos e tortas de filtración que conteñen substancias perigosas 110109* 

Líquidos acuosos de enxaugadura que conteñen substancias perigosas 110111* 

Residuos de desengraxamento que conteñen substancias perigosas 110113* 

Eluatos e lodos, procedentes de sistemas de membranas ou de intercambio iónico, que conteñen 
substancias perigosas 

110115* 

Resinas intercambiadoras de ións saturadas ou usadas 110116* 

Outros residuos que conteñen substancias perigosas 110198* 

Lodos da hidrometalurxia do zinc (incluídas xarosita e goethita) 110202* 

Residuos de procesos da hidrometalurxia do cobre que conteñen substancias perigosas 110205* 

Outros residuos que conteñen substancias perigosas 110207* 

Residuos que conteñen cianuro 110301* 
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Denominación Residuo Código LER 

Outros residuos 110302* 

Residuos sólidos do tratamento de gases 110503* 

Fundentes usados 110504* 

Aceites minerais de mecanizado que conteñen haloxenados (excepto as emulsións ou disolucións) 120106* 

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

Emulsións e disolucións de mecanizado que conteñen halóxenos 120108* 

Emulsions e disolucións de mecanizado sen halóxenos 120109* 

Aceites sintéticos de mecanizado 120110* 

Ceras e graxas usadas 120112* 

Lodos de mecanizado que conteñen substancias perigosas 120114* 

Residuos de granallado ou chorreado que conteñen substancias perigosas 120116* 

Lodos metálicos (lodos de esmerilado, rectificado e lapeado) que conteñen aceites 120118* 

Aceites de mecanizado facilmente biodegradables 120119* 

Moas e materiais de esmerilado usados que conteñen substancias perigosas 120120* 

Líquidos acuosos de limpeza 120301* 

Residuos de desengraxamento ó vapor 120302* 

Aceites hidráulicos que conteñen PCB 130101* 

Emulsiones cloradas 130104* 

Emulsiones non cloradas 130105* 

Aceites hidráulicos minerais clorados 130109* 

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* 

Otros aceites de motor, de transmisión mecánica e lubricantes 130208* 

Aceites de illamento e transmisión de calor que conteñen PCB 130301* 

Aceites minerais clorados de illamento e transmisión de calor distintos dos especificados no código 
13 03 01 

130306* 

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* 

Otros aceites de illamento e transmisión de calor 130310* 

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* 
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Denominación Residuo Código LER 

Lodos de interceptores 130503* 

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 non especificados noutra categoría 130899* 

Clorofluorocarbonos, HCFC, HFC 140601* 

Outros disolventes e mesturas de disolventes haloxenados 140602* 

Outros disolventes e mesturas de disolventes 140603* 

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* 

Filtros de aceite 160107* 

Compoñentes que conteñen mercurio 160108* 

Compoñentes que conteñen PCB 160109* 

Compoñentes explosivos (por exemplo, air bags) 160110* 

Zapatas de freo que conteñen amianto 160111* 

Líquidos de freos 160113* 

Anticonxelantes que conteñen substancias perigosas 160114* 

Compoñentes perigosos distintos dos especificados nos códigos 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 
16 01 14 

160121* 

Transformadores e condensadores que conteñen PCB 160209* 

Equiamentos desbotados que conteñen PCB, ou están contaminados por eles, distintos dos 
especificados no código 16 02 09 

160210* 

Equipamentos desbotados que conteñen clorofluorocharbonos, HCFC, HFC 160211* 

Equipamentos desbotados que conteñen amianto libre 160212* 

Equipamentos desbotados que conteñen compoñentes perigosos, distintos dos especificados nos 
códigos 16 02 09 a 16 02 12 

160213* 

Compoñentes perigosos retirados de equipamentos desbotados 160215* 

Residuos inorgánicos que conteñen substancias perigosas 160303* 

Residuos orgánicos que conteñen substancias perigosas 160305* 

Gases en recipientes a presión (incluídos os halóns) que conteñen substancias perigosas 160504* 

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

160506* 
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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 hidrocarburos 160708* 

Residuos que conteñen outras substancias 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* 

Permanganatos, por exemplo, permanganato potásico 160901* 

Cromatos, por exemplo, cromato potásico, dicromato sódico ou potásico 160902* 

Peróxidos, por exemplo, peróxido de hidróxeno 160903* 

Substancias oxidantes non especificadas noutra categoría 160904* 

Residuos líquidos acuosos que conteñen substancias perigosas 161001* 

Concentrados acuosos que conteñen substancias perigosas 161003* 

Revestimentos e refractarios a partir de carbono, procedentes de procesos metalúrxicos, que 
conteñen substancias perigosas 

161101* 

Outros revestimentos e refractarios, procedentes de procesos metalúrxicos, que conteñen 
substancias perigosas 

161103* 

Revestimentos e refractarios, procedentes de procesos no metalúrxicos, que conteñen substancias 
perigosas 

161105* 

Mesturas, ou fraccións separadas, de formigón, ladrillos, tellas e materiais cerámicos, que 
conteñen substancias perigosas 

170106* 

Vidro, plástico e madeira que conteñen substancias perigosas ou están contaminadas por elas 170204* 

Mesturas bituminosas que conteñen alcatrán de hulla 170301* 

Alcatrán de hulla e produtos alcatranados 170303* 

Residuos metálicos contaminados con substancias perigosas 170409* 

Cables que conteñen hidrocarburos, alcatrán de hulla e outras substancias perigosas 170410* 

Terra e pedras que conteñen substancias perigosas 170503* 

Lodos de drenaxe que conteñen substancias perigosas 170505* 

Balasto de vías férreas que contén substancias perigosas 170507* 

Materiais de illamento que conteñen amianto 170601* 

Outros materiais de illamento que consisten en, ou conteñen, substancias perigosas 170603* 

Materiais de construción que conteñen amianto 170605* 

Materiais de construción a partir de xeso contaminados con substancias perigosas 170801* 

Residuos de construción e demolición que conteñen mercurio 170901* 

Residuos de construción e demolición que conteñen PCB (por exemplo, seladores que conteñen 
PCB, revestimentos de piso a partir de resinas que conteñen PCB, vidros dobres que conteñen 

PCB, condensadores que conteñen PCB) 
170902* 
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Outros residuos de construción e demolición (incluídos os residuos mesturados) que conteñen 
substancias perigosas 

170903* 

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

Produtos químicos que consisten en, ou conteñen, substancias perigosas 180205* 

Resinas intercambiadoras de ións saturadas ou usadas 190806* 

Solucións e lodos da rexeneración de intercambiadores de ións 190807* 

Residuos procedentes de sistemas de membranas que conteñen metais pesados 190808* 

Mesturas de graxas e aceites procedentes da separación de auga/substancias aceitosas, distintas 
das especificadas no código 19 08 09 

190810* 

Lodos procedentes do tratamento biolóxico de augas residuais industriais, que conteñen 
substancias perigosas 

190811* 

Lodos, procedentes doutros tratamentos de augas residuais industriais, que conteñen substancias 
perigosas 

190813* 

Residuos sólidos, da recuperación de solos, que conteñen substancias perigosas 191301* 

Lodos da recuperación de solos, que conteñen substancias perigosas 191303* 

Lodos da recuperación de augas subterráneas, que conteñen substancias perigosas 191305* 

Residuos de líquidos acuosos e concentrados acuosos, procedentes da recuperación de augas 
subterráneas, que conteñen substancias perigosas 

191307* 

Disolventes 200113* 

Ácidos 200114* 

Álcalis 200115* 

Produtos fotoquímicos 200117* 

Pesticidas 200119* 

Tubos fluorescentes e outros residuos que conteñen mercurio 200121* 

Equipamentos fóra de uso que conteñen clorofluorocarbonos 200123* 

Aceites e graxas distintos dos especificados no código 20 01 25 200126* 

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

Deterxentes que conteñen substancias perigosas 200129* 

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* 

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* 

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

200135* 

Madeira que contén substancias perigosas 200137* 

 
2.- Residuos non perigosos admisibles na NT asociados coa inscrición SC-I-IPPC-XAV-
00001 
 

Denominación Residuo Código LER 

Residuos metálicos 020110 

Serraduras, labras, retrincos, madeira, taboleiros de partículas e chapas distintos dos 
mencionados no código 03 01 04 

030105 

Residuos de casca e madeira 030301 
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Materia orgánica de produtos naturais (por exemplo graxa, cera) 040210 

Residuos de pintura e verniz distintos dos especificados no código 08 01 11 080112 

Lodos de pintura e verniz distintos dos especificados no código 08 01 13 080114 

Lodos acuosos que conteñen pintura ou verniz distintos dos especificados no código 08 01 15 080116 

Residuos da decapaxe ou eliminación de pintura e verniz distintos dos especificados no código 08 
01 17 

080118 

Suspensións acuosas que conteñen pintura ou verniz distintos dos especificados no código 08 01 
19 

080120 

Lodos acuosos que conteñen tinta 080307 

Residuos líquidos acuosos que conteñen tinta 080308 

Residuos de tintas distintos dos especificados no código 08 03 12 080313 

Lodos de tinta distintos dos especificados no código 08 03 14 080315 

Residuos de tóner de impresión distintos dos especificados no código 08 03 17 080318 

Envases de papel e cartón 150101 

Envases de plástico 150102 

Envases de madeira 150103 

Envases metálicos 150104 

Envases compostos 150105 

Envases mesturados 150106 

Envases de vidro 150107 

Envases téxtiles 150109 

Pneumáticos fóra de uso 160103 

Vehículos ó final da súa vida útil que non conteñan líquidos nin outros compoñentes perigosos 160106 

Metais férreos 160117 

Metais non férreos 160118 

Plástico 160119 

Vidro 160120 

Compoñentes non especificados noutra categoría 160122 

Equipamentos desbotados distintos dos especificados nos códigos 16 02 09 a 16 02 13 160214 

Compoñentes retirados de equipamentos desbotados, distintos dos especificados no código 16 02 
15 

160216 

Catalizadores usados que conteñen ouro, prata, renio, rodio, paladio, iridio o platino (excepto os do 
código 16 08 07) 

160801 

Madeira 170201 

Plástico 170203 

Cobre, bronce, latón 170401 

Aluminio 170402 

Chumbo 170403 

Zinc 170404 

Ferro e aceiro 170405 

Estaño 170406 

Metais mesturados 170407 
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Cables distintos dos especificados no código 17 04 10 170411 

Lodos do tratamento de augas residuais urbanas 190805 

Residuos sólidos da filtración primaria e criba 190901 

Lodos da clarificación do auga 190902 

Carbón activo usado 190904 

Papel e cartón 191201 

Metais férreos 191202 

Metais non férreos 191203 

Plástico e caucho 191204 

Madeira distinta da especificada no código 19 12 06 191207 

Tecidos 191208 

Residuos sólidos da recuperación de solos, distintos dos especificados no código 19 13 01 191302 

Papel e cartón 200101 

Vidro 200102 

Roupa 200110 

Tecidos 200111 

Equipos eléctricos e electrónicos fóra de uso distintos dos especificados nos códigos 20 01 21, 20 
01 23 e 20 01 35 

200136 

Madeira distinta da especificada no código 20 01 37 200138 

Plásticos 200139 

Metais 200140 

Residuos voluminosos 200307 
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Anexo IX: Recepción de residuos na NT á espera de operacións de eliminación 
 
1.- Residuos non perigosos admisibles na NT previo a operacións de eliminación 
asociados coa inscrición SC-I-IPPC-XE-00013 
 

Denominación Residuo Código LER 

Residuos da extracción de minerais metálicos 010101 

Residuos da extracción de minerais non metálicos 010102 

Estériles distintos dos mencionados nos códigos 01 03 04 e 01 03 05 010306 

Residuos de po e area fina distintos dos mencionados no código 01 03 07 010308 

Lodos vermellos da produción de alúmina distintos dos mencionados no código 01 03 07 010309 

Residuos de grava e rochas trituradas distintos dos mencionados no código 01 04 07 010408 

Residuos de area e arxilas 010409 

Residuos de po e area fina distintos dos mencionados no código 01 04 07 010410 

Residuos da transformación de potasa e minerais de sal xema distintos dos mencionados no 
código 01 04 07 

010411 

Estériles e outros residuos do lavado e limpeza de minerais, distintos dos mencionados no código 
01 04 07 e 01 04 11 

010412 

Residuos do corte e serradura de pedra distintos dos mencionados no código 01 04 07 010413 

Lodos e residuos de perforacións que conteñen auga doce 010504 

Lodos e residuos de perforacións que conteñen sales de bario distintos dos mencionados nos 
códigos 01 05 05 e 01 05 06 

010507 

Lodos e residuos de perforacións que conteñen cloruros distintos dos mencionados nos códigos 
01 05 05 e 01 05 06 

010508 

Lodos de lavado e limpeza 020101 

Residuos agroquímicos distintos dos mencionados no código 02 01 08 020109 

Lodos de lavado, limpeza, estonadura, centrifugado e separación 020301 

Residuos de conservantes 020302 

Residuos da extracción con disolventes 020303 

Materiais inadecuados para o consumo ou a elaboración 020304 

Lodos do tratamento in situ de efluentes 020305 

Terra procedente da limpeza e lavado da remolacha 020401 

Carbonato cálcico fóra de especificación 020402 

Lodos do tratamentos in situ de efluentes 020403 

Lodos do tratamento in situ de efluentes 020502 

Materiais inadecuados para o consumo ou a elaboración 020601 

Residuos de conservantes 020602 

Lodos do tratamento in situ de efluentes 020603 

Residuos da destilación de alcohois 020702 

Residuos do tratamento químico 020703 

Materiais inadecuados para o consumo ou a elaboración 020704 

Lodos do tratamento in situ de efluentes 020705 

Lodos de lixivias verdes (procedentes da recuperación de lixivias de cocción) 030302 

Lodos de destinxidura procedentes da reciclaxe de papel 030305 
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Denominación Residuo Código LER 

Refugallos, separados mecanicamente, de pasta elaborada a partir de residuos de papel e cartón 030307 

Residuos de lodos calcareos 030309 

Refugallos de fibras e lodos de fibras, de materiais de carga e de estucado, obtidos por separación 
mecánica 

030310 

Lodos do tratamento in situ de efluentes distintos dos especificados no código 03 03 10 030311 

Residuos líquidos de curtume que conteñen cromo 040104 

Residuos líquidos de curtume que non conteñen cromo 040105 

Lodos, en particular os procedentes do tratamento in situ de efluentes, que conteñen cromo 040106 

Lodos, en particular os procedentes do tratamento in situ de efluentes, que non conteñen cromo 040107 

Residuos de pel curtida (esgazaduras, rebaixaduras, retrincos, po de esmerilar) que conteñen 
cromo 

040108 

Residuos de confección e acabamento 040109 

Residuos do acabamento distintos dos especificados no código 04 02 14 040215 

Colorantes e pigmentos distintos dos mencionados no código 04 02 16 040217 

Lodos do tratamento in situ de efluentes distintos dos mencionados no código 04 02 19 040220 

Lodos do tratamento in situ de efluentes distintos dos mencionados no código 05 01 09 050110 

Lodos procedentes da auga de alimentación de caldeiras 050113 

Residuos de columnas de refrixeración 050114 

Residuos que conteñen xofre procedentes da desulfuración do petróleo 050116 

Betumes 050117 

Residuos de columnas de refrixeración 050604 

Sales sólidos e solucións distintas das mencionadas nos códigos 06 03 11 e 06 03 13 060314 

Óxidos metálicos distintos dos mencionados no código 06 03 15 060316 

Lodos do tratamento in situ de efluentes, distintos dos mencionados no código 06 05 02 060503 

Residuos que conteñen sulfuros distintos dos mencionados no código 06 06 02 060603 

Escouras de fósforo 060902 

Residuos cálcicos de reacción distintos dos mencionados no código 06 09 03 060904 

Residuos cálcicos de reacción procedentes da produción de dióxido de titanio 061101 

Negro de fume 061303 

Lodos do tratamento in situ de efluentes, distintos dos especificados no código 07 01 11 070112 

Lodos do tratamento in situ de efluentes distintos dos especificados no código 07 02 11 070212 

Residuos de plástico 070213 

Residuos procedentes de aditivos, distintos dos especificados no código 07 02 14 070215 

Residuos que conteñen siliconas distintas das mencionadas no código 07 02 16 070217 

Lodos do tratamento in situ de efluentes distintos dos especificados no código 07 03 11 070312 

Lodos do tratamento in situ de efluentes distintos dos especificados no código 07 04 11 070412 

Lodos do tratamento in situ de efluentes, distintos dos especificados no código 07 05 11 070512 

Residuos sólidos distintos dos especificados no código 07 05 13 070514 

Lodos do tratamento in situ de efluentes distintos dos especificados no código 07 06 11 070612 

Lodos do tratamento in situ de efluentes, distintos dos especificados no código 07 07 11 070712 

Residuos en forma de po de revestimentos 080201 
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Denominación Residuo Código LER 

Lodos acuosos que conteñen materiais cerámicos 080202 

Suspensións acuosas que conteñen materiais cerámicos 080203 

Residuos de tóner de impresión distintos dos especificados no código 08 03 17 080318 

Residuos de adhesivos e seladores distintos dos especificados no código 08 04 09 080410 

Lodos de adhesivos e seladores, distintos dos especificados no código 08 04 11 080412 

Lodos acuosos que conteñen adhesivos ou seladores distintos dos especificados no código 08 04 
13 

080414 

Residuos líquidos acuosos que conteñen adhesivos ou seladores, distintos dos especificados no 
código 08 04 15 

080416 

Cámaras dun só uso sen pilas nin acumuladores 090110 

Cinzas de lareira, escouras e po de caldeira (excepto o po de caldeira especificado no código 10 
01 04) 

100101 

Cinzas voantes de carbón 100102 

Cinzas voantes de turba e de madeira (non tratada) 100103 

Residuos cálcicos de reacción, en forma sólida, procedentes da desulfuración de gases de 
combustión 

100105 

Residuos cálcicos de reacción, en forma de lodos, procedentes da desulfuración de gases de 
combustión 

100107 

Cinzas delareira, escouras e po de caldeira procedentes da coincineración, distintos dos 
especificados no código 10 01 14 

100115 

Cinzas voantes procedentes da coincineración distintas das especificadas no código 10 01 16 100117 

Residuos procedentes da depuración de gases, distintos dos especificados nos códigos 10 01 05, 
10 01 07 e 10 01 18 

100119 

Lodos do tratamento in situ de efluentes distintos dos especificados no código 10 01 20 100121 

Lodos acuosos, procedentes da limpeza de caldeiras, distintos dos especificados no código 10 01 
22 

100123 

Areas de leitos fluidifizados 100124 

Residuos procedentes do almacenamento e preparación de combustible de centrais eléctricas de 
carbón 

100125 

Residuos do tratamento da auga de refrixeración 100126 

Residuos do tratamento de escouras 100201 

Escouras non tratadas 100202 

Residuos sólidos do tratamento de gases distintos dos especificados no código 10 02 07 100208 

Escamas de laminación 100210 

Residuos do tratamento da auga de refrixeración distintos dos especificados no código 10 02 11 100212 

Lodos e tortas de filtración, do tratamento de gases, distintos dos especificados no código 10 02 
13 

100214 

Outros lodos e tortas de filtración 100215 

Fragmentos de ánodos 100302 

Residuos de alumina 100305 

Escumallos distintos dos especificados no código 10 03 15 100316 

Residuos que conteñen carbono procedentes da fabricación de ánodos, distintos dos 
especificados no código 10 03 17 

100318 

Partículas procedentes dos efluentes gasosos, distintas das especificadas no código 10 03 19 100320 
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Outras partículas e po (incluído o po de trituración) distintos dos especificados no código 10 03 21 100322 

Residuos sólidos, do tratamento de gases, distintos dos especificados no código 10 03 23 100324 

Lodos e tortas de filtración do tratamento de gases, distintos dos especificados no código 10 03 25 100326 

Residuos do tratamento do auga de refrixeración, distintos dos especificados no código 10 03 27 100328 

Residuos do tratamento de escouras salinas e escouras graúdas negras distintos dos 
especificados no código 10 03 29 

100330 

Residuos do tratamento do auga de refrixeración distintos dos especificados no código 10 04 09 100410 

Escouras da produción primaria e secundaria 100501 

Outras partículas e pos 100504 

Residuos do tratamento do auga de refrixeración distintos dos especificados no código 10 05 08 100509 

escouras graúdas e escumallos distintas das especificadas no código 10 05 10 100511 

Escouras da produción primaria e secundaria 100601 

Escouras graúdas e escumallos da produción primaria e secundaria 100602 

Outras partículas e pos 100604 

Residuos do tratamento do auga de refrixeración distintos dos especificados no código 10 06 09 100610 

Escouras da produción primaria e secundaria 100701 

Escouras graúdas e escumallos da produción primaria e secundaria 100702 

Residuos sólidos do tratamento de gases 100703 

Outras partículas e pos 100704 

Lodos e tortas de filtración do tratamento de gases 100705 

Residuos do tratamento do auga de refrixeración distintos dos especificados no código 10 07 07 100708 

Partículas e po 100804 

Outras escouras 100809 

Escouras graúdas e escumallos distintas das especificadas no código 10 08 10 100811 

Residuos que conteñen carbono procedentes da fabricación de ánodos distintos dos especificados 
no código 10 08 12 

100813 

Fragmentos de ánodos 100814 

Partículas procedentes dos efluentes gasosos distintas das especificadas no código 10 08 15 100816 

Lodos e tortas de filtración do tratamento de gases, distintos dos especificados no código 10 08 17 100818 

Residuos do tratamento da auga de refrixeración distintos dos especificados no código 10 08 19 100820 

Escouras de forno 100903 

Partículas procedentes dos efluentes gasosos, distintas das especificadas no código 10 09 09 100910 

Outras partículas distintas das especificadas no código 10 09 11 100912 

Ligantes residuais distintos dos especificados no código 10 09 13 100914 

Residuos de axentes indicadores de fisuración distintos dos especificados no código 10 09 15 100916 

Escouras de forno 101003 

Machos e moldes de fundición sen coada distintos dos especificados no código 10 10 05 101006 

Machos e moldes de fundición con coada, distintos dos especificados no código 10 10 07 101008 

Partículas procedentes dos efluentes gasosos, distintas das especificadas no código 10 10 09 101010 

Outras partículas distintas das especificadas no código 10 10 11 101012 

Ligantes residuais distintos dos especificados no código 10 10 13 101014 
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Residuos de axentes indicadores de fisuración distintos dos especificados no código 10 10 15 101016 

Partículas e po 101105 

Residuos da preparación de mesturas antes do proceso de cocción distintos dos especificados no 
código 10 11 09 

101110 

Residuos de vidro distintos dos especificados no código 10 11 11 101112 

Lodos procedentes do pulimento e esmerilado do vidro, distintos dos especificados no código 10 
11 13 

101114 

Residuos sólidos do tratamento de gases de combustión, distintos dos especificados no código 10 
11 15 

101116 

Lodos e tortas de filtración, do tratamento de gases, distintos dos especificados no código 10 11 
17 

101118 

Residuos sólidos do tratamento in situ de efluentes, distintos dos especificados no código 10 11 19 101120 

Residuos da preparación de mesturas antes do proceso de cocción 101201 

Partículas e po 101203 

Lodos e tortas de filtración do tratamento de gases 101205 

Residuos sólidos do tratamento de gases, distintos dos especificados no código 10 12 09 101210 

Residuos da vitrificación distintos dos especificados no código 10 12 11 101212 

Lodos do tratamento in situ de efluentes 101213 

Residuos da preparación de mesturas antes do proceso de cocción 101301 

Residuos de calcinación e hidratación do cal 101304 

Partículas e po (excepto os códigos 10 13 12 e 10 13 13) 101306 

Lodos e tortas de filtración do tratamento de gases 101307 

Residuos da fabricación de fibrocemento distintos dos especificados no código 10 13 09 101310 

Residuos de materiais compostos a partir de cemento distintos dos especificados nos códigos 10 
13 09 e 10 13 10 

101311 

Residuos sólidos do tratamento de gases, distintos dos especificados no código 10 13 12 101313 

Residuos de formigón e lodos de formigón 101314 

Lodos e tortas de filtración distintos dos especificados no código 11 01 09 110110 

Líquidos acuosos de enxaugadura distintos dos especificados no código 11 01 11 110112 

Residuos de desengraxamento distintos dos especificados no código 11 01 13 110114 

Residuos da produción de ánodos para procesos de electrólise acuosa 110203 

Residuos de procesos da hidrometalurxia do cobre distintos dos especificados no código 11 02 05 110206 

Cinzas de zinc 110502 

Lodos de mecanizado distintos dos especificados no código 12 01 14 120115 

Residuos de granallado ou chorreado distintos dos especificados no código 12 01 16 120117 

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

150203 

Anticonxelantes distintos dos especificados no código 16 01 14 160115 

Residuos inorgánicos distintos dos especificados no código 16 03 03 160304 

Produtos químicos desbotados distintos dos especificados nos códigos 16 05 06, 16 05 07 ou 16 
05 08 

160509 

Catalizadores usados que conteñen metais de transición ou compostos de metais de transición 
non especificados noutra categoría 

160803 
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Catalizadores usados procedentes do craqueo catalítico en leito fluído (excepto os do código 16 08 
07) 

160804 

Residuos líquidos acuosos distintos dos especificados no código 16 10 01 161002 

Concentrados acuosos distintos dos especificados no código 16 10 03 161004 

Revestimentos e refractarios a partir de carbono, procedentes de procesos metalúrxicos, distintos 
dos especificados no código 16 11 01 

161102 

Outros revestimentos e refractarios procedentes de procesos metalúrxicos, distintos dos 
especificados no código 16 11 03 

161104 

Revestimentos e refractarios procedentes de procesos non metalúrxicos, distintos dos 
especificados no código 16 11 05 

161106 

Mesturas bituminosas distintas das especificadas no código 17 03 01 170302 

Terra e pedras distintas das especificadas no código 17 05 03 170504 

Lodos de drenaxe distintos dos especificados no código 17 05 05 170506 

Produtos químicos distintos dos especificados no código 18 01 06 180107 

Medicamentos distintos dos especificados no código 18 01 08 180109 

Produtos químicos distintos dos especificados no código 18 02 05 180206 

Medicamentos distintos dos especificados no código 18 02 07 180208 

Cinzas de fondo de forno e escouras distintas das especificadas no código 19 01 11 190112 

Cinzas voantes distintas das especificadas no código 19 01 13 190114 

Po de caldeira distinto do especificado no código 19 01 15 190116 

Residuos de pirólise distintos dos especificados no código 19 01 17 190118 

Areas de leitos fluidizados 190119 

Residuos mesturados previamente, compostos exclusivamente por residuos non perigosos 190203 

Lodos de tratamentos fisico-químicos, distintos dos especificados no código 19 02 05 190206 

Residuos estabilizados distintos dos especificados no código 19 03 04 190305 

Residuos solidificados distintos dos especificados no código 19 03 06 190307 

Residuos vitrificados 190401 

Residuos líquidos acuosos do tempero de residuos vitrificados 190404 

Licores do tratamento anaerobio de residuos municipais 190603 

Lodos de dixestion do tratamento anaerobio de residuos municipais 190604 

Lixiviados de vertedoiro distintos dos especificados no código 19 07 02 190703 

Lodos de descarbonatación 190903 

Resinas intercambiadoras de ións saturadas ou usadas 190905 

Soluciones e lodos da rexeneracion de intercambiadores de ións 190906 

Fraccións lixeiras de fragmentación (fluff-light) e po distintos dos especificados no código 19 10 03 191004 

Outras fraccións distintas das especificadas no código 19 10 05 191006 

Lodos do tratamento in situ de efluentes, distintos dos especificados no código 19 11 05 191106 

Minerais (por exemplo, area, pedras) 191209 

Outros residuos (incluídas mesturas de materiais) procedentes do tratamento mecánico de 
residuos, distintos dos especificados no código 19 12 11 

191212 

Lodos da recuperación de solos, distintos dos especificados no código 19 13 03 191304 

Lodos da recuperación de augas subterráneas, distintos dos especificados no código 19 13 05 191306 
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Residuos de líquidos acuosos e concentrados acuosos procedentes da recuperación de augas 
subterráneas, distintos dos especificados no código 19 13 07 

191308 

Pinturas, tintas, adhesivos e resinas distintos dos especificados no código 20 01 27 200128 

Deterxentes distintos dos especificados no código 20 01 29 200130 

Medicamentos distintos dos especificados no código 20 01 31 200132 

Residuos da limpeza de chemineas 200141 

Outros residuos non biodegradables 200203 

Residuos da limpeza viaria 200303 

Lodos de fosas sépticas 200304 

Residuos da limpeza de sumidoiros 200306 
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Anexo X: Valorización - clasificación de residuos e recuperación de envases 
 
1.- Residuos perigosos admisibles na PRE asociados coa inscrición SC-RP-IPPC-XV-
00007. 

 
Denominación Residuo Código LER 

Estériles que xeran ácido procedentes da transformación de sulfuros. 010304* 

Outros estériles que conteñen substancias perigosas. 010305* 

Outros residuos que conteñen substancias perigosas procedentes da transformación física e 
química 

010307* 

Residuos que conteñen substancias perigosas procedentes da transformación física e química de 010407* 

Lodos e residuos de perforacións que conteñen hidrocarburos. 010505* 

Lodos e outros residuos de perforacións que conteñen substancias perigosas. 010506* 

Residuos agroquímicos que conteñen substancias perigosas. 020108* 

Serraduras, labras, retrincos, madeira, taboleiros de partículas e chapas que conteñen substancias 030104* 

Conservantes da madeira orgánicos non haloxenados. 030201* 

Conservantes da madeira organoclorados. 030202* 

Conservantes da madeira organometálicos. 030203* 

Conservantes da madeira inorgánicos. 030204* 

Outros conservantes da madeira que conteñen substancias perigosas. 030205* 

Residuos de desengraxamento que conteñen disolventes sen fase líquida. 040103* 

Residuos do acabamento que conteñen disolventes orgánicos. 040214* 

Colorantes e pigmentos que conteñen substancias perigosas 040216* 

Lodos do tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosas. 040219* 

Lodos de desalinización. 050102* 

Lodos de fondos de tanques. 050103* 

Lodos de alquil ácido. 050104* 

Derramos de hidrocarburos. 050105* 

Lodos oleosos procedentes de operacións de mantemento de instalacións ou equipamentos. 050106* 

Alcatráns ácidos. 050107* 

Outros alcatráns. 050108* 

Lodos do tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosas. 050109* 

Residuos procedentes da limpeza de combustibles con bases. 050111* 

Hidrocarburos que conteñen ácidos. 050112* 

Arxilas de filtración usadas. 050115* 

Alcatráns ácidos. 050601* 

Outros alcatráns. 050603* 

Residuos que conteñen mercurio. 050701* 

Ácido sulfúrico e ácido sulfuroso. 060101* 

Ácido clorhídrico 060102* 

Ácido fluorhídrico 060103* 

Ácido fosfórico e ácido fosforoso. 060104* 

Ácido nítrico e ácido nitroso. 060105* 

Outros ácidos. 060106* 

Hidróxido cálcico 060201* 

Hidróxido amónico 060203* 

Hidróxido potásico e hidróxido sódico 060204* 
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Outras bases 060205* 

Sales sólidos e solucións que conteñen cianuros. 060311* 

Sales sólidos e solucións que conteñen metais pesados. 060313* 

Óxidos metálicos que conteñen metais pesados. 060315* 

Residuos que conteñen arsénico. 060403* 

Residuos que conteñen mercurio. 060404* 

Residuos que conteñen outros metais pesados. 060405* 

Lodos do tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosas. 060502* 

Residuos que conteñen sulfuros perigosos. 060602* 

Residuos de electrólise que conteñen amianto. 060701* 

Carbón activo procedente da produción de cloro. 060702* 

Lodos de sulfato bárico que conteñen mercurio. 060703* 

Solucións e ácidos, por exemplo, ácido de contacto. 060704* 

Residuos que conteñen clorosilanos perigosos. 060802* 

Residuos cálcicos de reacción que conteñen ou están contaminados con substancias perigosas. 060903* 

Residuos que conteñen substancias perigosas. 061002* 

Produtos fitosanitarios inorgánicos, conservantes da madeira e outros biocidas. 061301* 

Carbón activo usado (excepto o código 06 07 02). 061302* 

Residuos procedentes da transformación do amianto. 061304* 

Feluxe. 061305* 

Líquidos de limpeza e licores nai acuosos. 070101* 

Disolventes, líquidos de limpeza e licores nai organohaloxenados. 070103* 

Outros disolventes, líquidos de limpeza e licores nai orgánicos. 070104* 

Residuos de reacción e de destilación haloxenados. 070107* 

Outros residuos de reacción e de destilación. 070108* 

Tortas de filtración e absorbentes usados haloxenados. 070109* 

Outras tortas de filtración e absorbentes usados. 070110* 

Lodos do tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosas. 070111* 

Líquidos de limpeza e licores nai acuosos. 070201* 

Disolventes, líquidos de limpeza e licores nai organohaloxenados. 070203* 

Outros disolventes, líquidos de limpeza e licores nai orgánicos. 070204* 

Residuos de reacción e de destilación haloxenados. 070207* 

Outros residuos de reacción e de destilación. 070208* 

Tortas de filtración e absorbentes usados haloxenados. 070209* 

Outras tortas de filtración e absorbentes usados. 070210* 

Lodos do tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosas. 070211* 

Residuos procedentes de aditivos que conteñen substancias perigosas. 070214* 

Residuos que conteñen siliconas perigosas. 070216* 

Líquidos de limpeza e licores nai acuosos. 070301* 

Disolventes, líquidos de limpeza e licores nai organohaloxenados. 070303* 

Outros disolventes, líquidos de limpeza e licores nai orgánicos. 070304* 

Residuos de reacción e de destilación haloxenados. 070307* 

Outros residuos de reacción e de destilación. 070308* 

Tortas de filtración e absorbentes usados haloxenados. 070309* 

Outras tortas de filtración e absorbentes usados. 070310* 
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Lodos do tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosas. 070311* 

Líquidos de limpeza e licores nai acuosos 070401* 

Disolventes, líquidos de limpeza e licores nai organohaloxenados 070403* 

Outros disolventes, líquidos de limpeza e licores nai orgánicos 070404* 

Residuos de reacción e de destilación haloxenados. 070407* 

Outros residuos de reacción e de destilación. 070408* 

Tortas de filtración e absorbentes usados haloxenados. 070409* 

Outras tortas de filtración e absorbentes usados. 070410* 

Lodos do tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosas. 070411* 

Residuos sólidos que conteñen substancias perigosas. 070413* 

Líquidos de limpeza e licores nai acuosos. 070501* 

Disolventes, líquidos de limpeza e licores nai organohaloxenados. 070503* 

Outros disolventes, líquidos de limpeza e licores nai orgánicos. 070504* 

Residuos de reacción e de destilación haloxenados. 070507* 

Outros residuos de reacción e de destilación. 070508* 

Tortas de filtración e absorbentes usados haloxenados. 070509* 

Outras tortas de filtración e absorbentes usados. 070510* 

Lodos do tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosas. 070511* 

Residuos sólidos que conteñen substancias perigosas. 070513* 

Líquidos de limpeza e licores nai acuosos. 070601* 

Disolventes, líquidos de limpeza e licores nai organohaloxenados. 070603* 

Outros disolventes, líquidos de limpeza e licores nai orgánicos. 070604* 

Residuos de reacción e de destilación haloxenados. 070607* 

Outros residuos de reacción e de destilación. 070608* 

Tortas de filtración e absorbentes usados haloxenados. 070609* 

Outras tortas de filtración e absorbentes usados. 070610* 

Lodos do tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosas. 070611* 

Líquidos de limpeza e licores nai acuosos. 070701* 

Disolventes, líquidos de limpeza e licores nai organohaloxenados. 070703* 

Outros disolventes, líquidos de limpeza e licores nai orgánicos. 070704* 

Residuos de reacción e de destilación haloxenados. 070707* 

Outros residuos de reacción e de destilación. 070708* 

Tortas de filtración e absorbentes usados haloxenados. 070709* 

Outras tortas de filtración e absorbentes usados. 070710* 

Lodos do tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosas. 070711* 

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 080115* 

Residuos da decapaxe ou eliminación de pintura e verniz que conteñen disolventes orgánicos ou 080117* 

Suspensións acuosas que conteñen pintura ou verniz con disolventes orgánicos ou outras 
substancias 

080119* 

Residuos de decapantes ou desvernizadores. 080121* 

Residuos de tintas que conteñen substancias perigosas. 080312* 

Lodos de tinta que conteñen substancias perigosas. 080314* 

Residuos de solucións corrosivas. 080316* 

Residuos de tóner de impresión que conteñen substancias perigosas. 080317* 



 
Resolución pola que se renova a autorización ambiental integrada outorgada a SOGARISA, SA para o centro de 
tratamento de residuos industriais (CTRIG) localizada no concello das Somozas (A Coruña). Nº de autorización: 
2006/0261_NAA/IPPC_052. 
 

Páx. 96 de 112 
 

Denominación Residuo Código LER 

Aceites de dispersión. 080319* 

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

080409* 

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

080411* 

Lodos acuosos que conteñen adhesivos ou seladores con disolventes orgánicos ou outras 
substancias 

080413* 

Residuos líquidos acuosos que conteñen adhesivos ou seladores con disolventes orgánicos ou 
outras 

080415* 

Aceite de resina. 080417* 

Isocianatos residuais 080501* 

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 blanqueo-fixación. 090105* 

Residuos que conteñen prata procedentes do tratamento in situ de residuos fotográficos. 090106* 

Cámaras dun só uso con pilas ou acumuladores incluídos nos códigos 16 06 01, 16 06 02 ou 16 06 
03. 

090111* 

Residuos líquidos acuosos, procedentes da recuperación in situ de prata, distintos dos 
especificados no código 09 01 06. 

090113* 

Cinzas voantes e po de caldeira de hidrocarburos 100104* 

Ácido sulfúrico 100109* 

Cinzas voantes de hidrocarburos emulsionados usados como combustibles. 100113* 

Cinzas de lareira, escouras e po de caldeira, procedentes da coincineración, que conteñen 
substancias perigosas. 

100114* 

Cinzas voantes procedentes da coincineración que conteñen substancias perigosas. 100116* 

Residuos, procedentes da depuración de gases, que conteñen substancias perigosas. 100118* 

Lodos do tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosas. 100120* 

Lodos acuosos, procedentes da limpeza de caldeiras, que conteñen substancias perigosas. 100122* 

Residuos sólidos, do tratamento de gases, que conteñen substancias perigosas. 100207* 

Residuos do tratamento da auga de refrixeración que conteñen aceites. 100211* 

Lodos e tortas de filtración, do tratamento de gases, que conteñen substancias perigosas. 100213* 

Escouras da produción primaria. 100304* 

Escouras salinas da produción secundaria. 100308* 

Escouras graúdas negras da produción secundaria. 100309* 

Escumallos inflamables ou que emiten, en contacto coa auga, gases inflamables en cantidades 
perigosas. 

100315* 

Residuos que conteñen alcatrán procedentes da fabricación de ánodos. 100317* 

Partículas, procedentes dos efluentes gasosos, que conteñen substancias perigosas. 100319* 

Outras partículas e po (incluído o po de trituración) que conteñen substancias perigosas. 100321* 

Residuos sólidos, do tratamento de gases, que conteñen substancias perigosas. 100323* 

Lodos e tortas de filtración, do tratamento de gases, que conteñen substancias perigosas. 100325* 

Residuos do tratamento da auga de refrixeración que conteñen aceites. 100327* 

Residuos do tratamento de escouras salinas e escouras graúdas negras, que conteñen substancias 100329* 

Escouras da produción primaria e secundaria. 100401* 

Escouras graúdas e escumallos da produción primaria e secundaria. 100402* 
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Arseniato de calcio. 100403* 

Partículas procedentes dos efluentes gasosos. 100404* 

Outras partículas e pos. 100405* 

Residuos sólidos do tratamento de gases. 100406* 

Lodos e tortas de filtración do tratamento de gases. 100407* 

Residuos do tratamento da auga de refrixeración que conteñen aceites. 100409* 

Partículas procedentes dos efluentes gasosos. 100503* 

Residuos sólidos do tratamento de gases. 100505* 

Lodos e tortas de filtración do tratamento de gases. 100506* 

Residuos do tratamento da auga de refrixeración que conteñen aceites. 100508* 

Escouras graúdas e escumallos inflamables ou que emiten, en contacto coa auga, gases 
inflamables 

100510* 

Partículas procedentes de los efluentes gasosos 100603* 

Residuos sólidos do tratamento de gases. 100606* 

Lodos e tortas de filtración do tratamento de gases. 100607* 

Residuos do tratamento da auga de refrixeración que conteñen aceites. 100609* 

Residuos do tratamento da auga de refrixeración que conteñen aceites. 100707* 

Escouras salinas da produción primaria e secundaria. 100808* 

Escouras graúdas ou escumallos inflamables ou que emiten, en contacto coa auga, gases 
inflamables 

100810* 

Residuos que conteñen alcatrán procedentes da fabricación de ánodos. 100812* 

Partículas, procedentes dos efluentes gasosos, que conteñen substancias perigosas. 100815* 

Lodos e tortas de filtración do tratamento de gases, que conteñen substancias perigosas. 100817* 

Residuos do tratamento da auga de refrixeración que conteñen aceites. 100819* 

Machos e moldes de fundición sen coada que conteñen substancias perigosas. 100905* 

Machos e moldes de fundición con coada que conteñen substancias perigosas. 100907* 

Partículas procedentes dos efluentes gasosos, que conteñen substancias perigosas. 100909* 

Outras partículas que conteñen substancias perigosas. 100911* 

Ligantes residuais que conteñen substancias perigosas. 100913* 

Residuos de axentes indicadores de fisuración que conteñen substancias perigosas. 100915* 

Machos e moldes de fundición sen coada que conteñen substancias perigosas. 101005* 

Machos e moldes de fundición con coada que conteñen substancias perigosas. 101007* 

Partículas, procedentes dos efluentes gasosos que conteñen substancias perigosas. 101009* 

Outras partículas que conteñen substancias perigosas. 101011* 

Ligantes residuais que conteñen substancias perigosas. 101013* 

Residuos de axentes indicadores de fisuración que conteñen substancias perigosas. 101015* 

Residuos, da preparación de mesturas antes do proceso de cocción que conteñen substancias 
perigosas. 

101109* 

Residuos de pequenas partículas de vidro e de po de vidro que conteñen metais pesados (por 
exemplo, 

101111* 

Lodos procedentes do pulimento e esmerilado do vidro que conteñen substancias perigosas. 101113* 

Residuos sólidos, do tratamento de gases de combustión, que conteñen substancias perigosas. 101115* 

Lodos e tortas de filtración, do tratamento de gases, que conteñen substancias perigosas. 101117* 

Residuos sólidos, do tratamento in situ de efluentes, que conteñen substancias perigosas. 101119* 

Residuos sólidos, do tratamento de gases, que conteñen substancias perigosas. 101209* 

Residuos da vitrificación que conteñen metais pesados. 101211* 
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Residuos da fabricación de fibrocemento que conteñen amianto. 101309* 

Residuos sólidos, do tratamento de gases, que conteñen substancias perigosas. 101312* 

Residuos da depuración de gases que conteñen mercurio. 101401* 

Ácidos de decapaxe. 110105* 

Ácidos non especificados noutra categoría. 110106* 

Bases de decapaxe. 110107* 

Lodos de fosfatación. 110108* 

Lodos e tortas de filtración que conteñen substancias perigosas. 110109* 

Líquidos acuosos de enxaugadura que conteñen substancias perigosas. 110111* 

Residuos de desengraxamento que conteñen substancias perigosas. 110113* 

Eluatos e lodos, procedentes de sistemas de membranas ou de intercambio iónico, que conteñen 110115* 

Resinas intercambiadoras de ións saturadas ou usadas. 110116* 

Outros residuos que conteñen substancias perigosas. 110198* 

Lodos da hidrometalurxia do zinc (incluídas xarosita e goethita). 110202* 

Residuos de procesos da hidrometalurxia do cobre que conteñen substancias perigosas. 110205* 

Outros residuos que conteñen substancias perigosas. 110207* 

Residuos que conteñen cianuro. 110301* 

Outros residuos. 110302* 

Residuos sólidos do tratamento de gases. 110503* 

Fundentes usados. 110504* 

Aceites minerais de mecanizado que conteñen halóxenos (excepto as emulsións ou disolucións). 120106* 

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

Emulsións e disolucións de mecanizado que conteñen halóxenos. 120108* 

Emulsións e disolucións de mecanizado sen halóxenos. 120109* 

Aceites sintéticos de mecanizado 120110* 

Ceras e graxas usadas. 120112* 

Lodos de mecanizado que conteñen substancias perigosas. 120114* 

Residuos de granallado ou chorreado que conteñen substancias perigosas. 120116* 

Lodos metálicos (lodos de esmerilado, rectificación e lapeado) que conteñen aceites. 120118* 

Aceites de mecanizado facilmente biodegradables. 120119* 

Moas e materiais de esmerilado usados que conteñen substancias perigosas. 120120* 

Líquidos acuosos de limpeza. 120301* 

Residuos de desengraxamento ó vapor. 120302* 

Aceites hidráulicos que conteñen PCB. 130101* 

Emulsións cloradas. 130104* 

Emulsións non cloradas. 130105* 

Aceites hidráulicos minerais clorados. 130109* 

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* 
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Outros aceites de motor, de transmisión mecánica e lubricantes. 130208* 

Aceites de illamento e transmisión de calor que conteñen PCB. 130301* 

Aceites minerais clorados de illamento e transmisión de calor distintos dos especificados no código 130306* 

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 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* 

Lodos de interceptores. 130503* 

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.es de desalación 130801* 

Outras emulsións. 130802* 

Residuos non especificados noutra categoría. 130899* 

Clorofluorocarbonos, HCFC, HFC. 140601* 

Outros disolventes e mesturas de disolventes haloxenados. 140602* 

Outros disolventes e mesturas de disolventes. 140603* 

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 

150111* 

Absorbentes, materiais de filtración (incluídos os filtros de aceite non especificados noutra 
categoría), 

150202* 

Filtros de aceite 160107* 

Compoñentes que conteñen mercurio. 160108* 

Compoñentes que conteñen PCB. 160109* 

Compoñentes explosivos (por exemplo, air bags). 160110* 

Zapatas de freo que conteñen amianto. 160111* 

Líquidos de freos. 160113* 

Anticonxelantes que conteñen substancias perigosas. 160114* 

Compoñentes perigosos distintos dos especificados nos códigos 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 160121* 

Transformadores e condensadores que conteñen PCB. 160209* 

Equipamentos desbotados que conteñen PCB, ou están contaminados por eles, distintos dos 
especificados 

160210* 

Equipamentos desbotados que conteñen clorofluorocarbonos, HCFC, HFC. 160211* 

Equipamentos desbotados que conteñen amianto libre. 160212* 
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Equipamentos desbotados que conteñen compoñentes perigosos (4), distintos dos especificados 
nos 

160213* 

Compoñentes perigosos retirados de equipamentos desbotados. 160215* 

Residuos inorgánicos que conteñen substancias perigosas. 160303* 

Residuos orgánicos que conteñen substancias perigosas. 160305* 

Gases en recipientes a presión (incluídos os halóns) que conteñen substancias perigosas. 160504* 

Produtos químicos de laboratorio que consisten en, ou conteñen, substancias perigosas, incluídas 160506* 

Produtos químicos inorgánicos desbotados que consisten en, ou conteñen, substancias perigosas. 160507* 

Produtos químicos orgánicos desbotados que consisten en, ou conteñen, substancias perigosas. 160508* 

Baterías de chumbo. 160601* 

Acumuladores de Ni-Cd 160602* 

Pilas que conteñen mercurio. 160603* 

Electrólito de pilas e acumuladores recollido selectivamente. 160606* 

Residuos que conteñen hidrocarburos. 160708* 

Residuos que conteñen outras substancias perigosas. 160709* 

Catalizadores usados que conteñen metais de transición (5) perigosos ou compostos de metais de 160802* 

Catalizadores usados que conteñen ácido fosfórico. 160805* 

Líquidos usados utilizados como catalizadores. 160806* 

Catalizadores usados contaminados con substancias perigosas. 160807* 

Permanganatos, por exemplo, permanganato potásico. 160901* 

Cromatos, por exemplo, cromato potásico, dicromato sódico ou potásico 160902* 

Peróxidos, por exemplo, peróxido de hidróxeno. 160903* 

Substancias oxidantes non especificadas noutra categoría. 160904* 

Residuos líquidos acuosos que conteñen substancias perigosas. 161001* 

Concentrados acuosos que conteñen substancias perigosas. 161003* 

Revestimentos e refractarios a partir de carbono, procedentes de procesos metalúrxicos, que 
conteñen 

161101* 

Outros revestimentos e refractarios, procedentes de procesos metalúrxicos, que conteñen 
substancias 

161103* 

Revestimentos e refractarios, procedentes de procesos non metalúrxicos, que conteñen 
substancias 

161105* 

Mesturas, ou fraccións separadas, de formigón, ladrillos, tellas e materiais cerámicos, que conteñen 170106* 

Vidro, plástico e madeira que conteñen substancias perigosas ou están contaminados por elas. 170204* 

Mesturas bituminosas que conteñen alcatrán de hulla. 170301* 

Alcatrán de hulla e produtos alcatranados. 170303* 

Residuos metálicos contaminados con substancias perigosas. 170409* 

Cables que conteñen hidrocarburos, alcatrán de hulla e outras substancias perigosas. 170410* 

Terra e pedras que conteñen sustancias perigosas. 170503* 

Lodos de drenaxe que conteñen sustancias perigosas. 170505* 

Balastro de vías férreas que conteñen sustancias perigosas. 170507* 

Materiais de illamento que conteñen amianto. 170601* 

Outros materiais de illamento que consisten en, ou conteñen, substancias perigosas. 170603* 

Materiais de construción que conteñen amianto. 170605* 

Materiais de construción a partir de xeso contaminados con substancias perigosas. 170801* 

Residuos de construción e demolición que conteñen mercurio. 170901* 

Residuos de construción e demolición que conteñen PCB (por exemplo, seladores que conteñen. 170902* 
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Outros residuos de construción e demolición (incluídos os residuos mesturados) que conteñen 
substancias. 

170903* 

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

Produtos químicos que consisten en, ou conteñen, substancias perigosas. 180205* 

Resinas intercambiadoras de ións saturadas ou usadas. 190806* 

Solucións e lodos da rexeneración de intercambiadores de ións. 190807* 

Residuos procedentes de sistemas de membranas que conteñen metais pesados. 190808* 

Mesturas de graxas e aceites procedentes da separación de auga/substancias aceitosas distintas 190810* 

Lodos procedentes do tratamento biolóxico de augas residuais industriais, que conteñen 
substancias 

190811* 

Lodos procedentes doutros tratamentos de augas residuais industriais, que conteñen substancias 190813* 

Residuos sólidos, da recuperación de solos, que conteñen substancias perigosas. 191301* 

Lodos da recuperación de solos, que conteñen substancias perigosas. 191303* 

Lodos da recuperación de augas subterráneas, que conteñen substancias perigosas. 191305* 

Residuos de líquidos acuosos e concentrados acuosos, procedentes da recuperación de augas 
subterráneas, 

191307* 

Disolventes. 200113* 

Ácidos. 200114* 

Álcalis. 200115* 

Produtos fotoquímicos 200117* 

Pesticidas. 200119* 

Tubos fluorescentes e outros residuos que conteñen mercurio. 200121* 

Equipamentos fóra de uso que conteñen clorofluorocarboos. 200123* 

Aceites e graxas distintos dos especificados no código 20 01 25. 200126* 

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

Deterxentes que conteñen substancias perigosas. 200129* 

Baterías e acumuladores especificados nos códigos 16 06 01, 16 06 02 ó 16 06 03 e baterías 200133* 

Equipamentos eléctricos e electrónicos fóra de uso, distintos dos especificados nos códigos 20 01 
21 

200135* 

Madeira que contén substancias perigosas. 200137* 
Nota: Inscrición suxeita á verificación do cumprimento das condicións impostas para esta instalación. 
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Anexo XI: Residuos admisibles nas plantas de tratamento previo a eliminación 
 
1.- Residuos perigosos admisibles nas plantas de tratamento previo a eliminación 
asociados coa inscrición SC-RP-IPPC-XE-00002 
 

Denominación Residuo Código LER 

Estériles que xeran ácido procedentes da transformación de sulfuros. 010304* 

Residuos que conteñen substancias perigosas procedentes da transformación física e química de 010407* 

Residuos agroquímicos que conteñen substancias perigosas. 020108* 

Conservantes da madeira orgánicos non haloxenados. 030201* 

Conservantes da madeira organoclorados. 030202* 

Conservantes da madeira organometálicos. 030203* 

Conservantes da madeira inorgánicos. 030204* 

Outros conservantes da madeira que conteñen substancias perigosas. 030205* 

Colorantes e pigmentos que conteñen substancias perigosas 040216* 

Lodos do tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosas. 040219* 

Lodos de fondos de tanques. 050103* 

Arxilas de filtración usadas. 050115* 

Residuos que conteñen mercurio. 050701* 

Ácido sulfúrico e ácido sulfuroso. 060101* 

Ácido clorhídrico 060102* 

Ácido fluorhídrico 060103* 

Ácido fosfórico e ácido fosforoso. 060104* 

Ácido nítrico e ácido nitroso. 060105* 

Outros ácidos. 060106* 

Hidróxido cálcico 060201* 

Hidróxido amónico 060203* 

Hidróxido potásico e hidróxido sódico 060204* 

Outras bases 060205* 

Sales sólidos e solucións que conteñen cianuros. 060311* 

Sales sólidos e solucións que conteñen metais pesados. 060313* 

Óxidos metálicos que conteñen metais pesados. 060315* 

Residuos que conteñen arsénico. 060403* 

Residuos que conteñen mercurio. 060404* 

Residuos que conteñen outros metais pesados. 060405* 

Lodos do tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosas. 060502* 

Residuos que conteñen sulfuros perigosos. 060602* 

Residuos de electrólise que conteñen amianto. 060701* 

Carbón activo procedente da produción de cloro. 060702* 

Lodos de sulfato bárico que conteñen mercurio. 060703* 

Solucións e ácidos, por exemplo, ácido de contacto. 060704* 

Residuos que conteñen clorosilanos perigosos. 060802* 

Residuos cálcicos de reacción que conteñen ou están contaminados con substancias perigosas. 060903* 

Residuos que conteñen substancias perigosas. 061002* 

Produtos fitosanitarios inorgánicos, conservantes da madeira e outros biocidas. 061301* 

Carbón activo usado (excepto o código 06 07 02). 061302* 

Residuos procedentes da transformación do amianto. 061304* 
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Líquidos de limpeza e licores nai acuosos. 070101* 

Outros disolventes, líquidos de limpeza e licores nai orgánicos. 070104* 

Outros residuos de reacción e de destilación. 070108* 

Lodos do tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosas. 070111* 

Líquidos de limpeza e licores nai acuosos. 070201* 

Outros residuos de reacción e de destilación. 070208* 

Líquidos de limpeza e licores nai acuosos. 070301* 

Outros disolventes, líquidos de limpeza e licores nai orgánicos. 070304* 

Líquidos de limpeza e licores nai acuosos 070401* 

Disolventes, líquidos de limpeza e licores nai organohaloxenados 070403* 

Outros disolventes, líquidos de limpeza e licores nai orgánicos 070404* 

Outros residuos de reacción e de destilación. 070408* 

Outras tortas de filtración e absorbentes usados. 070410* 

Lodos do tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosas. 070411* 

Residuos sólidos que conteñen substancias perigosas. 070413* 

Líquidos de limpeza e licores nai acuosos. 070501* 

Outros disolventes, líquidos de limpeza e licores nai orgánicos. 070504* 

Outros residuos de reacción e de destilación. 070508* 

Outras tortas de filtración e absorbentes usados. 070510* 

Residuos sólidos que conteñen substancias perigosas. 070513* 

Líquidos de limpeza e licores nai acuosos. 070601* 

Outros disolventes, líquidos de limpeza e licores nai orgánicos. 070604* 

Líquidos de limpeza e licores nai acuosos. 070701* 

Outros disolventes, líquidos de limpeza e licores nai orgánicos. 070704* 

Outros residuos de reacción e de destilación. 070708* 

Outras tortas de filtración e absorbentes usados. 070710* 

Lodos do tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosas. 070711* 

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 080115* 

Residuos da decapaxe ou eliminación de pintura e verniz que conteñen disolventes orgánicos ou 080117* 

Suspensións acuosas que conteñen pintura ou verniz con disolventes orgánicos ou outras 
substancias 

080119* 

Residuos de tintas que conteñen substancias perigosas. 080312* 

Lodos de tinta que conteñen substancias perigosas. 080314* 

Residuos de tóner de impresión que conteñen substancias perigosas. 080317* 

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

080409* 

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

080411* 

Lodos acuosos que conteñen adhesivos ou seladores con disolventes orgánicos ou outras 
substancias 

080413* 

Residuos líquidos acuosos que conteñen adhesivos ou seladores con disolventes orgánicos ou 
outras 

080415* 

Isocianatos residuais 080501* 

Solucións de revelado e solucións activadoras á auga. 090101* 
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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 blanqueo-fixación. 090105* 

Residuos que conteñen prata procedentes do tratamento in situ de residuos fotográficos. 090106* 

Cámaras dun só uso con pilas ou acumuladores incluídos nos códigos 16 06 01, 16 06 02 ou 16 06 
03. 

090111* 

Residuos líquidos acuosos, procedentes da recuperación in situ de prata, distintos dos 
especificados no código 09 01 06. 

090113* 

Cinzas voantes e po de caldeira de hidrocarburos 100104* 

Ácido sulfúrico 100109* 

Cinzas de lareira, escouras e po de caldeira, procedentes da coincineración, que conteñen 
substancias perigosas. 

100114* 

Residuos, procedentes da depuración de gases, que conteñen substancias perigosas. 100118* 

Lodos acuosos, procedentes da limpeza de caldeiras, que conteñen substancias perigosas. 100122* 

Residuos sólidos, do tratamento de gases, que conteñen substancias perigosas. 100207* 

Residuos do tratamento da auga de refrixeración que conteñen aceites. 100211* 

Escouras salinas da produción secundaria. 100308* 

Escouras graúdas negras da produción secundaria. 100309* 

Partículas, procedentes dos efluentes gasosos, que conteñen substancias perigosas. 100319* 

Outras partículas e po (incluído o po de trituración) que conteñen substancias perigosas. 100321* 

Residuos sólidos, do tratamento de gases, que conteñen substancias perigosas. 100323* 

Lodos e tortas de filtración, do tratamento de gases, que conteñen substancias perigosas 100325* 

Residuos do tratamento de escouras salinas e escouras graúdas negras, que conteñen 
substancias 

100329* 

Escouras da produción primaria e secundaria. 100401* 

Escouras graúdas e escumallos da produción primaria e secundaria. 100402* 

Arseniato de calcio. 100403* 

Partículas procedentes dos efluentes gasosos. 100404* 

Outras partículas e pos. 100405* 

Partículas procedentes dos efluentes gasosos. 100503* 

Residuos sólidos do tratamento de gases. 100505* 

Lodos e tortas de filtración do tratamento de gases. 100506* 

Residuos do tratamento da auga de refrixeración que conteñen aceites. 100508* 

Partículas procedentes de los efluentes gasosos 100603* 

Residuos sólidos do tratamento de gases. 100606* 

Lodos e tortas de filtración do tratamento de gases. 100607* 

Residuos do tratamento da auga de refrixeración que conteñen aceites. 100609* 

Residuos do tratamento da auga de refrixeración que conteñen aceites. 100707* 

Escouras salinas da produción primaria e secundaria. 100808* 

Partículas, procedentes dos efluentes gasosos, que conteñen substancias perigosas. 100815* 

Lodos e tortas de filtración do tratamento de gases, que conteñen substancias perigosas. 100817* 

Residuos do tratamento da auga de refrixeración que conteñen aceites. 100819* 

Machos e moldes de fundición sen coada que conteñen substancias perigosas. 100905* 

Machos e moldes de fundición con coada que conteñen substancias perigosas. 100907* 

Partículas procedentes dos efluentes gasosos, que conteñen substancias perigosas. 100909* 
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Outras partículas que conteñen substancias perigosas. 100911* 

Ligantes residuais que conteñen substancias perigosas. 100913* 

Residuos de axentes indicadores de fisuración que conteñen substancias perigosas. 100915* 

Machos e moldes de fundición con coada que conteñen substancias perigosas. 101007* 

Partículas, procedentes dos efluentes gasosos que conteñen substancias perigosas. 101009* 

Residuos de axentes indicadores de fisuración que conteñen substancias perigosas. 101015* 

Residuos, da preparación de mesturas antes do proceso de cocción que conteñen substancias 
perigosas. 

101109* 

Residuos de pequenas partículas de vidro e de po de vidro que conteñen metais pesados (por 
exemplo, 

101111* 

Lodos procedentes do pulimento e esmerilado do vidro que conteñen substancias perigosas. 101113* 

Residuos sólidos, do tratamento de gases de combustión, que conteñen substancias perigosas. 101115* 

Lodos e tortas de filtración, do tratamento de gases, que conteñen substancias perigosas. 101117* 

Residuos sólidos, do tratamento in situ de efluentes, que conteñen substancias perigosas. 101119* 

Residuos sólidos, do tratamento de gases, que conteñen substancias perigosas. 101209* 

Residuos da vitrificación que conteñen metais pesados. 101211* 

Residuos da fabricación de fibrocemento que conteñen amianto. 101309* 

Residuos sólidos, do tratamento de gases, que conteñen substancias perigosas. 101312* 

Residuos da depuración de gases que conteñen mercurio. 101401* 

Ácidos de decapaxe. 110105* 

Ácidos non especificados noutra categoría. 110106* 

Bases de decapaxe. 110107* 

Lodos de fosfatación. 110108* 

Lodos e tortas de filtración que conteñen substancias perigosas. 110109* 

Líquidos acuosos de enxaugadura que conteñen substancias perigosas. 110111* 

Residuos de desengraxamento que conteñen substancias perigosas. 110113* 

Eluatos e lodos, procedentes de sistemas de membranas ou de intercambio iónico, que conteñen 110115* 

Resinas intercambiadoras de ións saturadas ou usadas. 110116* 

Outros residuos que conteñen substancias perigosas. 110198* 

Lodos da hidrometalurxia do zinc (incluídas xarosita e goethita). 110202* 

Residuos de procesos da hidrometalurxia do cobre que conteñen substancias perigosas. 110205* 

Outros residuos que conteñen substancias perigosas. 110207* 

Residuos que conteñen cianuro. 110301* 

Outros residuos. 110302* 

Residuos sólidos do tratamento de gases. 110503* 

Fundentes usados. 110504* 

Emulsións e disolucións de mecanizado sen halóxenos. 120109* 

Lodos de mecanizado que conteñen substancias perigosas. 120114* 

Residuos de granallado ou chorreado que conteñen substancias perigosas. 120116* 

Lodos metálicos (lodos de esmerilado, rectificación e lapeado) que conteñen aceites. 120118* 

Moas e materiais de esmerilado usados que conteñen substancias perigosas. 120120* 

Líquidos acuosos de limpeza. 120301* 

Residuos de desengraxamento ó vapor. 120302* 

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

Lodos de separadores de auga/substancias aceitosas. 130502* 

Auga aceitosa procedente de separadores de auga/substancias aceitosas. 130507* 
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Mestura de residuos procedentes de desareadores e de separadores de auga/substancias 
aceitosas. 

130508* 

Lodos ou emulsións de desalinización.es de desalación 130801* 

Outras emulsións. 130802* 

Outros disolventes e mesturas de disolventes. 140603* 

Lodos ou residuos sólidos que conteñen outros disolventes. 140605* 

Envases que conteñen restos de substancias perigosas ou están contaminados por elas. 150110* 

Absorbentes, materiais de filtración (incluídos os filtros de aceite non especificados noutra 
categoría), 

150202* 

Compoñentes que conteñen mercurio. 160108* 

Zapatas de freo que conteñen amianto. 160111* 

Líquidos de freos. 160113* 

Anticonxelantes que conteñen substancias perigosas. 160114* 

Compoñentes perigosos distintos dos especificados nos códigos 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 160121* 

Equipamentos desbotados que conteñen amianto libre. 160212* 

Equipamentos desbotados que conteñen compoñentes perigosos (4), distintos dos especificados 
nos 

160213* 

Compoñentes perigosos retirados de equipamentos desbotados. 160215* 

Residuos inorgánicos que conteñen substancias perigosas. 160303* 

Residuos orgánicos que conteñen substancias perigosas. 160305* 

Produtos químicos de laboratorio que consisten en, ou conteñen, substancias perigosas, incluídas 160506* 

Produtos químicos inorgánicos desbotados que consisten en, ou conteñen, substancias perigosas. 160507* 

Produtos químicos orgánicos desbotados que consisten en, ou conteñen, substancias perigosas. 160508* 

Residuos que conteñen hidrocarburos. 160708* 

Residuos que conteñen outras substancias perigosas. 160709* 

Catalizadores usados que conteñen metais de transición (5) perigosos ou compostos de metais de 160802* 

Catalizadores usados que conteñen ácido fosfórico. 160805* 

Líquidos usados utilizados como catalizadores. 160806* 

Catalizadores usados contaminados con substancias perigosas. 160807* 

Permanganatos, por exemplo, permanganato potásico. 160901* 

Cromatos, por exemplo, cromato potásico, dicromato sódico ou potásico 160902* 

Residuos líquidos acuosos que conteñen substancias perigosas. 161001* 

Concentrados acuosos que conteñen substancias perigosas. 161003* 

Revestimentos e refractarios a partir de carbono, procedentes de procesos metalúrxicos, que 
conteñen 

161101* 

Outros revestimentos e refractarios, procedentes de procesos metalúrxicos, que conteñen 
substancias 

161103* 

Revestimentos e refractarios, procedentes de procesos non metalúrxicos, que conteñen 
substancias 

161105* 

Mesturas, ou fraccións separadas, de formigón, ladrillos, tellas e materiais cerámicos, que 
conteñen 

170106* 

Vidro, plástico e madeira que conteñen substancias perigosas ou están contaminados por elas. 170204* 

Alcatrán de hulla e produtos alcatranados. 170303* 

Residuos metálicos contaminados con substancias perigosas. 170409* 

Terra e pedras que conteñen sustancias perigosas. 170503* 

Lodos de drenaxe que conteñen sustancias perigosas. 170505* 

Balastro de vías férreas que conteñen sustancias perigosas. 170507* 
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Materiais de illamento que conteñen amianto. 170601* 

Outros materiais de illamento que consisten en, ou conteñen, substancias perigosas. 170603* 

Materiais de construción que conteñen amianto (6). 170605* 

Materiais de construción a partir de xeso contaminados con substancias perigosas. 170801* 

Residuos de construción e demolición que conteñen mercurio. 170901* 

Outros residuos de construción e demolición (incluídos os residuos mesturados) que conteñen 
substancias perigosas. 

170903* 

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

Produtos químicos que consisten en, ou conteñen, substancias perigosas. 180205* 

Torta de filtración do tratamento de gases. 190105* 

Residuos líquidos acuosos do tratamento de gases e outros residuos líquidos acuosos. 190106* 

Residuos sólidos do tratamento de gases. 190107* 

Carbón activo usado procedente do tratamento de gases. 190110* 

Cinzas voantes que conteñen substancias perigosas. 190113* 

Residuos mesturados previamente, compostos por, cando menos, un residuo perigoso. 190204* 

Lodos de tratamentos físico-químicos que conteñen substancias perigosas. 190205* 

Outros residuos que conteñen substancias perigosas. 190211* 

Residuos perigosos parcialmente(7) estabilizados 190304* 

Residuos perigosos solidificados. 190306* 

Cinzas voantes e outros residuos do tratamento de gases. 190402* 

Fase sólida non vitrificada. 190403* 

Lixiviados de vertedoiro que conteñen substancias perigosas. 190702* 

Resinas intercambiadoras de ións saturadas ou usadas. 190806* 

Solucións e lodos da rexeneración de intercambiadores de ións. 190807* 

Residuos procedentes de sistemas de membranas que conteñen metais pesados. 190808* 

Mesturas de graxas e aceites procedentes da separación de auga/substancias aceitosas distintas 190810* 

Lodos procedentes do tratamento biolóxico de augas residuais industriais, que conteñen 
substancias 

190811* 

Lodos procedentes doutros tratamentos de augas residuais industriais, que conteñen substancias 190813* 

Arxilas de filtración usadas. 191101* 

Lodos do tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosas. 191105* 

Residuos da depuración de efluentes gasosos. 191107* 

Outros residuos (incluídas mesturas de materiais), procedentes do tratamento mecánico de 
residuos, 

191211* 

Disolventes. 200113* 

Ácidos. 200114* 

Álcalis. 200115* 

Produtos fotoquímicos 200117* 

Pesticidas. 200119* 

Tubos fluorescentes e outros residuos que conteñen mercurio. 200121* 

Madeira que contén substancias perigosas. 200137* 
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Lodos e residuos de perforacións que conteñen auga doce 010504 

Lodos e residuos de perforacións que conteñen sales de bario distintos dos mencionados nos 
códigos 01 05 05 e 01 05 06 

010507 

Lodos e residuos de perforacións que conteñen cloruros distintos dos mencionados nos códigos 01 
05 05 e 01 05 06 

010508 

Lodos de lavado e limpeza 020101 

Lodos de lavado, limpeza, estonadura, centrifugado e separación 020301 

Residuos da extracción con disolventes 020303 

Residuos da destilación de alcohois 020702 

Residuos do tratamento químico 020703 

Lodos de lixivias verdes (procedentes da recuperación de lixivias de cocción) 030302 

Lodos de destinxidura procedentes da reciclaxe de papel 030305 

Residuos líquidos de curtume que conteñen cromo 040104 

Residuos líquidos de curtume que non conteñen cromo 040105 

Lodos procedentes da auga de alimentación de caldeiras 050113 

Residuos de columnas de refrixeración 050114 

Residuos de columnas de refrixeración 050604 

Sales sólidos e solucións distintas das mencionadas nos códigos 06 03 11 e 06 03 13 060314 

Lodos do tratamento in situ de efluentes, distintos dos especificados no código 07 01 11 070112 

Lodos do tratamento in situ de efluentes distintos dos especificados no código 07 02 11 070212 

Lodos do tratamento in situ de efluentes distintos dos especificados no código 07 03 11 070312 

Lodos do tratamento in situ de efluentes distintos dos especificados no código 07 04 11 070412 

Lodos do tratamento in situ de efluentes, distintos dos especificados no código 07 05 11 070512 

Lodos do tratamento in situ de efluentes distintos dos especificados no código 07 06 11 070612 

Lodos do tratamento in situ de efluentes, distintos dos especificados no código 07 07 11 070712 

Lodos acuosos que conteñen pintura ou verniz distintos dos especificados no código 08 01 15 080116 

Residuos da decapaxe ou eliminación de pintura e verniz distintos dos especificados no código 08 
01 17 

080118 

Suspensións acuosas que conteñen pintura ou verniz distintos dos especificados no código 08 01 
19 

080120 

Lodos acuosos que conteñen materiais cerámicos 080202 

Suspensións acuosas que conteñen materiais cerámicos 080203 

Lodos acuosos que conteñen tinta 080307 

Residuos líquidos acuosos que conteñen tinta 080308 

Residuos de tintas distintos dos especificados no código 08 03 12 080313 

Lodos de tinta distintos dos especificados no código 08 03 14 080315 

Lodos acuosos que conteñen adhesivos ou seladores distintos dos especificados no código 08 04 
13 

080414 

Residuos líquidos acuosos que conteñen adhesivos ou seladores, distintos dos especificados no 
código 08 04 15 

080416 

Lodos acuosos, procedentes da limpeza de caldeiras, distintos dos especificados no código 10 01 100123 
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22 

Residuos do tratamento da auga de refrixeración distintos dos especificados no código 10 02 11 100212 

Residuos do tratamento do auga de refrixeración distintos dos especificados no código 10 04 09 100410 

Residuos do tratamento do auga de refrixeración distintos dos especificados no código 10 05 08 100509 

Residuos do tratamento do auga de refrixeración distintos dos especificados no código 10 06 09 100610 

Residuos do tratamento do auga de refrixeración distintos dos especificados no código 10 07 07 100708 

Residuos do tratamento da auga de refrixeración distintos dos especificados no código 10 08 19 100820 

Ligantes residuais distintos dos especificados no código 10 10 13 101014 

Líquidos acuosos de enxaugadura distintos dos especificados no código 11 01 11 110112 

Lodos de mecanizado distintos dos especificados no código 12 01 14 120115 

Anticonxelantes distintos dos especificados no código 16 01 14 160115 

Residuos inorgánicos distintos dos especificados no código 16 03 03 160304 

Residuos líquidos acuosos distintos dos especificados no código 16 10 01 161002 

Concentrados acuosos distintos dos especificados no código 16 10 03 161004 

Residuos mesturados previamente, compostos exclusivamente por residuos non perigosos 190203 

Residuos líquidos acuosos do tempero de residuos vitrificados 190404 

Licores do tratamento anaerobio de residuos municipais 190603 

Lodos de dixestion do tratamento anaerobio de residuos municipais 190604 

Lixiviados de vertedoiro distintos dos especificados no código 19 07 02 190703 

Soluciones e lodos da rexeneracion de intercambiadores de ións 190906 

Residuos de líquidos acuosos e concentrados acuosos procedentes da recuperación de augas 
subterráneas, distintos dos especificados no código 19 13 07 

191308 
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Anexo XII: Residuos admisibles na planta de tratamento de pneumáticos fóra de 
uso 
 
1.- Residuos non perigosos admisibles na NFUs asociados coa inscrición SC-I-IPPC-XV-
00013 
 

Denominación Residuo Código LER 

Residuos de casca e cortiza 030101 

Serraduras, labras, retrincos, madeira, taboleiros de partículas e chapas distintos dos 
mencionados no código 03 01 04 

030105 

Envases de madeira 150103 

Pneumáticos fóra de uso 160103 

Plástico 160119 

Madeira 170201 

Madeira distinta da especificada no código 19 12 06 191207 

Madeira distinta da especificada no código 20 01 37 200138 

Residuos voluminosos 200307 
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Anexo XIII: Planos xerais das instalacións de SOGARISA (Zona 1 e 2) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zona 1. Instalacións PFQ-PTB-PTP 
 

 
Zona 2. Instalacións actuais e futuras 
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Anexo XIV: Glosario de siglas 
 

AAI.- Autorización ambiental integrada. 
CEN.- Comité Europeo de Estandarización. 
CTRIG.- Centro de tratamento de residuos industriais de Galicia. 
COT.- Carbono orgánico total. 
D.- Decreto. 
DBO.- Demanda biolóxica de osíxeno. 
DDS.- Depósito de seguridade. 
DPH.- Dominio público hidráulico. 
DQO.- Demanda química de osíxeno. 
SXCAA.- Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental. 
EPER.- Rexistro Europeo de Emisión de Contaminantes. 
ETS.- Escola Técnica Superior. 
EVOX.- Planta de evaporación-oxidación. 
ISO.- Organización Internacional de Estandarización 
LER.- Lista europea de residuos. 
MTD.- Mellor tecnoloxía dispoñible. 
NM.- Nave de maduración. 
NT.- Nave de transferencia. 
OCA.- Organismo de control autorizado. 
PCBs.- Policlorobifenilos. 
PE.- Planta de estabilización. 
PER.- Planta de estabilización de residuos. 
PFQ.- Planta de tratamento físico-químico. 
PRE.- Planta de recepción, clasificación, acondicionamento de residuos e Recuperación de 
Envases. 
PRHC.- Planta de descontaminación de solo se tratamento de residuos contaminados con 
orgánicos e/ou hidrocarburos. 
PRM.- Planta de recuperación de metais. 
PRTR.- European Pollutant Release and Transfer Register. 
PTB.- Planta de tratamento biolóxico. 
PTP.- Planta de tratamento de pilas. 
RD.- Real Decreto. 
RNP.- Residuos non perigosos. 
RP.- Residuo perigoso. 
RXPXRG.- Rexistro Xeral de Produtores e Xestores de Residuos de Galicia. 
TPH.- Hidrocarburos totais de petróleo.  
UTM.- Universal Transverse Mercartor. 
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Resolución de 18.09.2015 da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental pola 
que se modifica, por modificación non substancial, a autorización ambiental integrada 
outorgada á Sociedad Gallega de Residuos Industriales, SOGARISA, SA para o Centro de 
tratamento de residuos industriais (CTRIG) no concello das Somozas (A Coruña). Nº de 
rexistro AAI: 2006/0261_NAA/IPPC_052. 
 
 
Antecedentes de feito 
 
Primeiro.- SOGARISA, SA, conta coa autorización ambiental integrada con nº de rexistro 
2006/0261_NAA/IPPC_052 para a instalación referida no encabezamento. 
 
Segundo.- Dentro do seguimento da referida autorización, SOGARISA, SA, comunicou a súa 
intención de modificar as instalacións cos seguintes cambios: 
 

1) Recrecido sobre a liña de selado proxectada inicialmente nas celas 2, 3 e 4, permitindo un 
aumento da capacidade do vaso que se poida aproveitar ata que se atopen rematadas as 
obras de construción da nova cela de vertido (nº 5). 
 

2) Ampliación da inscrición SC-I-IPPC-XE-00015 no RXPXRG relacionada cos residuos non 
perigosos admisibles nas plantas de tratamento previo a eliminación, consistente na 
ampliación do residuo co código LER 030309 (residuos de lodos calcareos) co obxecto de 
empregar este residuo como reactivo para estabilización de residuos. 

 
Segundo indica o titular, de acordo cos criterios establecidos no artigo 10 da Lei 16/2002, do 1 
de xullo, de prevención e control integrados da contaminación, estas modificacións poderán 
cualificarse como non substanciais. 
 
Cuarto.- A Subdirección Xeral de Avaliación Ambiental, tras examinar a documentación en 
relación aos antecedentes que constan no expediente, elaborou informe proposta de 
modificación da autorización ambiental integrada 
 
 
Fundamentos de dereito 
 
Primeiro.- A instalación está incluída no anexo I, grupo 5.4 e 5.1., da Lei 16/2002, do 1 de 
xullo, de prevención e control integrados da contaminación. 
 
Segundo.- De acordo co Decreto 44/2012, do 19 de xaneiro, polo que se establece a estrutura 
orgánica da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, a Secretaría Xeral de 
Calidade e Avaliación Ambiental é o órgano competente na Comunidade Autónoma de Galicia 
para a tramitación e seguimento das autorizacións ambientais integradas. 
 
Con base na proposta da Subdirección Xeral de Avaliación Ambiental, 
 
 
Resolvo 
 
Primeiro.- Determinar, en base á información aportada, que as modificacións de referencia son 
non substanciais aos efectos da Lei 16/2002, do 1 de xullo, de prevención e control integrados 
da contaminación, dado que previsiblemente non incidirá negativamente na seguridade, saúde 
das persoas e no medio ambiente. 
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Segundo.- Modificar: 

A) O parágrafo Depósito de seguridade II (DDS II) do punto 4 do ANEXO II da autorización, 
pasa a ter a seguinte redacción: 

 
- Depósito de seguridade II (DDS II). Para a conformación do novo DDS seguirase o 

estipulado no RD 1481/2001, de 27 de decembro. 
 O proceso de depósito comezou coa escavación da primeira cela de explotación e a 

construción das infraestruturas necesarias para a súa xestión (vieiros, canais de pluviais, 
etcétera).  

 O DDSII está composto por sete celas de explotación, das que a primeira e a segunda 
atópanse colmatadas, pero sen selar definitivamente, e a terceira e a cuarta están casi 
colmatadas, así como tamén a sétima que ten carácter temporal. Desenvolverase un 
recrecido sobre a liña de selado proxectada inicialmente en parte das celas nº 2 a 4, isto 
dotará ao DDSII dun aumento de capacidade do vaso. 

 Na actualidade, executáronse as celas nº 1, 2, 3, 4 e 7 (cela temporal) do DDSII. 
 
B) Os puntos 5.3.c) e 5.3.d) do ANEXO IV da autorización, nos termos que se expoñen a 

continuación: 
 
c) Eliminación en vertedoiro. 
 
- Os residuos que abrangue a inscrición SC-RP-IPPC-XE-00001 no RXPXRG para eliminación 
en vertedoiro relaciónanse a continuación codificados segundo a Orden MAM/304/2002: 
 

Residuos admisibles no vertedoiro 
 

Denominación Residuo Código LER 

Residuos perigosos parcialmente estabilizados 190304* 

 
- As características do vertedoiro serán as seguintes: 
 

Tipo de vertedoiro: Vertedoiro de residuos perigosos  
Actividade autorizada: Vertedura en lugares especialmente deseñados (por exemplo, 
colocación en celas estancas separadas, recubertas e illadas entre si e o ambiente, etc.) 
(D5). 
Capacidade do vaso de vertido: 1.156.920 m

3
 / 1.041.228 t. 

Cantidade anual a eliminar: 115.000 t/ano de residuos perigosos 
Vida útil: 25 anos  
Coordenadas UTM: X: 589.789; Y: 4.823.653; fuso: 29. 
Descrición: Vertido no depósito de seguridade dos residuos previamente estabilizados. 
Esta actividade inclúe o almacenamento previo dos residuos na NM cando as condicións 
climatolóxicas sexan adversas para o seu vertido directo. 
As características de deseño e construción do vertedoiro, así como as operación de 
vertido, son as recollidas no “Proxecto construtivo da fase IV da ampliación do 
CTRIG: apertura da cela 1 e plataformas no concello das Somozas (A Coruña). 
Novembro 2007” visado polo Colexio oficial de Enxeñeiros Técnicos de Minas de 
Galicia con data 16 de novembro de 2007, no “Proxecto básico para a solicitude da 
AAI do centro de tratamento de residuos industriais de Galicia. Xaneiro 2007”, no 
“Proxecto básico para a ampliación das instalacións do centro de tratamento de 
residuos industriais de Galicia. Xaneiro 2007” visado Colexio oficial de Enxeñeiros 
Industriais de Galicia_Sede Ferrol e nas Addendas aos últimos presentadas (1ª 
addenda Xullo 2007 e 2ª addenda Novembro 2007), que se resumen a continuación: 
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- Paquete de impermeabilización do vaso de vertido (de teito a base): 
 

Capa de grava de 50 cm de espesor con tubo dren perforado de 160 mm de diámetro 

Xeotextil antipunzonamento 540 g/m
2
 

Lámina de PEAD dobre texturizada 2 mm 

Manta de bentonita 5.000 g/m
2
 

Xeodrén de seguridade con xeotetxil por ambas caras 

Lámina de PEAD dobre texturizada 2 mm 

Manta de bentonita 5.000 g/m
2
 

Lámina de PEAD dobre texturizada 1 mm 

Xeodrén con xeotetxil por ambas caras 

Rede de alivio de presión (tubaria PEAD ranurada de 125 mm de diámetro embebida 

nunha capa de grava de recuberta por xeodrén) 

 
- Rede de recollida de augas pluviais: 

 
Para a evacuación das augas pluviais deséñanse 10 tipos de cunetas, a súa 
distribución e detalle son as amosadas nos planos 3.05 a 3.09 do proxecto 
construtivo. As augas pluviais recollidas polas cunetas serán conducidas cara á balsa 
de decantación de augas pluviais, por rebose procederase ao seu vertido a curso 
mediante conducións e baixantes. O deseño destas infraestruturas seguirá o indicado 
no Anexo VI “Climatoloxía e hidroloxía” do proxecto construtivo presentado. 

 
- Rede de recollida de lixiviados: 

 
Consistirá nunha rede de conducións de drenaxe unidas a un colector xeral de lixiviados. 
Esta rede conducirá mediante bombeo, segundo o amosado no plano 3.03 e 3.04 do 
proxecto construtivo, o lixiviado ata o parque de almacenamento de lixiviados. Estes 
lixiviados serán tratados nas propias instalacións da empresa, ben sexa na PE como 
fluidifícante, tratados na PFQ ou na EVOX ou transferidas a xestor externo autorizado. O 
deseño destas redes seguirá o indicado no Anexo VIII “Control e extracción de lixiviados” 
do proxecto construtivo presentado. 

 
- Selado provisional: 

 

Capa de regularización de 30 cm e xeomembrana de PEBD de 1 mm de espesor. 

 
- Paquete de impermeabilización de selado definitivo previsto (de teito a base): 
 

Terra vexetal 30 cm 

Capa de solo 70 cm 

Xeodrén con xeotetxil por ambas caras 

Lámina de PEAD dobre texturizada 2 mm 

Manta de Bentonita 5.000 g/m
2
 

Capa de acondicionamento (terras de regularización) 

 
- Operacións de vertido: 
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A explotación realizarase mediante a explotación de 7 celas de vertido. O avance da 
fronte de explotación en cada cela farase en dirección norte-sur. O plan de enchido 
inclúe: 
- a instalación de rain-flaps que permite diminuír a xeración de lixiviados.  
- o recrecido das celas número 2 a 4 do DDSII, en 1.8 m de altura con respecto á rasante 
inicialmente proxectada, practicarase previo á explotación da cela nº 5 do DDSII, e se 
comezará desde as cotas inferiores do conxunto e irase recrecendo ata cotas 
superiores, completando o recrecido de cada unha das celas que integran a zona de 
actuación. Co obxecto de manter as pendentes proxectadas , o recrecido iniciarase na 
liña central que separa a cela nº 1 da nº 2; a berma entre as celas nº 2 e 3 manterá a súa 
anchura, pero a súa cota elevarase conforme ao recrecido executado. A berma entre as 
celas nº 4 e 5 executarase cando chegue o momento durante a explotación da cela nº 5. 
Cómpre destacar que a cela nº 1 queda fóra desta actuación de recrecido co obxecto de 
non modificar as cotas de selado e os noiros próximos ao vial que circunda o DDSII. 
Durante a explotación, irase descubrindo a capa de impermeabilización existente nas 
celas afectadas, nunha extensión o máis reducida posible pero que permita a disposición 
dos produtos estabilizados conforme ás condicións de deseño. 
Todo isto segundo o descrito no plan de explotación presentado e nos planos DDS-05 a 
DDS-12 do proxecto básico de ampliación e do proxecto de recrecido das celas 2 a 4 do 
DDSII. 
Na actualidade, e segundo declara o titular, se executaron as celas nº 1, 2, 3, 4 e 7 (cela 
temporal) do DDSII. 

 
d) Condición para eliminación en vertedoiro. 
 
d.1) Xerais. 
 
Primeira.- En todo momento deberá cumprir as prescricións que sobre residuos se establecen 
na Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e solos contaminados, no RD 1481/2001, de 27 de 
decembro, polo que se regula a eliminación de residuos mediante depósito en vertedoiro, na 
Decisión do Consello de 19 de decembro de 2002, pola que se establecen os criterios e 
procedementos de admisión de residuos nos vertedoiros con arranxo ao artigo 16 e ao anexo II 
da Directiva 1999/31/CE, na 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 así como en cantas 
disposicións ou instrucións fosen ditadas ou se diten na Administración do Estado e na 
Administración da Xunta de Galicia en materia medioambiental. 
 
Segunda.- A actividade autorizada está condicionada ao cumprimento das prescricións 
técnicas establecidas no proxecto e documentación adicional que se presentou xunto coa 
solicitude inicial para o outorgamento da autorización ambiental integrada. 
 
Terceira.- Calquera modificación dos termos obxecto desta autorización deberá ser 
comunicada a este centro directivo para o seu coñecemento e avaliación. 
 
d.2) Réxime de garantías 
 
Cuarta.- A fianza para garantir a xestión do vertedoiro, recollida no punto 3 do anexo I, deberá 
actualizarse cada dous (2) anos ou sempre que se modifiquen os criterios iniciais de fixación da 
fianza, ademais dita fianza deberá manterse mentres a entidade explotadora sexa responsable 
do mantemento posterior ao peche do vertedoiro. 
 
d.3) Fase de obras. 
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Quinta.- Anteriormente á colocación dos xeosintéticos, tanto de impermeabilización de fondo de 
vaso nas novas celas como de selado, a empresa designará unha Entidade Independente de 
Control coas seguintes funcións: 
 

 Redacción dun plan de control de calidade, copia compulsada do cal será entregado 
ante a DXCAA para a súa aprobación.  

 Garantir o control de calidade da impermeabilización dos vasos de vertido e emitir o 
correspondente informe, copia do cal será entregado ao fin das obras na DXCAA. 

 
Sexta.- Antes do inicio da construción dunha nova cela de vertido a empresa debe presentar o 
proxecto construtivo da mesma, incluíndo o selado e clausura, para ser avaliado por esta 
DXCAA. Previamente á posta en marcha da mesma deberá presentar o certificado visado de 
dirección de obra correspondente ao proxecto presentado, para a realización da preceptiva 
visita de comprobación das instalacións por parte desta consellería. 
 
d.3) Fase de explotación.  
 
- Procedementos de admisión. 
 
Sétima.- Só se poderán depositar no vertedoiro os residuos recollidos na táboa recollida o 
comezo do apartado 5.3.c do presente anexo. Se, excepcionalmente, se quixese verter outro 
tipo de residuos, a empresa deberá solicitar autorización expresa por parte desta Secretaría 
Xeral. En ningún caso se aceptarán os residuos que figuran no artigo 5.3 do Real Decreto 
1481/2001. Ademais atendendo ao principio de xerarquía na xestión de residuos establecido no 
artigo 8 da Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e solos contaminados, no caso de que se 
establezan en Galicia instalacións de valorización dalgúns dos residuos autorizados, seguirase 
o procedemento especificado no artigo 13 da Orde do 20 de xullo do 2009, pola que se regula 
a construción e a xestión dos vertedoiros no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia. 
 
Oitava.- En xeral a entidade explotadora deberá seguir as indicacións dadas na Decisión 
do Consello, de 19 de decembro de 2002, pola que se establecen os criterios e 
procedementos de admisión de residuos nos vertedoiros con arranxo ao artigo 16 e ao 
anexo II da Directiva 1999/31/CEE e no anexo IV, Criterios e procedementos de admisión, 
da Orde do 20 de xullo do 2009, pola que se regula a construción e a xestión dos 
vertedoiros no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e, en particular, cumprir o 
procedemento de admisión de residuos específico do vertedoiro, presentado ante esta 
Secretaría Xeral con data Novembro de 2007 dentro da 2ª addenda á solicitude de AAI, coas 
seguintes consideracións: 
 

 Os residuos serán considerados como admisibles no vertedoiro sempre e cando 
non sobrepasen os valores límite establecidos no punto 2.4 da Decisión do 
Consello, de 19 de decembro de 2002, pola que se establecen os criterios e 
procedementos de admisión de residuos nos vertedoiros con arranxo ao artigo 16 e 
ao anexo II da Directiva 1999/31/CEE. 

 En ningún caso se admitirán residuos que presenten unha humidade superior ao 
65% en peso. 

 
Todo isto en cumprimento do disposto no artigo 12 do RD 1481/2001, do 27 de decembro, polo 
que se regula a eliminación de residuos mediante depósito en vertedoiro. 
 
Novena.- A toma de mostras será realizada por persoas e entidades independentes do produtor e 
xestor do residuo, seguindo os criterios da norma UNE-EN 14899:2007 (Caracterización de 
residuos. Toma de mostras de residuos. Esquema para a preparación e aplicación dun plan de 
mostraxe). Non obstante, a toma de mostras poderán levala a cabo produtores de residuos ou 
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operadores coa condición de que realicen un control anual por parte dunha entidade independente 
de control autorizada (na área: Medioambiental e no ámbito: Residuos). 
 
Décima.- As entidades que realicen as probas ex situ para a caracterización básica e as probas de 
conformidade correrán a cargo de laboratorios con experiencia acreditada en probas con 
residuos e análises destes, así como un sistema eficaz de garantía da calidade. As probas de 
residuos poderán levalas a cabo produtores de residuos ou operadores. A estes efectos, os 
promotores comunicarán á Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental o laboratorio 
que realizará ás probas. Estimarase que o laboratorio é axeitado no caso de que a 
Administración non se pronuncie en contra no prazo de dez días seguintes á comunicación do 
promotor. 
 
Undécima.- Os métodos de referencia para a medición dos parámetros serán métodos 
normalizados polo CEN. En ausencia de métodos normalizados polo CEN poderanse utilizar 
métodos normalizados pola ISO ou métodos normalizados nacionais (Normas UNE). Poderase 
utilizar tamén calquera outro método validado ou acreditado, sempre que garanta a obtención 
de resultados equivalentes ós métodos de referencia. 
 
Duodécima.- De acordo co especificado no apartado 3 do anexo IV, Criterios e procedementos 
de admisión, da Orde do 20 de xullo do 2009, pola que se regula a construción e a xestión dos 
vertedoiros no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, a entidade explotadora levará un 
rexistro da información producida como consecuencia da aplicación do procedemento de admisión 
de residuos (caracterización básica, probas de conformidade e rexistro de incidencias da 
verificación in situ), que deberá conservar ata a clausura do vertedoiro, e en todo caso durante un 
período mínimo de cinco anos. Dita información estará a disposición da SXCAA, e de ser o caso 
no formato e forma que esta última dispoña. 
 
Décimo terceira.- Segundo o indicado no artigo 12.1.d) do RD 1481/2001 se os residuos non fosen 
admitidos no vertedoiro a entidade explotadora deberá notificar sen demora esta circunstancia a 
esta Secretaría Xeral, sen prexuízo do disposto no Regulamento CEE nº 259/93. 
 
Décimo cuarta.- A efectos de que esta Secretaría Xeral verifique que non se dá algún dos 
supostos previstos no artigo 25.4 e 25.5 da Lei 22/2011, a empresa, no caso de querer xestionar 
nas instalacións residuos producidos fóra da Comunidade Autónoma de Galicia, procederá 
segundo o indicado no artigo 14 da Orde do 20 de xullo do 2009, pola que se regula a 
construción e a xestión dos vertedoiros no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia. 
 
- Xestión do vertedoiro. 
 
Décimo quinta.- A empresa deberá manter un responsable coa cualificación técnica adecuada 
para a xestión do vertedoiro; en caso de cambio de responsable, ese titular deberá remitir unha 
proposta de cambio a esta Secretaría Xeral para a súa aprobación. Asemade a empresa 
deberá ter previsto o desenvolvemento e formación profesional técnica do persoal, tanto ao 
inicio da explotación como durante a vida útil do vertedoiro. 
 
Décimo sexta.- Durante a explotación do vertedoiro adoptaranse as medidas necesarias para 
evitar accidentes e limitar as súas consecuencias, en particular a aplicación da Lei 31/1995, do 
8 de novembro, sobre prevención de riscos laborais, e disposicións regulamentarias que a 
desenvolven. 
 
Décimo sexta.- En relación coa explotación do recrecido das celas nº 2 a 4 do DDSII, 
relaciónanse as seguintes prácticas de explotación mínimas: 
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 Descubrirase unha extensión o máis reducida posible da capa de impermeabilización 
existente nas celas afectadas por selados temporais co obxecto de dispor os produtos 
estabilizados conforme ás condicións de deseño e de reducir a xeración de lixiviados 
pola entrada de augas pluvias nas zonas descubiertas. 

 Manteranse sen modificación algunha con respecto ao inicialmente proxectado, as redes 
de captación e canalización das augas pluviais e lixiviados xerados durante a 
explotación do DDSII. 

 A disposición e xestión dos produtos estabilizados no vertedoiro, na fase de explotación 
do recrecido, desenvolverase seguindo os seguintes pasos: 
 

i. Reserva dos residuos na nave de maduración 
ii. Descarga dos produtos estabilizados en capas non superiores aos 

30 centímetros. 
iii. Compactación dos produtos estabilizados 
iv. Cobertura de selado temporal mediante unha xeomembrana de PEBD 

de 1 mm de espesor. 
v. Cobertura de selado final. Operación de clausura. 

 
Décimo sétima.- Relativo aos procedementos de vixilancia e control ambiental, durante a fase de 
explotación e posclausura, e en cumprimento do artigo 13 do RD 1481/2001, fíxanse as seguintes 
directrices mínimas: 
 

 A entidade explotadora do vertedoiro levará a cabo durante a fase de explotación e 
posclausura as condicións de control e vixilancia ambiental especificadas na presente 
Resolución. 

 A toma de mostras e as operacións analíticas de ditos procedementos serán realizados por 
unha entidade independente de control autorizada. 

 A entidade explotadora notificará nun prazo máximo de 24 h á Secretaría Xeral de Calidade 
e Avaliación Ambiental e ao Concello correspondente todo efecto negativo significativo 
sobre o medio ambiente posto de manifesto nos procedementos de control e vixilancia e 
acatará a decisión da DXCAA sobre a natureza e o calendario das medidas correctoras que 
deban adoptarse; estas medidas poranse en práctica a expensas da entidade explotadora.  

 
Décimo oitava.- Cada dous (2) anos, a entidade explotadora do vertedoiro presentará unha 
actualización, da análise económica, para dar cumprimento ao dito no artigo 11 do RD 1481/2001 
e no artigo 17 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. A dita actualización deberá ir 
acompañada dunha actualización do informe de revisión e verificación coa opinión favorable dun 
auditor ou censor xurado de contas a que se refire o artigo 16.3 da antedita Orde. 
 
d.4) Fase de clausura. 
 
Décimo novena.- Para iniciar o procedemento de clausura do vertedoiro e con anterioridade á 
realización das obras a entidade explotadora deberá presentar o proxecto de execución da 
clausura, seguindo o procedemento do anexo X da Orde do 20 de xullo do 2009, pola que se 
regula a construción e a xestión dos vertedoiros no ámbito da Comunidade Autónoma de 
Galicia, asinado por técnico competente e visado polo colexio oficial correspondente, que defina 
de forma pormenorizada as accións que se van a realizar, así como o plan de vixilancia e control 
posclausura seguindo as directrices do anexo III da citada orde. As obras non se poderán iniciar 
mentres a SXCAA non se pronuncie sobre a viabilidade ambiental do proxecto presentado.   
 
Vixésima.- Conforme o artigo 14.1. do RD 1481/2001 o vertedoiro só poderá considerarse 
definitivamente clausurado despois de que a autoridade competente realice unha inspección 
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final in situ. Para realizar a preceptiva visita por parte desta consellería a empresa deberá 
presentar:  
 

 Informe de garantía de calidade da instalación dos xeosintéticos no selado das celas. 
 Certificado fin de obra, asinado por técnico competente e visado polo correspondente 

colexio oficial, para proceder á inspección final in situ necesaria para considerar 
definitivamente clausurado o vertedoiro (Art. 14 do RD 1481/2001). 

 Plano topográfico no que se indique a posición exacta dos dispositivos de control ambiental. 
 

Vixésima primeira.- Segundo o artigo 22 da Orde do 20 de xullo tras a clausura definitiva dos 
vertedoiros a entidade explotadora será responsable durante un período non inferior a trinta 
(30) anos do seu mantemento, vixilancia, análise e control dos lixiviados do vertedoiro e, no 
seu caso dos gases xerados, así como do réxime de augas subterráneas nas súas 
inmediacións, todo elo de conformidade co plan de mantemento posclausura. 
 
Vixésima segunda.- Os posteriores usos do solo deberán ser informados á SXCAA para a súa 
aprobación co fin de garantir que non se produzan danos nas capas de selado, no 
funcionamento dos canais perimetrais e elementos do sistema de control posclausura nin 
afecten á estabilidade do vertedoiro. 
 
C) A listaxe de residuos admisibles nas plantas de tratamento previo á eliminación do punto 2,  

“Residuos non perigosos admisibles nas plantas de tratamento previo a eliminación 
asociados coa inscrición SC-I-IPPC-XE-00015”, do ANEXO XI da autorización, nos termos 
que se expoñen a continuación: 

 

Denominación Residuo Código LER 

Lodos e residuos de perforacións que conteñen auga doce 010504 

Lodos e residuos de perforacións que conteñen sales de bario distintos dos mencionados 
nos códigos 01 05 05 e 01 05 06 

010507 

Lodos e residuos de perforacións que conteñen cloruros distintos dos mencionados nos 
códigos 01 05 05 e 01 05 06 

010508 

Lodos de lavado e limpeza 020101 

Lodos de lavado, limpeza, estonadura, centrifugado e separación 020301 

Residuos da extracción con disolventes 020303 

Residuos da destilación de alcohois 020702 

Residuos do tratamento químico 020703 

Lodos de lixivias verdes (procedentes da recuperación de lixivias de cocción) 030302 

Lodos de destinxidura procedentes da reciclaxe de papel 030305 

Residuos de lodos calcáreos 030309 

Residuos líquidos de curtume que conteñen cromo 040104 

Residuos líquidos de curtume que non conteñen cromo 040105 

Lodos procedentes da auga de alimentación de caldeiras 050113 

Residuos de columnas de refrixeración 050114 

Residuos de columnas de refrixeración 050604 

Sales sólidos e solucións distintas das mencionadas nos códigos 06 03 11 e 06 03 13 060314 

Lodos do tratamento in situ de efluentes, distintos dos especificados no código 07 01 11 070112 

Lodos do tratamento in situ de efluentes distintos dos especificados no código 07 02 11 070212 

Lodos do tratamento in situ de efluentes distintos dos especificados no código 07 03 11 070312 

Lodos do tratamento in situ de efluentes distintos dos especificados no código 07 04 11 070412 

Lodos do tratamento in situ de efluentes, distintos dos especificados no código 07 05 11 070512 
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Denominación Residuo Código LER 

Lodos do tratamento in situ de efluentes distintos dos especificados no código 07 06 11 070612 

Lodos do tratamento in situ de efluentes, distintos dos especificados no código 07 07 11 070712 

Lodos acuosos que conteñen pintura ou verniz distintos dos especificados no código 08 01 
15 

080116 

Residuos da decapaxe ou eliminación de pintura e verniz distintos dos especificados no 
código 08 01 17 

080118 

Suspensións acuosas que conteñen pintura ou verniz distintos dos especificados no código 
08 01 19 

080120 

Lodos acuosos que conteñen materiais cerámicos 080202 

Suspensións acuosas que conteñen materiais cerámicos 080203 

Lodos acuosos que conteñen tinta 080307 

Residuos líquidos acuosos que conteñen tinta 080308 

Residuos de tintas distintos dos especificados no código 08 03 12 080313 

Lodos de tinta distintos dos especificados no código 08 03 14 080315 

Lodos acuosos que conteñen adhesivos ou seladores distintos dos especificados no código 
08 04 13 

080414 

Residuos líquidos acuosos que conteñen adhesivos ou seladores, distintos dos 
especificados no código 08 04 15 

080416 

Lodos acuosos, procedentes da limpeza de caldeiras, distintos dos especificados no código 
10 01 22 

100123 

Residuos do tratamento da auga de refrixeración distintos dos especificados no código 10 
02 11 

100212 

Residuos do tratamento do auga de refrixeración distintos dos especificados no código 10 
04 09 

100410 

Residuos do tratamento do auga de refrixeración distintos dos especificados no código 10 
05 08 

100509 

Residuos do tratamento do auga de refrixeración distintos dos especificados no código 10 
06 09 

100610 

Residuos do tratamento do auga de refrixeración distintos dos especificados no código 10 
07 07 

100708 

Residuos do tratamento da auga de refrixeración distintos dos especificados no código 10 
08 19 

100820 

Ligantes residuais distintos dos especificados no código 10 10 13 101014 

Líquidos acuosos de enxaugadura distintos dos especificados no código 11 01 11 110112 

Lodos de mecanizado distintos dos especificados no código 12 01 14 120115 

Anticonxelantes distintos dos especificados no código 16 01 14 160115 

Residuos inorgánicos distintos dos especificados no código 16 03 03 160304 

Residuos líquidos acuosos distintos dos especificados no código 16 10 01 161002 

Concentrados acuosos distintos dos especificados no código 16 10 03 161004 

Residuos mesturados previamente, compostos exclusivamente por residuos non perigosos 190203 

Residuos líquidos acuosos do tempero de residuos vitrificados 190404 

Licores do tratamento anaerobio de residuos municipais 190603 

Lodos de dixestion do tratamento anaerobio de residuos municipais 190604 

Lixiviados de vertedoiro distintos dos especificados no código 19 07 02 190703 

Soluciones e lodos da rexeneracion de intercambiadores de ións 190906 

Residuos de líquidos acuosos e concentrados acuosos procedentes da recuperación de 
augas subterráneas, distintos dos especificados no código 19 13 07 

191308 
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Contra esta resolución, que non pon fin a vía administrativa, poderase interpoñer, no prazo dun 
mes, recurso de alzada ante o conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, de 
conformidade co disposto no artigo 114 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico 
das administracións públicas e do procedemento administrativo común. 
 
Santiago de Compostela, 18 de setembro de 2015 
 
A xefa do Servizo de Prevención e Control 
Integrados da Contaminación 
 
 
María Diéguez Gómez 
 

O subdirector xeral de Avaliación Ambiental 
 
 
 
Carlos Calzadilla Bouzón 

 
O secretario xeral de Calidade e Avaliación Ambiental 

 
 
 

Justo de Benito Basanta 
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RESOLUCIÓN DA DIRECCIÓN XERAL DE CALIDADE AMBIENTAL E CAMBIO 
CLIMÁTICO POLA QUE SE TRANSMITE A AUTORIZACIÓN AMBIENTAL 
INTEGRADA NÚM. 2006/0261_NAA/IPPC_052 

 

Instalación: centro de tratamento de residuos 
industriais (CTRIG) 

Trámite: transmisión 

Novo titular: UTE PMA-CONTECO Expediente: 2016-IPPC-M-95 
Localización: As Somozas (A Coruña) Data: 28.12.2016 

 
 
ANTECEDENTES 
 
1. A Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático outorgou a 
autorización ambiental integrada 2006/0261_NAA/IPPC_052 á Sociedad Gallega de 
Residuos Industriales (SOGARISA) para a instalación referida no encabezamento.  
 
2. O 22.12.2016 tivo entrada, na Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do 
Territorio, comunicación de UTE PMA-CONTECO de transmisión da titularidade da 
instalación ao seu favor. Xunto coa solicitude esa entidade presenta a seguinte 
documentación: 
 
- Contrato administrativo para a “Explotación, mantenimiento y conservación de la 

Planta de Tratamiento de Residuos Industriales de Galicia (CTRIG)”, exp. 
2/2016CA. 

- Escritura da constitución da entidade e nomeamento do representante legal. 
Tarxeta NIF da entidade e DNI do representante legal. 

- Resgardo das seguintes fianzas constituídas polo titular: 
 

a) Fianza pola contía de 671.890 euros que cubra todas as actividades de 
produción e xestión de residuos perigosos postas en marcha no CTRIG (a 
excepción da eliminación en vertedoiro) PFQ, PTP, EVOX, PRM, PE, PRHC, NT, 
produción de residuos (Núm. de Rexistro na Caixa Xeral de Depósitos: 
5053/2016).  
b) Fianza por unha contía conxunta de 2.195.624 euros que cubra a actividade de 
eliminación no vertedoiro en explotación (DDSII). (Núm. de Rexistro na Caixa 
Xeral de Depósitos: 5050/2016).  
c) Fianza pola contía de 3.660.502 euros que cubra a actividade de eliminación no 
depósito de seguridade clausurado (DDSI). (Núm. de Rexistro na Caixa Xeral de 
Depósitos: 5052/2016).  
d) Fianza pola contía de 67.133 euros que cubra todas as actividades de xestión 
de residuos non perigosos postas en marcha no CTRIG desenvolvidas na PFQ, 
EVOX, PRM, PRHC e NT. (Núm. de Rexistro na Caixa Xeral de Depósitos: 
5051/2016).  
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e) Fianza pola contía de 85.675 euros que cubra a actividade de valorización na 
planta de tratamento de pneumáticos usados. (Núm. de Rexistro na Caixa Xeral 
de Depósitos: 5054/2016).  

 
- Seguro de responsabilidade civil: A empresa remite póliza de seguro de 

responsabilidade civil (Núm. de póliza 00000088637434 e data de fin de efecto o 
05.10.2017) cunha contía de 4.000.000 euros que cubre, segundo os seus termos, 
os danos previstos no artigo 20.4.c da Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e 
solos contaminados, e nas súas normas de desenvolvemento. UTE PMA-
CONTECO presenta tamén xustificante do aboamento do pago desta póliza. 

- Declaración responsable, de conformidade co artigo 71 bis da Lei 30/1992, de 26 
de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento 
administrativo común, indicando o cumprimento das condicións establecidas na 
autorización ambiental integrada. 

- Informe Preliminar de Situación, de conformidade co artigo 4 do Decreto 60/2009, 
de 26 de febreiro, sobre solos potencialmente contaminados e procedemento para 
a declaración de solos contaminados. 

- Nomeamento como responsable da autorización ambiental integrada a D. Antonio 
Roncero Correa, como responsable do control do cumprimento do plan de 
vixilancia incluído na autorización ambiental integrada a Dª. Gloria Fuenmayor 
Fernández e como responsable técnico das instalacións de depuración e do 
depósito de seguridade a D. Angel Niñe Reigosa..  

 
CONSIDERACIÓNS LEGAIS E TÉCNICAS 

 
1. A Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático é o órgano 
competente para resolver este procedemento de conformidade co establecido no 
Decreto 167/2015, do 13 de novembro, polo que se establece a estrutura orgánica da 
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio vixente nos termos 
indicados na disposición transitoria segunda do Decreto 177/2016, do 15 de 
decembro, polo que se fixa a estrutura orgánica da Vicepresidencia e das consellerías 
da Xunta de Galicia. 
 
Con base na proposta da Subdirección Xeral de Avaliación Ambiental,  
 
RESOLVO 
 
Transmitir a UTE PMA-CONTECO con enderezo social en Lugar Lendo s/n, Parque 
Empresarial Laracha, 15145 Laracha (A), A Coruña, a autorización ambiental 
integrada co núm. de rexistro 2006/0261_NAA/IPPC_052, sinalando a obriga de que 
en todo momento deberán cumprir as condicións establecidas na autorización 
transmitida e que o incumprimento dos termos desta, ou da normativa de aplicación, 
poderá dar lugar á incoación dun expediente sancionador, conforme ó previsto na Lei 
16/2002, do 1 de xullo, de prevención e control integrados da contaminación. 
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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. 
 
 
Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2016 
 
 
 
A xefa do Servizo de Prevención e 
Control Integrados da Contaminación 
 
 
 

 
 
María Diéguez Gómez 

 
O subdirector xeral de Avaliación 
Ambiental 
 
 
 
 
 

 
Carlos Calzadilla Bouzón 
 

 
 

A directora xeral de Calidade  
Ambiental e Cambio Climático 

 
 
 
 
 
 
 

María Cruz Ferreira Costa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



RESOLUCIÓN, DA DIRECCIÓN XERAL DE CALIDADE AMBIENTAL E CAMBIO CLIMÁTICO, POLA
QUE MODIFICA A AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA NÚM. 2006/0261_NAA/IPPC_052

Instalación: centro de tratamento de residuos 
industriais de Galicia (CTRIG)

Procedemento: modificación da autorización 
ambiental integrada

Titular: UTE PMA-CONTECO Expediente: 2017-IPPC-M-56

Localización: As Somozas (A Coruña) Data: 07-06-2018

ANTECEDENTES 

1 UTE PMA-CONTECO é titular do centro de tratamento de residuos industriais de Galicia (CTRIG) no
Concello das Somozas (A Coruña) que dispón de autorización ambiental integrada co número de
rexistro 2006/0261_NAA/IPPC_052

2 O 2.3.2017 UTE PMA-CONTECO solicita a ampliación da inscrición SC-RP-IPPC-XE-00002 para o
residuo codificado segundo a Orde MAM/304/2002 co LER 190209, “Residuos combustibles sólidos
que conteñen substancias perigosas”. Segundo indica o titular, de acordo cos criterios establecidos
no artigo 10 da Lei 16/2002, do 1 de xullo, de prevención e control integrados da contaminación,
estas modificacións poderán cualificarse como non substanciais.

3 O 9.5.2017 UTE PMA-CONTECO 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. No anexo I descríbese
a modificación proxectada. 

4 O 28.6.2017 recíbese documentación do titular onde solicita a adaptación ao Real Decreto 110/2015
de 20 de febreiro, sobre residuos de aparellos eléctricos e electrónicos. Segundo indica o titular, de
acordo cos criterios establecidos no artigo 10 da Lei 16/2002, do 1 de xullo, de prevención e control
integrados da contaminación, estas modificacións poderán cualificarse como non substanciais.

5 O 10.4.2018 UTE PMA-CONTECO solicita a ampliación da inscrición SC-RP-IPPC-XE-00001 para o
residuo codificado segundo a Orde MAM/304/2002 co LER 170503*, “Terras e pedras que conteñen
substancias perigosas”. Segundo indica o titular, de acordo cos criterios establecidos no artigo 10 da
Lei 16/2002, do 1 de xullo, de prevención e control integrados da contaminación, estas modificacións
poderán cualificarse como non substanciais.

6 Estas modificacións foron informadas por Augas de Galicia o pasado 27.4.2018.

CONSIDERACIÓNS LEGAIS E TÉCNICAS

1 A  instalación está incluída no anexo I, categorías 5.1 e 5.5, 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  e  no  27.5  establece  a  obrigatoriedade  de
contar co resultado favorable da preceptiva inspección de comprobación para a súa concesión.

4 A Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático é o órgano competente para resolver o
dito procedemento, segundo o establecido no Decreto 167/2015, do 13 de novembro, polo que se
establece a estrutura orgánica da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio (DOG
núm.  221  do  19.11.2015),  nos  termos  indicados  na  disposición  transitoria  segunda  do  Decreto
177/2016,  do 15 de  decembro,  polo  que  se fixa  a  estrutura orgánica da Vicepresidencia  e  das
consellerías da Xunta de Galicia (DOG núm. 239 do 16.12.2016). 

De acordo con todo o indicado, RESOLVO:

1. Modificar a denominación dos anexos VIII, IX, X, XI, XIII e XIV da autorización ambiental número
2006/0261_NAA/IPPC_052  outorgada  a  UTE  PMA-CONTECO  para  o  centro  de  tratamento  de
residuos industriais localizado no Concello das Somozas que pasarían a ser os anexos VI, VII, VIII,
IX, X e XI, respectivamente. Esta nova denominación está condicionada pola eliminación dos anexos
VI,  VII  e  XII  correspondentes  con  “valoración  de  residuos  contaminados  con  orgánico  e/ou
hidrocarburo”, con “valorización de metais” e cos “residuos admisibles na planta de tratamento de
pneumáticos fóra de uso”.

2. Modificar os anexos I, II, VI, VIII e IX e os apartados 3 “Sobre os vertidos líquidos” e 5 “Sobre a
xestión e a produción de residuos” englobados dentro do anexo IV da autorización ambiental núm.
2006/0261_NAA/IPPC_052 outorgada a UTE PMA-CONTECO para  o centro  de tratamento de
residuos industriais localizado no Concello das Somozas, que pasan a ter a redacción que se indica
a continuación, nos anexos I, II, IV, VI, VIII e IX.

3. Dar de baixa as seguintes inscricións no Rexistro Xeral de Produtores e Xestores de Residuos de
Galicia a nome da empresa UTE PMA-CONTECO:

- Inscrición co núm. de rexistro SC-RP-IPPC-XV-00004 para a actividade de xestor de valorización
de residuos perigosos mediante a operación “Reciclaxe ou recuperación de substancias orgánicas
que non se utilizan como disolventes (incluídos a compostaxe e outros procesos de transformación
biolóxica)” que se realiza nas instalacións do centro de tratamento de residuos industriais de Galicia
(CTRIG) dentro na planta de descontaminación de solos e tratamento de residuos contaminados con
orgánicos e/ou hidrocarburos (PRHC).

- Inscrición co núm. de rexistro SC-I-IPPC-XV-00022 para a actividade de xestor de valorización de
residuos non perigosos mediante a operación “Reciclaxe ou recuperación de substancias orgánicas
que non se utilizan como disolventes (incluídos a compostaxe e outros procesos de transformación
biolóxica)” que se realiza nas instalacións do centro de tratamento de residuos industriais de Galicia
(CTRIG)  na  planta  de  descontaminación  de  solos  e  tratamento  de  residuos  contaminados  con
orgánicos e/ou hidrocarburos (PRHC).

- Inscrición co núm. de rexistro SC-RP-IPPC-XV-00005 para a actividade de xestor de valorización
de residuos perigosos mediante a operación “Reciclaxe ou recuperación de metais e de compostos
metálicos” que se realiza nas instalacións do centro de tratamento de residuos industriais de Galicia
(CTRIG) na planta de valorización de metais (PRM).

- Inscrición co núm. de rexistro SC-I-IPPC-XV-00023 para a actividade de xestor de valorización de
residuos  non  perigosos  mediante  a  operación  “Reciclaxe  ou  recuperación  de  metais  e  de
compostos  metálicos”  que  se  realiza  nas  instalacións  do  centro  de  tratamento  de  residuos
industriais de Galicia (CTRIG) na planta de valorización de metais (PRM).

- Inscrición co núm. de rexistro SC-I-IPPC-XV-00013 para a actividade de xestor de valorización de
residuos  non  perigosos  mediante  a  operación  “Reciclaxe  ou  recuperación  doutras  materias



inorgánicas” que se realiza nas instalacións do centro de tratamento de residuos industriais de
Galicia (CTRIG) na planta de valorización de pneumáticos fóra de uso (PNFU).

- Inscrición co núm. de rexistro SC-I-IPPC-XAV-00001 para a actividade de xestor de valorización
de  residuos  non  perigosos  mediante  a  operación  “Almacenamento  de  residuos  en  espera  de
calquera das operacións numeradas de R1 a R12 (excluído o almacenamento temporal, en espera
de recollida, no lugar onde se produciu o residuo)” que se realiza nas instalacións do centro de
tratamento  de  residuos  industriais  de  Galicia  (CTRIG)  na  planta  correspondente  coa  nave  de
transferencia (NT).

4. Dar de alta as seguintes inscricións no Rexistro Xeral de Produtores e Xestores de Residuos de
Galicia a nome da empresa UTE PMA-CONTECO:

- Inscrición co núm. de rexistro SC-I-IPPC-XV-00080 para a actividade de xestor de valorización de
residuos non perigosos mediante a operación “Intercambio de residuos para sometelos a calquera
das  operacións  enumeradas  entre  R1  e  R11.  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  a  mestura,  previas  a  calquera  das  operacións
enumeradas de R1 a R11 (R12)”  que se realizará  nas instalacións do centro de tratamento de
residuos industriais de Galicia (CTRIG) na planta correspondente coa nave de transferencia (NT).

- Inscrición co núm. de rexistro SC-I-IPPC-XV-00079 para a actividade de xestor de valorización de
residuos perigosos mediante a operación “Reciclaxe ou recuperación doutras materias inorgánicas
(R5)” que se realizará nas instalacións do centro de tratamento de residuos industriais de Galicia
(CTRIG) na planta de recuperación de residuos de envases (PRE).
Os residuos que comprende esta inscrición están referidos no anexo VIII, desta resolución. Esta
autorización queda supeditada a que cumpran os condicionados establecidos no punto 5.2 do anexo
IV desta resolución.

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, 7 de xuño de 2018

A xefa do Servizo de Prevención
e Control Integrados da Contaminación

María Diéguez Gómez

RESOLVE:

A directora xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático

María Cruz Ferreira Costa



Anexo I: datos da empresa e do expediente 

1. Datos da empresa:

Razón social: UTE PMA-CONTECO SL
CIF: A-15.506.934.
Dirección domicilio social: Parque Empresarial As Somozas. 
Poboación: As Somozas.
Código postal: 15565.
Provincia: A Coruña.

2. Datos da instalación:

Actividade: xestión de residuos.
Localización: Parque Empresarial As Somozas e Monte Marbán. 
Poboación: As Somozas.
Código postal: 15565.
Provincia: A Coruña.
Coordenadas UTM indicativas da localización das instalacións:
 

Zonas
Coordenadas UTM

(Datum ED50-Fuso 29)

X Y

Parque empresarial 587.072 4.812.175

Monte Marbán (con ampliación) 589.789 4.823.653

Monte Marbán (sen ampliación) 589.510 4.823.266

Sector de actividade: xestión de residuos.
CNAE: 3822 Tratamento e eliminación de residuos perigosos.
Ano de posta en marcha: 1996.

3. Seguros e fianzas:

3.1 Fianzas.

Na actualidade, de acordo coa Orde do 16 de xaneiro do 2007, polo que se fixan os criterios
de cálculo para a determinación da fianza nas actividades determinadas no Decreto 174/2005,
do 9 de xuño, polo que se regula o réxime xurídico da produción e xestión de residuos e o Re -
xistro Xeral de Produtores e Xestores de Galicia, a empresa ten constituídas, as seguintes fi-
anzas:

a) Fianza pola contía de 671.890 euros que cubra todas as actividades de produción e xes-
tión de residuos perigosos postas en marcha no CTRIG (a excepción da eliminación en ver-
tedoiro) PFQ, PTP, EVOX, PRM, PE, PRHC, NT, produción de residuos (Núm. de Rexistro na
Caixa Xeral de Depósitos: 5053/2016). 

b) Fianza por unha contía conxunta de 2.195.624 euros que cubra a actividade de elimina-
ción no vertedoiro en explotación (DDSII).Esta fianza deberá actualizarse cada dous anos ou
sempre que se modifiquen os criterios iniciais de fixación da fianza, debendo manterse a mes-
ma mentres a entidade explotadora sexa responsable do mantemento posterior ao peche do
vertedoiro. (Núm. de Rexistro na Caixa Xeral de Depósitos: 5050/2016). 
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c) Fianza pola contía de 3.660.502 euros que cubra a actividade de eliminación no depósito
de  seguridade  clausurado  (DDSI).  (Núm.  de  Rexistro  na  Caixa  Xeral  de  Depósitos:
5052/2016).

d) Fianza pola contía de 67.133 euros que cubra todas as actividades de xestión de residuos
non perigosos postas en marcha no CTRIG desenvolvidas na PFQ, EVOX, PRM, PRHC e
NT. (Núm. de Rexistro na Caixa Xeral de Depósitos: 5051/2016).

e) Fianza pola contía de 85.675 euros que cubra a actividade de valorización na planta de
tratamento  de  pneumáticos  usados.  (Núm.  de  Rexistro  na  Caixa  Xeral  de  Depósitos:
5054/2016). 

A devolución e actualización das fianzas referidas nos parágrafos anteriores quedarán condi-
cionadas á constitución de avais complementarios e á aprobación das correspondentes devo-
lucións parciais por parte desta Dirección Xeral. Así, co obxecto de regularizar a actividade de-
senvolvida por UTE PMA – CONTECO SL á situación actual, e tendo en conta a Orde do 16
de xaneiro do 2007, esa empresa  constituirá, as seguintes fianzas:

a) Fianza pola contía de 530.127,5 euros que cubra todas as actividades de produción e xes-
tión de residuos perigosos postas en marcha no CTRIG (a excepción da eliminación en ver-
tedoiro) PFQ, EVOX, PE, NT, produción de residuos. Para as actividades en proxecto a medi -
da que se vaian construíndo no CTRIG, e previo inicio da súa actividade, a empresa deberá
actualizar a contía desta fianza para garantir axeitadamente a responsabilidade ambiental.

b) Fianza por unha contía conxunta de 3.101.018,40 euros que cubra a actividade de elimina-
ción no vertedoiro en explotación (DDSII). Esta fianza deberá actualizarse cada dous anos ou
sempre que se modifiquen os criterios iniciais de fixación da fianza, debendo manterse a mes-
ma mentres a entidade explotadora sexa responsable do mantemento posterior ao peche do
vertedoiro.

c) Fianza pola contía de 1.830.250,80 euros que cubra a actividade de eliminación no depósito
de seguridade clausurado (DDSI).

d) Fianza pola contía de 46.366,87 euros que cubra todas as actividades de xestión de resi-
duos non perigosos postas en marcha no CTRIG desenvolvidas na PFQ, EVOX e NT.

3.2 Seguro de responsabilidade civil.

A empresa conta cunha póliza de seguro de responsabilidade civil en vigor  (Núm. de póliza
00000088637434) cunha contía de 4.000.000 euros que cubre, segundo os seus termos, os
danos previstos no artigo 20.4.c da Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e solos contamina-
dos, e nas súas normas de desenvolvemento. Para a realización das actividades deberá man-
ter vixente en todo momento a nomeada póliza do seguro de responsabilidade civil. O incum-
primento desta obriga suporá a suspensión da eficacia da autorización outorgada e non poderá
exercer as actividades prescritas mentres persista esta circunstancia.

4. Datos de interese:

Categoría IPPC: anexo I, epígrafes 5.5 e 5.1.

Código centro do Rexistro Estatal de Emisións e Fontes Contaminantes (E-PRTR): 778.
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Real Decreto 1254/1999, de 16 de xullo, polo que se aproban medidas de control dos ris -
cos inherentes aos accidentes graves nos que interveñan substancias perigosas: a ins-
talación atópase dentro do ámbito de aplicación desta norma.

Regulamento (CE) nº 1907/2006 do Parlamento Europeo e do Consello, de 18 de decem-
bro de 2006 (REACH): a instalación emprega substancias afectadas como usuario intermedio.

Rexistro Xeral de Produtores e Xestores de Residuos de Galicia: SOGARISA, SA está ins-
crita como:

- Xestor de residuos perigosos na actividade de valorización consistente en:

- Valorización-clasificación de residuos,  con número de rexistro SC-RP-IPPC-XV-
00006.

- Valorización-clasificación de residuos e recuperación de envases, con número de
rexistro SC-RP-IPPC-XV-00007; inscrición suxeita a verificación do cumprimento
das condicións impostas para esta instalación.

- Xestor de residuos perigosos na actividade de eliminación consistente en:

- Tratamento previo a eliminación en vertedoiro,  con número de rexistro SC-RP-
IPPC-XE-00002.

- Eliminación en vertedoiro, con número de rexistro SC-RP-IPPC-XE-00001.

- Produtor de residuos perigosos co número de rexistro SC-RP-IPPC-P-00012.

- Xestor de residuos non perigosos na actividade de valorización consistente en:

- Valorización-clasificación  de  residuos,  con  número  de  rexistro  SC-I-IPPC-XV-
00080.

- Valorización-clasificación de residuos e recuperación de envases, con número de
rexistro SC-I-IPPC-XV-00079; inscrición suxeita a verificación do cumprimento das
condicións impostas para esta instalación.

- Xestor de residuos non perigosos na actividade de eliminación consistente en:

- Tratamento previo a eliminación e vertedoiro, con número de rexistro SC-I-IPPC-
XE-00015.

- Recepción de residuos en espera de eliminación, con número de rexistro SC-I-
IPPC-XE-00013.
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Anexo II: descrición da instalación

1. Localización

As instalacións obxecto desta autorización localízanse no concello das Somozas (A Coruña) en
dúas zonas diferenciadas:

Zona ou Área I

Situada no Parque Empresarial das Somozas, cunha superficie de 44.000 m2; nela localízanse as
instalacións  da  planta  de  tratamento  físico-químico  (PFQ),  planta  de  evaporación-oxidación
(EVOX), nave de transferencia (NT), laboratorio, oficinas, etc..

Zona ou Área II

Situada na ladeira do Monte Marbán e próxima ao Monte A Solana, cunha superficie de 570.000
m2, da que menos da metade está en explotación dende o ano 1996; nela localízanse as instala -
cións da planta de estabilización (PE), nave de maduración (NM), planta de recuperación de me-
tais (PRM), depósitos de seguridade (DDS), etc.. 

2. Descrición dos procesos produtivos 

Zona ou área I

Localizada no Parque Empresarial das Somozas, conta coas seguintes instalacións:

- Planta de tratamento fisicoquímico (PFQ). As liñas de tratamento desta planta asócianse a
cada unha das tipoloxías de residuos a tratar que son: residuos cianurados, ácidos, crómi-
cos, básicos con metais, taladrinas e emulsións.
Dun xeito xeral, a operativa de tratamento iníciase cun tratamento químico e unha vez que
se comproba que os parámetros son correctos o residuo é transportado cara ao precipita-
dor. O precipitado fíltrase obténdose un efluente líquido que se analiza e envía a planta
EVOX, e unha torta de filtración que en función do resultado dos parámetros de control é
enviada ao DDS ou a PE para a súa inertización. 
Os gases producidos durante a neutralización, e durante o almacenamento e oxidación
dos residuos cianurados, son aspirados e tratados en columnas de lavado, sendo as solu-
cións de lavado esgotadas tratadas na propia PFQ.
Os residuos non perigosos, que se xestionen nesta planta, previa admisión, trataranse nas
liñas anteriormente indicadas que mellor se adapten as súas características físico-quími-
cas, pero sempre en tanques de almacenamento e batchs de xestión diferenciados.
Co obxecto de reducir as substancias oleosas o de índole similar así como os elementos
particulados, disporase dun pretratamento na PTB mediante tricanter y/o filtro-banda hi-
drostático quedando o proceso da PFQ como se detalla no seguinte esquema:
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A liña de residuos cianurados contará tamén cun novo tanque de almacenamento en fibra
de vidro cunha capacidade de 40 m3 instalado no interior da PFQ nunha zona próxima ao
tratamento destes residuos cianurados.

- Zona de tanques ou antiga planta de tratamento biolóxico (PTB). A actividade desta insta-
lación non se vai desenvolver. Empregaranse as instalacións desta planta como apoio au-
xiliar á EVOX e a PFQ.
Ocupa unha superficie de 600 m2 que se pretende cubrir mediante unha estrutura metálica
sobre a que se soporte unha cuberta co obxecto de reducir ao mínimo a entrada de auga
de choiva ademais de contribuír ao aumento da resistencia mecánica dos equipos e ele-
mentos situados baixo esta.
Nas dependencias da PTB instalarase o tratamento previo mediante tricanter y/o filtro ban-
da hisdrostático indicado para a actividade da PFQ. 

- NT2 ou antiga planta de tratamento de pilas (PTP). Na actualidade, a planta de tratamento
de pilas atópase desmantelada. O destino da nave onde se localizou a PTP será servir
como ampliación da nave NT, representando a denominada NT2, e como lugar de almace-
namento do material do servizo de emerxencias ambientais do que dispón a empresa con-
cesionaria.

- Planta de evaporación-oxidación (EVOX). O obxectivo desta liña é diminuír o volume de
residuos a estabilizar. Nesta liña xestiónanse efluentes salinos procedentes de residuos
perigosos (RP) e non perigosos (RNP) que conteñen unha alta carga contaminante: lixivi -
ados do DDS, residuos de natureza salina de alta concentración, residuos líquidos indus-
triais de natureza ou matriz variable (lamas de taladrinas, licores madre de industria quími-
ca e deterxentes, vernices, reveladores, ...), efluentes xerados nas liñas de tratamento da
PFQ. 
Os efluentes aliméntanse mediante unha bomba ao concentrador, onde se realiza unha
evaporación de auga para concentrar o efluente. O produto do concentrador é recirculado
mediante unha bomba a través dun intercambiador e, tras ser quentado envíase de novo
ao concentrador. Do proceso de concentración obtéñense tres produtos: vaos de proceso
(os vapores cun contido mínimo de impurezas pasan á cámara de oxidación térmica), con-
centrado do proceso (tras pasar por un decantador os sólidos son conducidos á PE no
caso dos residuos perigosos (RP), e enviados a xestor externo autorizado no caso de resi -
duos non perigosos (RNP)), vapor condensado de caldeira (o vapor saturado procedente
da caldeira envíase a un intercambiador e emprégase como fluído calefactor).
A xestión dos residuos non perigosos (RNP) e perigosos (RP) nesta planta, aínda que
compartan infraestruturas de xestión, non se realizarán dun xeito conxunto, almacenándo-

AAI núm. 2006/0261_NAA/IPPC_052 Páxina 8 de 67



se en tanques diferenciados, e distinguindo a súa xestión nos seus batchs corresponden-
tes, acadando deste xeito, a diferenciación dos residuos resultantes.
Co obxecto de reducir as substancias oleosas o de índole similar así como os elementos
particulados, disporase dun pretratamento na PTB mediante tricanter y/o filtro-banda hi-
drostático quedando o proceso da EVOX como se detalla no seguinte esquema:

- Nave de transferencia da Área I (NT). Na actualidade os labores de recepción, clasifica-
ción e acondicionamento dos residuos que chegan ás instalacións e que se producen na
propia instalación e non poden ser tratados no CTRIG, realízanse na Área I.
A ampliación prevista para esta instalación consiste no acondicionamento de diversos es-
pazos como parte da antiga Planta de tratamento de pilas (PTP) e o espazo ocupado anti -
gamente polos depósitos de fuel da EVOX para poder realizar os labores da planta de
transferencia.
O espazo adicional de almacenamento no caso da PTP que pasará a denominarse NT2, é
duns 500 m2 o que permitirá optimizar a loxística de manipulación, segregación, trasfego
de líquidos, envasado e etiquetado. No caso da antiga zona de depósitos de fuel da EVOX
ou NT3, o espazo é duns 120 m2, e procederase a executar unha cuberta así como unha
canalización perimetral con sistema de recollida de líquidos para poder controlar calquera
vertido que se puidera producir nesta zona que servirá como almacenamento temporal ao
propio residuo que terá entrada nesta NT.
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- Instalacións auxiliares:

- Edificio de recepción e pesaxe. Edificio no acceso ás instalacións onde se realiza
o control de acceso de vehículos e persoas, así como o control de pesada.

- Planta de gas natural licuado (GNL). Planta construída para alimentar as caldeiras
da planta EVOX, constituída basicamente por un tanque de 120 m3 e un sistema
de gasificación.

- Oficinas e laboratorio. Edificio de dúas plantas no que a planta inferior utilízase
como laboratorio e a superior como oficinas.

- Edificio de persoal. Edificio onde se atopan os vestiarios e a zona de comedor
para persoal da empresa.

- Aula de Medio Ambiente. Local de reunións e aula de formación.
- Nave taller. Inclúe un almacén de repostos e na parte superior unha oficina do per-

soal de mantemento. Ademais nesta nave atópase o centro de transformación de
corrente.

- Arqueta de pluviais. Alxibe impermeabilizado con polietileno que actúa como abas-
tecemento para o sistema contra incendios.

- Enerxía eléctrica. O subministro de enerxía eléctrica sitúase na parte posterior das
instalacións, son cadros de pequena potencia suficientes para a iluminación de ac-
cesos e alimentación de equipos eléctricos.

- Abastecemento de auga. O auga de procesos é captada da rede de distribución
municipal.

- Centro de transformación. Local habilitado en nave taller, coas seguintes carac-
terísticas:  potencia de 630 KVA, tensión de entrada de 20.000 V e tensión de
saída de 400 V.

Zona ou área II

Situada na ladeira do Monte, abarca unha superficie duns 570.000 m2 onde se sitúan:
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- Planta de estabilización (PE). Nesta planta múltiples residuos mestúranse con reactivos
segundo tratamentos xa monitorizados, para producir compostos quimicamente estables
que cumpren características para o seu vertido no DDS. 
Aos residuos estabilizados realízanselles probas de conformidade para a súa deposición
no vertedoiro. Os residuos estabilizados son recollidos do cubeto de estabilización e depo-
sitados nunha área destinadas á maduración. 
A planta conta ademais cunha trituradora que reduce o tamaño dos residuos a partículas
que optimicen a súa xestión.

- Deposito de seguridade I (DDS I). Está formado por oito celas e conta cunha capacidade
total de 857.417 m3. Tras acadar o final da vida útil do DDS I, procedeuse ao seu selado fi-
nal, atopándose na actualidade clausurado.

- Almacenamento de lixiviados. Os lixiviados bombeados de cada unha das celas de seguri-
dade son recollidos en tanques de 800 m3 para o seu posterior tratamento na PFQ e/ou
EVOX, e unha parte variable a PE para ser empregado como fluidificante. En caso nece-
sario poderanse transferir a xestor externo autorizado.

- Almacenamento de residuos contaminados con hidrocarburos. Os residuos procedentes,
na súa maioría, da catástrofe do petroleiro Prestige (traxes, envases, áreas, ...) atópanse
depositados na balsa de pluviais antiga do DDSI; esta balsa atópase impermeabilizada na
súa base e cuberta na súa parte superior.

- Planta de recuperación de metais (PRM). A PRM tiña como obxecto a recuperación dos
metais presentes nos residuos mediante o emprego dun alimentador vibrante, unha criba,
un muíño, dous separadores magnéticos, un separador por correntes de Foucault, catro si-
los de almacenamento do residuo xa tratado, e as correspondentes cintas transportadoras.
Na actualidade esta instalación está inactiva e tense previsto o seu desguace e desmante-
lamento.

- Planta de tratamento de residuos contaminados con orgánicos e/ou hidrocarburos (PRHC).
A PRHC tiña como obxecto recuperar residuos contaminados por compostos orgánicos
e/ou hidrocarburos, e foi deseñada e construída fundamentalmente para tratar os residuos
xerados durante a limpeza do vertido derivado do buque Prestige. A realidade actual desta
planta é que non se atopa operativa polo que se pretende proceder ao seu desmantela-
mento total e aproveitar os espazos para futuros usos do CTRIG.
Procederase a desmantelar todas as infraestruturas asociadas excepto aquelas que podan
ser re-utilizables e que verán axeitadamente definidas no futuro proxecto de execución da
planta de lavado de envases.

- Planta de xestión de pneumáticos fóra de uso (NFUs). Esta planta quedaba fóra dos cir-
cuítos de xestión polo que se procede tamén ao seu desmantelamento.

- Nave de maduración (NM). Consiste nunha nave de maduración de almacenamento tem-
poral do residuo mentres non se produza, cando as condicións meteorolóxicas sexan favo-
rables, o seu traslado ao DDS en explotación. 
A nave de almacenamento de residuos contaminados de hidrocarburos emprégase na ac-
tualidade como NM.

- Depósito de seguridade II (DDS II). Para a conformación do novo DDS seguirase o estipu-
lado no RD 1481/2001, de 27 de decembro.
O proceso de depósito comezou coa escavación da primeira cela de explotación e a cons-
trución  das  infraestruturas  necesarias  para  a  súa  xestión  (vieiros,  canais  de  pluviais,
etcétera). 
Trala escavación da primeira cela comezouse o depósito de residuos ata acadar a cota
marcada pola morfoloxía final de deseño, momento no que se procedeu ao selado tempo-
ral. Nas superficies nas que non está previsto o recheo de residuos executouse o selado
superficial permanente, á excepción da superficie que se superpón coa seguinte cela a ex-
plotar, que selarase cando se teña explotado ata a metade da capacidade desa seguinte
cela.
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Na actualidade, executáronse as celas I, II, III, IV, V, sub-cela 6A e VII (cela temporal) do
DDS II, quedando pendente a sub-cela 6B.

- Instalacións auxiliares:

- Edificio de recepción e pesaxe. Dende aquí contrólase o acceso á zona 2 e se
pesa a carga dos camións.

- Nave taller. Nave utilizada como depósito temporal e almacén de vehículos e ma-
quinaria, que conta ademais con vestiarios e duchas.

- Oficinas. Dende as que se realiza a supervisión da actividade da PE e DDS.
- Balsa de pluviais. Balsa de 7.300 m3 impermeabilizada con lámina de PEAD, que

recolle e trata por decantación as augas limpas xeradas na instalación. Coa am-
pliación esta balsa proporcionará a auga para os procesos da PRM, PRCH e NM,
así como a auga necesaria para o centro de extinción de incendios (que contará
cun grupo electróxeno).

- Centro de transformación aéreo.
- Centros de transformación. Centro de transformación situado na PRHC e na PRM.
- Balsa de pluviais. De características similares á existente conta cunha superficie

aproximada de 5.960 m3. 
- Un centro de bombeo en balsa 1. Consiste en bombas somerxidas nas balsas de

pluviais para abastecer tanto o centro de extinción de incendios como ao proceso
produtivo.  Na actualidade e polo momento, a balsa 2 non conta con centro de
bombeo.

- Un centro de extinción de incendios. Destinado á protección das plantas NM y PE.

- Novas instalacións previstas: 

- Planta de recepción, clasificación, acondicionamento de residuos e recuperación
de envases (PRE). Localizarase na actual nave PRHCII, nunha superficie aproxi-
mada de 750 m2, na zona que ocupan actualmente os tanques desta nave (des-
mantelaranse dous dos tres tanques existentes, empregándose un deles como al-
macenamento de auga reciclada a empregar nos procesos de limpeza), preto da
antiga nave PRHC e terá as seguintes funcionalidades:

 Lavado de GRG
 Lavado de bidóns (25 a 200 l)
 Desmontaxe de GRG
 Triturado de plásticos (con equipo existente, provisionalmente instalado na

PE)
 Moenda de plástico (hasta 15-20 mm)
 Almacenaxe de envases e material triturado 

Esta planta terá como finalidade tratar de maximizar a recuperación dos envases
que actualmente chegan ao CTRIG para a súa reutilización polo propio centro de
tratamento ou ben para o seu uso externo dispoñéndose ademais dunha liña de
lavado e trituración que permita fragmentar e separar os diferentes elementos que
forman os envases de cara á valorización material dos seus elementos.
A planta constará principalmente de:

 Equipo semiautomático para o lavado de contedores de 1000 l
 Equipo semiautomático para o lavado de bidóns de ata 200 l
 Trituradora de envases, con capacidade para a trituración de contedores

de 1000 l, bidóns metálicos de 200 l ou recipientes inferiores, ata chegar a
acadar un tamaño valorizable en mercado.

 Cinta de extracción e subida do material triturado cara un contedor para o
seu envío a xestor final.
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No seguinte esquema móstrase un esquema do proceso na PRE:

- Planta de estabilización de residuos (PER). Os residuos serán inertizados, estabili-
zados e/ou solidificados a fin de mellorar as súas características para o seu depó-
sito no DDS. Distinguiranse cinco liñas de tratamento:

1) Liña de tratamento de residuos pulverulentos. O residuo descargarase no in-
terior dunha cabina dotada de extracción (que evitará a difusión de partícu-
las á atmosfera), e se conducirá a unha das mesturadoras engadindo os re-
activos para estabilización en proporcións marcadas polo laboratorio. Unha
vez mesturados e estables levaranse ao box de almacenamento onde per-
manecerán ata o seu depósito no DDS.

2) Liña de tratamento de residuos sólidos e pastosos. Os residuos depositaran-
se nos boxes de almacenamento que estarán equipados con scrubber para
a limpeza dos vapores que se poidan xerar.  Os residuos descargaranse
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dende a  moega á mesturadora, onde se engadiran os reactivos para estabi-
lización nas proporcións indicadas polo laboratorio. Unha vez mesturados e
estables levaranse ao box de almacenamento onde permanecerán ata o seu
depósito no DDS.

3) Liña de trituración. A esta liña irán os residuos do CTRIG non recuperables e
os envases de residuos líquidos. Os envases descargaranse nos boxes de
almacenamento e no momento en que vaian a tratarse transportaranse me-
diante unha escavadora hidráulica que alimentará a trituradora. No tramo fi-
nal da saída da trituradora existirá un separador magnético. A estabilización
dos residuos triturados realizarase posteriormente.

4) Liña de tratamento de residuos líquidos en envases. Consistirá basicamente
nunha cabina de extracción.

5) Liña de tratamento de residuos líquidos. Os residuos líquidos que se xestio-
nen nesta planta almacenaranse en dous tanques situados na nave. Estes
residuos empregaranse como fluidificantes nos tratamentos que se realicen
nas mesturadoras. 

Procederase a reconstrución da instalación co obxecto de mellorar as condicións
desta infraestrutura de tal xeito que permita tamén dispor dunha zona diáfana de
almacenamento temporal de residuos industriais na súa etapa de estabilización
como paso previo á nave de maduración e aos depósitos de seguridade finais.

- Nave de traballo. Nun futuro prevese a adecuación da zona circundante á actual
nave de transferencia (NT) (superficie aproximada de 2300 m2), mediante a execu-
ción dunha soleira e a cubrición desta, co obxecto de permitir a descarga dos en-
vases con residuos e big bags e facilitar as operacións de control e verificación
previas ao seu tratamento. Ver o seguinte plano.

- Planta de tratamento físico-químico (PFQ). En datas próximas prevese o acondi-
cionamento da actual zona de taladrinas, inoperante na actualidade, para poder lo-
calizar nesta zona un área destinada ao control e verificación previa dos residuos
que se reciban en GRG e bidóns con destino a PFQ. Trátase dunha zona duns
180 m3 no interior da propia nave de PFQ. Ver o seguinte plano.

AAI núm. 2006/0261_NAA/IPPC_052 Páxina 14 de 67



- Instalacións auxiliares:
- Centro de transformación.
- Centro de bombeo en balsas de pluviais. Consiste en bombas somerxidas

nas balsas de pluviais para abastecer tanto o centro de extinción de incen-
dios como ao proceso produtivo.

3. Materias primas. 

Materias primas Consumos 2011 Planta de consumo

Reactivos

1 Aceites 0,64 t Nave taller

2 Bisulfito sódico 8,69 t PFQ

3 Hipoclorito sódico 0,31 t PFQ

4 Cal hidratada 353,58 t PFQ

5 Cemento 23,56 t Planta estabilización

6 Xeso 1.031,55 t Planta estabilización

7 Cal viva 3.185,71 t Planta estabilización

8 Carbonato cálcico 8.989,83 t Planta estabilización

Auga

1 Rede municipal 10.205,000 m3 Zona ou área 1

2 Pozos 852,000 m3 Zona ou área 2

4. Enerxía. 

Tipo de enerxía Consumos 2011

1 Enerxía eléctrica 1.792,663 MW

2 Gas natural licuado 1.131, 55 t

3 Gasóleo 118,11 m3
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Anexo IV: Autorización ambiental integrada

3.    SOBRE OS VERTIDOS LÍQUIDOS

3.1. Descrición dos vertidos.

Segundo a documentación presentada polo promotor, a xestión que se efectúa das augas resi-
duais xeradas nas instalacións de SOGARISA é a que se describe a continuación: 

a) Na denominada Zona 1: 

- As liñas de produción existentes nesta zona son as seguintes:

 Planta de tratamento físico – químico (PFQ).
 Planta de tratamento biolóxico (PTB). Na actualidade esta planta non está en funciona-

mento, usándose como planta auxiliar ás plantas de tratamento físico químico e de evapo-
ración – oxidación.

 NT2 ou antiga planta de tratamento de pilas (PTP). Na actualidade esta planta está des-
mantelada, usándose como planta auxiliar á nave de transferencia.

 Planta de evaporación – oxidación (EVOX).
 Nave de transferencia (NT).

- As augas residuais que se xeran nesta zona son:

 As augas  residuais industriais procedentes da antiga PTP xeradas nas torres de lavado
son dirixidas á PFQ.

 As augas residuais industriais procedentes da PFQ   son enviadas á EVOX.
 As augas residuais industriais procedentes da EVOX (vapor condensado de caldeira), xe-

radas en distintos procesos (lixiviados do DDS, residuos salinos, residuos líquidos indus-
triais, etc.), na que se realiza unha evaporación de auga para concentrar o efluente me-
diante un concentrador, son enviadas a un intercambiador e empregadas como fluído ca-
lefactor.

 As augas residuais pluviais, son canalizadas a un alxibe construído de formigón de dimen-
sións 14,0 x 16,0 m, impermeabilizado con polietileno, que actúa como abastecemento
para o sistema contra incendios. 

 As augas residuais pluviais procedentes da PFQ, son vertidas á rede de saneamento mu-
nicipal.

 As augas residuais fecais, son vertidas á rede de saneamento municipal.

- En consecuencia, non se realiza vertido ao dominio público das augas residuais xeradas na
Zona 1  das instalacións de SOGARISA asentadas no Parque Empresarial das Somozas; dado
que as únicas augas residuais xeradas nesta zona son enviadas á rede de sumidoiros municipal
con depuración posterior na EDAR municipal das Somozas.

Polo tanto, en base ao artigo único do R.D.L. 4/2007 polo que se modifica o texto refundido da Lei
de Augas, atribúese ao titular da rede de sumidoiros a competencia en materia de sumidoiros e
augas residuais.

b) Na denominada Zona 2.
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- Nesta zona, localizada na ladeira de monte Marván e próximas ao monte A Solana, a empresa
declara a existencia de vertidos directos ao dominio público hidraúlico correspondentes ás augas
residuais pluviais procedentes da antiga planta de recuperación de hidrocarburos (PRHC).

- As liñas de produción existentes nesta zona son as seguintes:

 Planta de estabilización (PE).
 Depósitos de Seguridade (DDS).

o O depósito de seguridade 1 (DDSI), constituído por 8 celas e cunha capacidade
total de 857.417 m3, alcanzou o final da súa vida útil, de xeito que foi selado e
clausurado.

o O novo depósito de seguridade (DDSII) está actualmente en uso.
 Almacenamento de lixiviados.
 Almacenamento de residuos contaminados con hidrocarburos (os residuos procedentes

da catástrofe do petroleiro Prestige encóntranse depositados na balsa 1, impermeabilizada
na súa base e cuberta na parte superior, á espera de autorización para a súa xestión fi-
nal).

 Nave de maduración (NM).
 Planta de estabilización de residuos (PER).
 Nave de transferencia II (NTII).
 Planta de recepción, clasificación, acondicionamento de residuos e recuperación de enva-

ses (PRE).

- O titular declara que a xestión das augas residuais xeradas nesta zona é a seguinte:

 Os lixiviados bombeados de cada unha das celas de seguridade son recollidos en tan-
ques verticais nun depósito de seguridade de 800 m3 de capacidade (tres depósitos de
100 m3 e un de 500 m3). Estes lixiviados almacenados transpórtanse en camións cisterna
á  planta  de  tratamento  físico-químico  (PFQ)  e/ou  á  planta  de  evaporación-oxidación
(EVOX) para o seu tratamento; salvo unha parte que, en función das necesidades, é con-
ducido mediante bombas á planta de estabilización (PE) para ser utilizado como fluidifi -
cante. En caso necesario, poderanse transferir a xestor externo autorizado.

 As augas residuais pluviais captadas polos sistemas superficiais de drenaxe dos de-
pósitos de seguridade e as procedentes do sistema de alivio de presión destes , son
recollidas mediante conducións e canalizadas a cadansúa balsa de almacenamento e de-
cantación impermeabilizadas. Posteriormente, mediante dúas conducións de vertido vér-
tense nun único punto de vertido ao rego de Pereiro (cunca do río Mera).

 As  augas residuais fecais xeradas na zona 2, son canalizadas a unha fosa estanca
localizadas nas coordenadas UTM: X=589.677, Y=4.823.016, e posteriormente as augas
residuais almacenadas son vertidas ao depósito de seguridade.

Como valores límite de emisión para as augas residuais  pluviais  e fecais vertidas ao dominio
público procedentes da zona 2, establécense os criterios que seguen, en base ao disposto nas
mellores  técnicas  dispoñibles,  segundo  os  documentos  de  referencia  existentes  e  a
documentación técnica consultada.

3.2. Valores límite de vertido.

a) Caudais máximos de vertido:

Os caudais máximos de vertido ao dominio público das augas residuais xeradas nas instalacións
son os seguintes:

AAI núm. 2006/0261_NAA/IPPC_052 Páxina 17 de 67



EFLUENTE CAUDAL MÁXIMO (m3/ano)

Augas residuais pluviais ao rego de Pereiro (cunca do río Mera)

Augas residuais pluviais correspondentes ao depósito de seguridade 1 (Área
influencia do DDSI)

1.266.643 (1)

Augas residuais pluviais correspondentes ao depósito de seguridade 2 (Área
influencia do DDSII)

370.172 (1)

TOTAL 1.636.815 (1)

(1)  Estes caudais poderán ser variables en función da pluviometría rexistrada na zona, debendo garantirse en calquera
caso a súa correcta xestión previamente ao seu vertido. 

Para o control do caudal vertido de augas residuais pluviais depuradas, a empresa disporá de
equipos de medición do caudal de vertido, instalado antes do vertido final ao rego de Pereiro.

b) Localización dos puntos de vertido.

Segundo a documentación presentada, as coordenadas UTM dos puntos de vertido das augas
residuais procedentes das instalacións son as que se reflicten na seguinte táboa:

VERTIDO MEDIO RECEPTOR
PUNTO DE VERTIDO

UTM X UTM Y

Augas residuais pluviais depuradas correspondentes ao DDSI e
DDSII

Rego do Pereiro 589.670 4.823.966

c) Calidade e control dos vertidos:

Os límites máximos que se autorizan para cada un dos vertidos de augas residuais xerados nas
instalacións  e  a  frecuencia  mínima  coa  que  se  controlarán  serán  os  que  se  detallan  a
continuación:
c.1) Augas residuais pluviais correspondentes ao depósito de seguridade 1 (DDSI)  e ao
depósito de seguridade 2 (DDSII).  Os límites máximos permitidos nos vertidos destas augas
residuais  e  a  periodicidade  coa  que  se  controlarán  en  cada  unha  das  dúas  arquetas  ou
dispositivos  que  deberán  existir  ao  efecto  logo  da  súa  depuración  en  cadansúa  balsa  de
decantación, e antes da súa confluencia con calquera outro efluente e do seu vertido ao rego do
Pereiro, son os que se detallan a continuación:

PARÁMETRO (unidades) VALOR LÍMITE PERIODICIDADE

pH (udes. Sörensen) 5,5 – 9,5

MENSUAL*

Sólidos en suspensión (mg/L) 80

DQOtotal (mg/L) 160

Aluminio disolto (mg/L) 1

Ferro disolto (mg/L) 2

Chumbo (mg/L) 0,2

*  As análises realizaranse sobre unha mostra composta durante un período de 24 horas.  No caso de
verterse durante un período inferior  ás 24 horas,  realizarase a mostraxe composta durante o total do
período de vertido. No caso de non efectuarse analítica nalgún mes por non producirse vertido, notificarase este
feito a Augas de Galicia antes da finalización do mes seguinte ao que non houbo vertido.
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Para o resto dos parámetros os límites máximos permitidos serán os especificados no anexo V da
presente resolución.

Os resultados destes controis remitiranse cunha periodicidade  MENSUAL a Augas de Galicia,
antes da finalización do mes seguinte ao da realización das mostraxes.

Asemade, realizarase un control en continuo dos parámetros pH e caudal de vertido das augas
residuais pluviais depuradas para cada un dos dous vertidos, dos que se remitirá un valor medio
diario a incorporar no informe mensual, mediante informe asinado polo responsable asignado e
selado pola empresa. 

- Todas as mostraxes e análises relativas ao control dos vertidos deberán realizarse por medio
dunha Entidade Colaboradora da Administración Hidráulica (ECA). 

-  Tal  e como se recolle no artigo 245.5 b) do Regulamento de dominio público hidráulico,  en
ningún  caso  o  cumprimento  dos  valores  límite  de  emisión  establecidos  poderá  alcanzarse
mediante técnicas de dilución.

- Esta Administración resérvase a facultade de modificar os límites impostos aos vertidos e a de
esixir ao titular da autorización a construción e explotación das obras e instalacións necesarias
para a adecuación dos vertidos 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 os tratamentos de depuración son insuficientes 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 os
vertidos ás características autorizadas. Neste senso, Augas de Galicia poderá esixir ao autorizado
a  instalación  de  tratamentos  complementarios  e  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.

-  A  Administración  poderá  efectuar,  cando  o  estime  oportuno,  análises  de  comprobación  da
calidade do vertido para cotexar que se cumpren as condicións expostas no presente informe.

d) Calidade e control do medio receptor:

- Deberase evitar a afección incompatible co mantemento das condicións e usos do medio recep-
tor. No caso de que os vertidos causen afección incompatible co medio receptor, a Administración
poderá revisar os condicionantes da autorización outorgada.

- Con independencia dos límites establecidos, no medio receptor deberanse cumprir os valores de
calidade de augas establecidos na seguinte lexislación, ou na que se dite nun futuro:

 Anexo V do Regulamento de Ordenación da pesca fluvial e dos ecosistemas acuáticos
continentais (aprobado mediante o Decreto 130/1997): Calidade mínima esixida ás augas
continentais.

 Anexo I do Real decreto 1341/2007, de 11 de outubro, sobre a xestión da calidade das au-
gas de baño.

 Anexos I e II do Real decreto 60/2011, de 21 de xaneiro, sobre as normas de calidade am-
biental no ámbito da política de augas: normas de calidade ambiental para substancias pri-
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oritarias e para outros contaminantes; e normas de calidade ambiental para substancias
preferentes.

 Anexo III do Real decreto 1481/2001: Eliminación de residuos mediante depósito en ver-
tedoiros: Procedementos de control e vixilancia nas fases de explotación e de mantemen-
to posterior.

- A titular deberá realizar un control do medio receptor nos seguintes puntos:

- 50 m augas arriba do punto de vertido de augas residuais pluviais depuradas no Rego do
Pereiro.
-  50 m augas abaixo do punto de vertido de augas residuais pluviais depuradas no
Rego do Pereiro.

- Os parámetros a controlar e a frecuencia de control en cada un dos puntos indicados serán os
establecidos para augas superficiais en vertedoiros de residuos non perigosos no anexo III 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

Controis Acción
Frecuencia mínima

Fase de explotación 
Frecuencia mínima
Fase posclausura 

Controis de da-
tos de emisión:
augas superfi-

ciais

Frecuencia de determinación da composi-
ción de augas superficiais. Nivel simplifi-

cado.
Trimestral (*) Trimestral (*)

Frecuencia de determinación da composi-
ción de augas superficiais. Nivel comple-

to.
Semestral Anual

(*) Estes controis deberán efectuarse todos os meses de xaneiro, abril, xullo e outubro
de cada ano natural.

- Os parámetros a analizar na fase de explotación nos alcances analíticos a nivel simplificado
e a nivel completo son os recollidos na táboa seguinte:

PARÁMETRO

ALCANCE ANALÍTICO
(NIVEL)

PARÁMETRO

ALCANCE ANALÍTICO
(NIVEL)

SIMPLIFICAD
O

COMPLET
O

SIMPLIFICAD
O

COMPLETO

pH X X Cromo VI (mg/L) X X

Temperatura (ºC) X Manganeso (mg/L) X X

Condutividade (µS/cm) X X Mercurio (mg/L) X X

DQO (mg O2/L) X Chumbo (mg/L) X X

DBO5 (mg O2/L) X X Aluminio (mg/L) X X

COD X Bario (mg/L) X

COT X X Berilio (mg/L) X

O2 disolto (mg/L) X X Boro (mg/L) X

Alcalinidade e dureza (mg
CaCO3/L)

X Cobre (mg/L) X X

Carbonatos (mg/L) X Ferro (mg/L) X X

Bicarbonatos (mg/L) X Prata (mg/L) X

Calcio (mg/L) X Zinc (mg/L) X
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PARÁMETRO

ALCANCE ANALÍTICO
(NIVEL)

PARÁMETRO

ALCANCE ANALÍTICO
(NIVEL)

SIMPLIFICAD
O

COMPLET
O

SIMPLIFICAD
O

COMPLETO

Magnesio (mg/L) X Talio (mg/L) X X

Potasio (mg/L) X Teluro (mg/L) X X

Sodio (mg/L) X Antimonio (mg/L) X X

Sólidos en suspensión
(mg/L)

X X Níquel (mg/L) X X

Materia sedimentable
(ml/L)

X Selenio (mg/L) X X

Cianuros (mg/L) X Cobalto (mg/L) X

Cloruros (mg/L) X X Molibdeno (mg/L) X

Fluoruros (mg/L) X X Vanadio (mg/L) X

Nitratos (mg/L) X X
Coliformes totais (NMP o

UFC/100 ml)

Nitritos (mg/L) X X
Coliformes fecais (NMP o

UFC/100 ml)

Nitróxeno Kjeldahl total
(mg/L)

X Fenois (mg/L) X X

Amonio (mg/L) X X Hidrocarburos e aceites (mg/L) X

Sulfatos (mg/L) X HPA (mg/L) X

Sulfuros (mg/L) X
Orgánicos volátiles e
semivolátiles (mg/L)

X X

Fostatos (mg/L) X X Pesticidas e herbicidas (mg/L) X

Fósforo total (mg/L) X BTEX (mg/L) X

Arsénico (mg/L) X X PCBs (mg/L) X

Cadmio (mg/L) X X TPHs (mg/L) X X

Cromo total (mg/L) X

- Os parámetros a analizar na fase de posclausura nos alcances analíticos a nivel simplificado
e a nivel completo son os recollidos na táboa seguinte:

PARÁMETRO

ALCANCE ANALÍTICO
(NIVEL)

PARÁMETRO

ALCANCE ANALÍTICO
(NIVEL)

SIMPLIFICAD
O

COMPLET
O

SIMPLIFICAD
O

COMPLET
O

pH X X Chumbo (mg/L) X X

Temperatura (ºC) X Aluminio (mg/L) X

Condutividade (µS/cm.) X X Bario (mg/L) X X

DQO (mg O2/L) X X Berilio (mg/L) X

DBO5 (mg O2/L) X Boro (mg/L) X

COD X X Cobre (mg/L) X X

COT X X Ferro (mg/L) X

Alcalinidade e dureza (mg
CaCO3/L)

X X Prata (mg/L) X
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PARÁMETRO

ALCANCE ANALÍTICO
(NIVEL)

PARÁMETRO

ALCANCE ANALÍTICO
(NIVEL)

SIMPLIFICAD
O

COMPLET
O

SIMPLIFICAD
O

COMPLET
O

Carbonatos/bicarbonatos
(mg/L)

X Zinc (mg/L) X X

Calcio (mg/L) X Talio (mg/L) X

Magnesio (mg/L) X Teluro (mg/L) X

Potasio (mg/L) X X Antimonio (mg/L) X X

Sodio (mg/L) X Níquel (mg/L) X X

Sólidos en suspensión
(mg/L) e materia

sedimentable (ml/L)
X X Selenio (mg/L) X X

Cianuros (mg/L) X X Cobalto (mg/L) X

Cloruros (mg/L) X X Molibdeno (mg/L) X X

Fluoruros (mg/L) X X Vanadio (mg/L) X

Nitratos e nitritos (mg/L) X X
Coliformes totais (NMP o

UFC/100 ml)

Nitróxeno Kjeldahl total
(mg/L)

X X
Coliformes fecais (NMP o

UFC/100 ml)

Amonio (mg/L) X X Fenois (mg/L) X X

Sulfatos e sulfuros (mg/L) X X
Hidrocarburos e aceites

(mg/L)
X X

Fósforo total (mg/L) X X HPA (mg/L) X X

Arsénico (mg/L) X X
Orgánicos volátiles e
semivolátiles (mg/L)

X X

Cadmio (mg/L) X X
Pesticidas e herbicidas

(mg/L)
X

Cromo total e VI (mg/L) X X BTEX (mg/L) X X

Manganeso (mg/L) X X PCBs (mg/L) X X

Mercurio (mg/L) X X O2 disolto (mg/L) X X

- Trimestralmente remitirase a esta Dirección Xeral un estudio que inclúa as análises reali-
zadas no medio receptor dos parámetros que corresponda segundo as dúas táboas ante-
riores, así como unha avaliación dos efectos de vertido e do grao de mantemento dunhas
condicións mínimas para o desenvolvemento da fauna acuática. A empresa remitirá a esta
Dirección Xeral o resultado destes informes antes da finalización do mes seguinte ao do es-
tudo.

- Todas as mostraxes e análises do medio receptor deberán realizarse por medio dunha Entida-
de Colaboradora da Administración Hidraúlica (ECA).

- Estes controis do medio para cada un dos puntos indicados, deberán efectuarse coinci-
dindo co correspondente control de vertido de augas residuais pluviais depuradas proce-
dentes do DDSII; e de ser posible, tamén co control do vertido das augas residuais plu-
viais depuradas procedentes do DDSI.

3.3. Sistemas e procedementos para o tratamento e o control de vertidos

AAI núm. 2006/0261_NAA/IPPC_052 Páxina 22 de 67



As augas residuais xeradas nas instalacións de SOGARISA son xestionadas do seguinte xeito:

- Na Zona 1 das instalacións de SOGARISA, localizada no parque empresarial das Somozas, non
se realiza vertido ao dominio público de augas residuais; dado que as únicas augas residuais
xeradas nesta zona son enviadas á rede de sumidoiros municipal con depuración posterior na
EDAR municipal das Somozas.

- Na Zona 2 das instalacións de SOGARISA, localizadas na ladeira do monte Marván e próximas
ao monte  A  Solana,  a  empresa  declara  a  existencia  de  vertidos  directos  ao  dominio  público
hidráulico  correspondentes  ás  augas  residuais  pluviais  procedentes  da  antiga  planta  de
recuperación de hidrocarburos (PRHC).  O tratamento destas augas residuais  é  o  reflectido  a
continuación:

 As augas residuais pluviais das cunetas perimetrais do depósito de seguridade nú-
mero 1 (DDSI), xa selado, son recollidas mediante conducións e canalizadas a unha balsa
de almacenamento e decantación impermeabilizada de 2.400 m2 de superficie.

 As augas residuais pluviais das cunetas perimetrais do depósito de seguridade nú-
mero 2 (DDSII), os alivios de presión e as augas de achique das celas non explota -
das, captadas polos sistemas superficiais de drenaxe, son recollidas mediante conducións
e canalizadas a unha balsa de almacenamento e decantación impermeabilizada de 4.000
m2 de superficie.

Posteriormente, as augas residuais depuradas nas dúas balsas de decantación, correspondentes
aos dous depósitos de seguridade, son dirixidas a un único punto de vertido no rego do Pereiro
(cunca do río Mera).

Por outra banda, os lixiviados non son vertidos ao dominio público, dado que son xestionados do
seguinte xeito:

 Os lixiviados bombeados de cada unha das celas de seguridade son recollidos en tan-
ques verticais nun depósito de seguridade de 800 m3 de capacidade (tres depósitos de
100 m3 e un de 500 m3). Estes lixiviados almacenados transpórtanse en camións cisterna
á planta de tratamento físico – químico (PFQ) e/ou á planta de evaporación – oxidación
(EVOX) para o seu tratamento; salvo unha parte, que en función das necesidades, é con-
ducido mediante bombas á planta de estabilización para ser utilizado como fluidificante.
En caso necesario, poderanse transferir a xestor externo autorizado.

Non obstante o anterior, cómpre lembrarlle a ese titular  a obriga de dispoñer de autorización
administrativa previa e expresa para a realización de vertidos directos ou indirectos ao do-
minio público.

3.4. Control e rexistro dos resultados dos vertidos

- Disporase dunha arqueta ou dispositivo equivalente para o control e mostraxe das augas resi-
duais pluviais depuradas á saída das instalacións de depuración (balsa de decantación) do DDSI e
á saída do sistema de depuración (balsa de decantación) do DDSII, antes da súa confluencia con
outros efluentes e do seu vertido ao rego do Pereiro; todas elas con acceso directo para a súa ins-
pección por parte desta Administración.

- A empresa disporá de instrumentos para o control en continuo dos seguintes parámetros: pH e
caudal. A empresa manterá en servizo e calibrará os devanditos instrumentos con métodos axeita-
dos.
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-  A  titular  deberá  dispor  de certificacións  emitidas  por  entidades externas  de verificación  das
características dos equipos de medición en continuo dos parámetros pH e caudal de vertido.

- 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 autorización.

 Incidencias acontecidas na operación que poidan influír na calidade dos vertidos ou na ca-
lidade do medio receptor. Calquera incidente será comunicado no momento de producirse,
por escrito, a esta Dirección Xeral.

- A Administración poderá inspeccionar as obras e instalacións dese titular.

3.5. Boas prácticas e melloras técnicas dispoñibles (MTD´s)

En xeral,  considéranse axeitadas as MTD´s propostas pola empresa no referente á xeración e
depuración  de  augas  residuais  xeradas  nas  súas  instalacións  e  descritas  na  documentación
achegada ao efecto. Complementariamente ás medidas indicadas, a empresa debe considerar as
seguintes medidas en relación co control de augas e xestión de lixiviados:
- Controlar as augas das precipitacións que penetren nos vasos do vertedoiro.
- Impedir que as augas superficiais ou subterráneas penetren nos residuos vertidos.
- Recoller e controlar as augas contaminadas e os lixiviados.
- Tratar as augas contaminadas e os lixiviados recollidos no vertedoiro de xeito que se cumpran os
límites requiridos para o seu vertido, ou xestionalas de xeito que se evite o seu vertido.
- Implantar dispositivos/procedementos para detectar a tempo as desviacións que poden afectar
ás instalacións de tratamento, e para evitar desarranxos nestas.

5. SOBRE A XESTIÓN E A PRODUCIÓN DE RESIDUOS.

Resumo das autorizacións que este titular posúe para a xestión de residuos na instalación:

Actividade Inscrición
Tipo de resi-
duos

Instalación
Capacidade
normal 
(t/ano)

Capacidade 
máxima
(t/ano)

Tratamento previo a eli-
minación
(D9)

SC-I-IPPC-XE-
00015

Residuos non 
perigosos

PFQ 590 6550 (*)

EVOX 3010 40000 (*)

SC-RP-IPPC-XE-
00002

Residuos peri-
gosos

PFQ 4000 6550 (*)
EVOX 25000 40000 (*)

PE 95000 100000
Eliminación en vertedoi-
ro (D5)

SC-RP-IPPC-XE-
00001

Residuos peri-
gosos

DDSII 115000 --

Almacenamento previo a
eliminación (D15)

SC-I-IPPC-XE-
00013

Residuos non 
perigosos

NT 12750 25000 (*)

Intercambio de residuos 
para sometelos  a cal-
quera operación entre 
R1 e R11 (R12)

SC-I-IPPC-XV-
00080

Residuos non 
perigosos

NT 4350 25000 (*)

SC-RP-IPPC-XV-
00006

Residuos peri-
gosos

NT 2000 25000 (*)

Valorización de residuos 
perigosos e recupera-
ción de envases (R5)

SC-RP-IPPC-XV-
00007

Residuos peri-
gosos

PRE 632 1267

SC-I-IPPC-XV-
00079

Residuos non 
perigosos

PRE 632 1267
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(*) Capacidades máximas totais, para residuos perigosos e non perigosos

5.1. Condicións xerais para o CTRIG.

- A xestión de residuos no CTRIG queda supedita ao cumprimento das seguintes condicións:

Primeira.- 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.

Segunda.- A actividade autorizada está condicionada ao cumprimento das prescricións técnicas
establecidas no proxecto que se presentou xunto coa solicitude.

Terceira.-  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.

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

Quinta.- A entidade explotadora disporá dun arquivo cronolóxico, físico ou telemático, segundo o
establecido no artigo 40 da Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e solos contaminados. Garda -
rase a información arquivada durante, cando menos, tres anos.

Sexta.- A efectos de que esta Dirección Xeral verifique que non se da algún dos supostos previs-
tos no artigo 25.4 e 25.5 da Lei 22/2011, a empresa deberá de notificar os traslados de residuos
fóra da Comunidade Autónoma de Galicia.

Sétima.- Realizarase o procedemento de control dos traslados de residuos perigosos e non perigo-
sos, incluídos no ámbito de aplicación do Decreto 174/2005, que se realicen pola vía pública den-
tro da Comunidade Autónoma de Galicia segundo o establecido no Decreto 59/2009, do 26 de fe-
breiro, polo que se regula a rastrexabilidade dos residuos.

Oitava.- Os residuos xestionados externamente entregaranse a xestores autorizados. Evitarase a
produción de residuos ou se esto non fose posible, xestionaranse mediante procedementos de va-
lorización, preferentemente mediante reciclado ou reutilización. No suposto de que tampouco fóra
factible a aplicación de ditos procedementos, por razóns técnicas ou económicas, os residuos eli -
minaranse de xeito que se evita ou reduza ao máximo a súa repercusión no medio ambiente, de
acordo coa normativa aplicable na materia. 
Os traslados dos residuos realizaranse mediante empresas transportistas inscritas no rexistro ao
efecto.

Novena.- Debe cumprir as normas técnicas vixentes relativas ó envasado, etiquetado e almacena-
mento de residuos perigosos.

Décima.- No caso do almacenamento, este terá que ser para residuos non perigosos por tempo in-
ferior a dous (2) anos, se o seu destino é a valorización, un ano se é a eliminación e para residuos
perigosos de seis (6) meses.
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Undécima.- Sen detrimento do indicado nas condicións anteriores, deberase dar cumprimento ao
establecido no Real decreto 833/1988, de 20 de xullo, polo que se aproba o regulamento para a
execución da Lei 20/1986, de 14 de maio, básica de residuos tóxicos e perigosos.

Duodécima.- Sen detrimento do indicado nas condicións anteriores, deberase dar cumprimento ao
establecido na Lei 22/2011, de 28 de xullo, de residuos e solos contaminados.

Décimo terceira.- Previamente á execución das obras das novas instalacións proxectadas e, no
caso de existir modificacións no deseño das mesmas en base aos proxectos técnicos e de explo -
tación presentados, a empresa debe remitir ditas modificacións por medio do Proxecto previsto na
normativa sectorial, firmado por técnico competente e visado polo Colexio Oficial correspondente,
para ser avaliadas por parte deste centro directivo.

Décimo cuarta.- Previamente á posta en marcha da actividade das novas instalacións a empresa
deberá:

 Presentar  o  certificado  visado  de  dirección  de  obra  correspondente  ao  proxecto
presentado, para a realización da preceptiva visita de comprobación das instalacións por parte
desta consellería. 

 Presentar os certificados de aceptación definitivos dos residuos resultantes do proceso
e/ou os clientes aos que se van a destinar os produtos obtidos.

 Actualizar a contía da fianza na forma prevista na condición seguinte.

Décimo quinta.- Réxime de garantías. 

 A empresa deberá manter  as fianzas ambientais indicadas no punto 3.1 do anexo I da
presente Resolución tendo en conta que:

- Para as actividades en proxecto a medida que se vaian construíndo no CTRIG, e
previo inicio da súa actividade, a empresa deberá actualizar a contía da fianza indicada no
punto 3.1.a   y  3.1.d do antedito anexo I para garantir axeitadamente a responsabilidade
ambiental. 

- A contía da fianza indicada no punto 3.1.b do antedito anexo I actualizarase cada
dous anos ou sempre que se modifiquen os criterios iniciais de fixación da fianza, debendo
manterse a mesma mentres a entidade explotadora sexa  responsable  do mantemento
posterior ao peche do vertedoiro.

 Para a realización das actividades autorizadas a empresa deberá manter vixente en todo
momento a póliza do seguro de responsabilidade civil  indicada no punto 3.2 do anexo I da
presente  Resolución.  O  incumprimento  desta  obriga  suporá  a  suspensión  da  eficacia  da
autorización outorgada e non poderá exercer as actividades prescritas mentres persista esta
circunstancia.

Décimo sexta.- Documentación a presentar periodicamente

O titular debe presentar ante a Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental a seguinte do-
cumentación coa periodicidade indicada: 
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1. Para as actividades de xestión de residuos, anualmente, o titular deberá presentar unha me-
moria 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.

5.2. Condicións para a xestión de residuos mediante valorización.

a) Valorización-clasificación de residuos.

-  Os residuos que abranguen as inscricións  SC-RP-IPPC-XV-00006 e  SC-I-IPPC-XV-00080 no
RXPXRG para valorización-clasificación de residuos relaciónanse no anexo VI da presente resolu-
ción codificados segundo a Orden MAM/304/2002.

- As características da instalación serán as seguintes:

Instalación: Nave de transferencia (NT).
Actividades autorizadas: 

-  R12  -- Intercambio  de  residuos  para  sometelos  a  calquera  das  operacións  
enumeradas  entre  R1  e  R11.  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 
a mestura, previas a calquera das operacións enumeradas de R1 a R11.
-  R1201 -- Clasificación,  separación ou agrupación de RAEE para os seguintes  
residuos, codificados segundo a Orde MAM/304/2002:

Denominación Residuo Código LER

Equipos desbotados que conteñen PCB, ou estan contaminados por eles, 
distintos dos especificados no código 160209

160210*

Equipamentos desbotados que conteñen clorofluorocarbonos, HCFC, HFC -
Residuos de equipamentos eléctricos e electrónicos

160211*

Equipos desbotados que conteñen amianto libre 160212*

Equipamentos desbotados que conteñen compoñentes perigosos distintos 
dos especificados nos códigos 160209* a 160212* - Residuos de equipa-
mentos eléctricos e electrónicos

160213*

Tubos fluorescentes e outros residuos que conteñen mercurio 200121*

Equipamentos fóra de uso que conteñen clorofluorocarbonos – Fraccións 
recollidas selectivamente de residuos municipais

200123*

Equipos eléctricos e electrónicos fóra de uso, distintos dos especificados 
nos códigos 200121* e 200123*, que conteñen compoñentes perigosos - 
Fraccións recollidas selectivamente de residuos municipais

200135*

Denominación Residuo Código LER

Equipamentos desbotados distintos dos especificados nos códigos 160209 
a 160213

160214

Equipamentos eléctricos e electrónicos fóra de uso distintos dos especifica- 200136
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Denominación Residuo Código LER

dos nos 200121, 200123 e 200135

Capacidade máxima de tratamento: 25.000 t/ano de residuos perigosos e non perigosos.
Cantidade normal de tratamento: 2.000 t/ano de residuos perigosos e 4.350 t/ano de residuos
non perigosos.
Réxime de funcionamento: 8 h/día e 250 días/ano.
Descrición da actividade: o proceso comprende as operacións de manipulación, segregación,
trasfego de líquidos, envasado, paletizado, etiquetado e almacenamento de residuos antes
da  súa  reexpedición  a  xestores  externos  autorizados.  A  ampliación  prevista  para  esta
instalación consiste no acondicionamento de diversos espazos;  en concreto a NT2 como
parte da antiga Planta de tratamento de pilas (PTP) para poder realizar os labores da planta
de transferencia.
As características de deseño e construción da instalación así como as condicións de explota-
ción da planta son as recollidas no “Proxecto básico para a solicitude da AAI do centro de
tratamento de residuos industriais de Galicia. Xaneiro 2007”, no “Proxecto básico para a am-
pliación das instalacións do centro de tratamento de residuos industriais de Galicia. Xaneiro
2007” visado Colexio oficial de Enxeñeiros Industriais de Galicia_Sede Ferrol e nas Adden-
das aos mesmos presentadas (1ª addenda Xullo 2007 e 2ª addenda Novembro 2007), no do-
cumento “Modificación non substancial da autorización ambiental integrada do CTRIG (As
Somozas). Outubro 2011” e Addenda ao mesmo presentada en Marzo de 2012 e no docu-
mento “Modificación non substancial da autorización ambiental integrada do CTRIG (As So-
mozas). Abril 2017” e Addendas ao mesmo presentadas en Xuño e Agosto de 2017 e Xanei-
ro e Marzo de 2018.

b) Valorización-clasificación de residuos e recuperación de envases.

-  Os residuos  que abrangue inscrición SC-RP-IPPC-XV-00007 e  SC-I-IPPC-XV-00079 no RX-
PXRG para valorización-clasificación de residuos e recuperación de envases relaciónanse no ane-
xo VIII da presente resolución codificados segundo a Orden MAM/304/2002.

- As características da instalación serán as seguintes:

Instalación: Planta de recepción, clasificación, acondicionamento de residuos e recuperación
de envases (PRE).
Actividade autorizada: Reciclaxe ou recuperación doutras materias inorgánicas (R5).
Capacidade máxima de tratamento: 1.267 t/ano de residuos perigosos.
Cantidade normal de tratamento: 632 t/ano de residuos perigosos.
Réxime de funcionamento: 8 h/día e 250 días/ano.
Descrición  da  actividade:  O  proceso  comprende  as  operacións  de  lavado,  desmontaxe,
triturado e moenda para a súa valorización externa ou reutilización.
As características de deseño e construción da instalación así como as condicións de explota-
ción da planta son as recollidas no “Proxecto básico para a ampliación das instalacións do
centro de tratamento de residuos industriais de Galicia. Xaneiro 2007”  visado polo Colexio
oficial de Enxeñeiros Industriais de Galicia_Sede Ferrol e as Addendas ao mesmo presenta-
das (1ª addenda Xullo 2007 e 2ª addenda Novembro 2007) e no documento “Modificación
non substancial da autorización ambiental integrada do CTRIG (As Somozas). Abril 2017” e
Addendas ao mesmo presentadas en Xuño e Agosto de 2017 e Xaneiro e Marzo de 2018.

c) Condicións para a xestión de residuos mediante valorización indicadas nos apartados a) e
b).
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Primeira.- Deberán cumprir estritamente o determinado no novo Real Decreto 110/2015, de 20 de
febreiro, sobre residuos de aparellos eléctricos e electrónicos e, en concreto, o relativo aos requisi-
tos para os tratamentos específicos dos RAEE recollidos no seu anexo XIII.
Do mesmo xeito, atenderase especialmente ao relativo sobre as condicións de almacenamento
dos RAEE previo ao tratamento, e en particular:

1) 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 re-
lativo ás condicións de almacenamento.

2) Os RAEE serán separados nas fraccións recollidas segundo as equivalencias
entre categorías de AEE, fraccións de recollida de RAEE e códigos LER-RAEE. 

3) 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 trata-
mento dos RAEEs recibidos, por lotes ou entregas.

4) Os stocks ou residuos almacenados rexistraranse anualmente e se considerarán
no balance de masas da instalación.

Segunda.- A autorización suxeita ás inscricións SC-RP-IPPC-XV-00006 no RXPXRG para valori-
zación de residuos perigosos de orixe industrial e urbana habilita á empresa para recibir e xestio-
nar residuos de aparellos eléctricos e electrónicos para a operación R1201 (Clasificación, separa-
ción ou agrupación de RAEE) clasificados cos seguintes códigos combinados LER-RAEE: 

1) 160210*-41* (Grandes aparellos con compoñentes perigosos)
2) 160211*-11*  (Aparellos con CFC, HCFC, HC, NH3), 160211*-12*  (Aparellos de

aire acondicionado)
3) 160212*-41* (Grandes aparellos con compoñentes perigosos), 160212*-51* (Pe-

quenos aparellos con compoñentes perigosos e pilas incorporadas).
4) 160213*-13* (Aparellos con aceite en circuítos ou condensadores), 160213*-22*

(Monitores en pantallas: non CRT, non LED),  160213*-41* (Grandes aparellos
con compoñentes perigosos), 160213*-51* (Pequenos aparellos con compoñen-
tes perigosos e pilas incorporadas),  160213*-72* (Paneis fotovoltaicos perigo-
sos).

5) 200121*-31* (Lámpadas de descarga non LED e fluorescentes, doméstico e pro-
fesional)

6) 200123*-11* (Aparellos con CFC, HCFC, HC, NH3), 200123*-12* (Aparellos aire
acondicionado)

7) 200135*-13* (Aparellos con aceite en circuítos e condensadores),  200135*-22*
(Monitores en pantallas: non CRT, non LED),  200135*-41* (Grandes aparellos
con compoñentes perigosos), 200135*-51* (Pequenos aparellos con compoñen-
tes perigosos e pilas incorporadas) e 200135*-61* (Aparellos de informática e te-
lecomunicación pequenos con compoñentes perigosos).

8) 200136-23 (Monitores e pantallas LED), 200136-42 (Grandes aparellos (Resto))
e 200136-52 (Pequenos aparellos (Resto)).

Terceira.- A autorización suxeita á inscrición SC-I-IPPC-XV-00080 no RXPXRG para valorización
de residuos non perigosos de orixe industrial e urbana habilita á empresa para recibir e xestionar
residuos de aparellos eléctricos e electrónicos para a operación R1201 (Clasificación, separación
ou agrupación de RAEE) clasificados cos seguintes códigos combinados LER-RAEE: 
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1) 160214-23 (Monitores e pantallas LED), 160214-32 (Lámpadas LED), 160214-42
(Grandes aparellos (resto)),  160214-52 (Pequenos aparellos (resto)) e  160214-
71 (Paneis fotovoltaicos).

2) 200136-23 (Monitores e pantallas LED), 160214-32 (Lámpadas LED), 160214-42
(Grandes aparellos (resto)) e 160214-52 (Pequenos aparellos (resto)).

Cuarta.- As autorizacións de valorización de RAEE indicadas na condición segunda e terceira deste
apartado c), habilitan á empresa para recibir e tratar residuos non perigosos clasificados cos códigos
LER 160214 e 200136 e residuos perigosos clasificados cos códigos LER 160210*, 160211*, 160212*
160213*,  200121*,  200123* e 200135* procedentes das categorías de AEE do anexo I do Real
Decreto 110/2015, de 20 de febreiro, sobre residuos de aparellos eléctricos e electrónicos, reflectidas
na táboa incorporada a esta resolución de modificación como Anexo A e segundo equivalencias cos
códigos LER-RAEE especificados,  non pudendo tratar residuos doutras procedencias,  aínda que
teñan os mesmos códigos LER que os residuos autorizados. A operación de valorización autorizada
consiste  principalmente en clasificación,  separación ou agrupación de RAEEs,  polo que á saída
seguirán sendo residuos non perigosos e perigosos, codificándose cos códigos LER de orixe e sendo
de aplicación a normativa de residuos.

- Para a PRE deben cumprise a condición xeral décimo quinta recollidas no punto 5.1. Lembrar
que a inscrición no RXPXRG desta planta manterase en suspenso ata que se proceda a realizar a
preceptiva inspección de conformidade das instalacións.

- A inscrición SC-RP-IPPC-XV-00006 e SC-I-IPPC-XV-00080 daranse de baixa de forma automáti-
ca aqueles residuos coincidentes coa actividade de valorización-clasificación de residuos e recu-
peración de envases realizada na PRE, salvo  xustificación motivada por parte da empresa, en
canto se proceda á alta desta actividade.

- No relativo ao almacenamento e envasado de residuos na PRE e na NT debe cumprirse de for-
ma específica as condicións xerais undécima e duodécima recollidas no punto 5.1 e a condición
décima en canto á transferencia de residuos a xestor externo.

- A modificación prevista consistente na adecuación da área circundante á NT mediante a execu-
ción dunha soleira e cubrición desta co obxecto  de permitir efectuar a descarga dos envases e big
bags con residuos, queda condicionada ao disposto  nas condicións xerais décimo cuarta e de ser
o caso, décimo quinta recollidos no punto 5.1 deste anexo.

- Unha vez realizados os labores de desmantelamento na PRHC, PNFU e PRM conforme as me-
morias presentadas, ese titular deberá presentar os correspondentes informes de finalización dos
traballos de desmantelamento, no que incluirá toda a documentación acreditativa da axeitada xes-
tión dos residuos xerados durante o desmantelamento, previo a  realización da preceptiva inspec-
ción de conformidade dos traballos.

5.3. Condicións para a xestión de residuos mediante eliminación.

a) Tratamento previo á eliminación. 

- Os residuos que abrangue a inscrición  SC-RP-IPPC-XE-00002 e  SC-I-IPPC-XE-00015 no RX-
PXRG para tratamento previo a eliminación en vertedoiro relaciónanse no anexo IX da presente
resolución codificados segundo a Orden MAM/304/2002.

- As características das instalacións serán as seguintes:
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Instalacións:  Planta  de  tratamento  fisicoquímico  (PFQ);  Planta  de  Evaporación-Oxidación
(EVOX); Planta de Estabilización (PE); 
Actividade autorizada: Tratamento fisicoquímico non especificado noutro número do anexo 1
da Orde MAM/304/2002 e que dea como resultado compostos ou mesturas que se eliminen
mediante algún dos procedementos enumerados entre D1 e D12 (por exemplo, evaporación,
secado, calcinación, etc.) (D9).

Planta de tratamento fisicoquímico (PFQ)

Capacidade máxima de tratamento: 6.550 t/ano de residuos perigosos e non perigosos.
Cantidade normal de tratamento: 4.000 t/ano de residuos perigosos e 590 t/ano de residuos
non perigosos.
Réxime de funcionamento: 12 h/día e 250 días/ano.
Descrición:  Tratamento  dos  residuos  líquidos  perigosos para  eliminar  a  súa toxicidade a
través  da  homoxeneización  e  neutralización.  Finalmente  realízase  unha floculación  e  un
filtrado  final  do  produto  da  reacción  obtendo  un  efluente  a  tratar  na  EVOX e  tortas  de
filtración que se depositan no DDS previa estabilización.

Planta de Evaporación-Oxidación (EVOX)

Capacidade máxima de tratamento: 40.000 t/ano de residuos perigosos e non perigosos.
Cantidade  normal  de  tratamento:  25.000  t/ano  de  residuos  perigosos  e  3.010  t/ano  de
residuos non perigosos.
Réxime de funcionamento: 24 h/día e 365 días/ano.
Descrición: Tratamento de evapo-concentración dos efluentes e residuos líquidos da planta
co  fin  de  reducir  o  volume  de  residuos  a  estabilizar.  Disporase  da  área  NT3  como
almacenamento  do  residuo  previo  ao  tratamento  na  EVOX  co  obxecto  de  evitar  os
almacenamentos previos en forma de GRG, bidóns ou similares, que se viña realizando no
interior da PFQ.  

Planta de Estabilización (PE)

Capacidade máxima de tratamento: 100.000 t/ano de residuos perigosos.
Cantidade normal de tratamento: 95.000 t/ano de residuos perigosos.
Réxime de funcionamento: 16 h/día e 250 días/ano.
Descrición:  Estabilización,  inertización  e/ou  solidificación  dos  residuos  antes  da  súa
eliminación  no  DDS  mediante  a  adición  de  reactivos  segundo  a  receita  de  tratamento
preparada polo laboratorio. 

As características de deseño e construción da instalación así como as condicións de explota-
ción da planta son as recollidas no “Proxecto básico para a solicitude da AAI do centro de
tratamento de residuos industriais de Galicia. Xaneiro 2007”, no “Proxecto básico para a am-
pliación das instalacións do centro de tratamento de residuos industriais de Galicia. Xaneiro
2007” visado Colexio oficial de Enxeñeiros Industriais de Galicia_Sede Ferrol e nas Adden-
das aos mesmos presentadas (1ª addenda Xullo 2007 e 2ª addenda Novembro 2007) e no
documento “Modificación non substancial da autorización ambiental integrada do CTRIG (As
Somozas). Outubro 2011”, Addenda ao mesmo presentada en Marzo de 2012 e no docu-
mento “Modificación non substancial da autorización ambiental integrada do CTRIG (As So-
mozas). Abril 2017” e Addendas ao mesmo presentadas en Xuño e Agosto de 2017 e Xanei-
ro e Marzo de 2018.

- A modificación prevista  consistente no   acondicionamento da actual  zona de taladrinas para
poder localizar nesta zona un área destinada ao control e verificación previa dos residuos que se
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reciban en GRG e bidóns con destino a PFQ, queda condicionada ao disposto  nas condicións xe-
rais décimo cuarta e de ser o caso, décimo quinta recollidos no punto 5.1 deste anexo.

- Os residuos que abranguen a inscrición SC-I-IPPC-XE-00013 no RXPXRG para tratamento pre-
vio en espera de eliminación relaciónanse no anexo VII da resolución de autorización ambiental in-
tegrada, codificados segundo a Orden MAM/304/2002.

- As características da instalación serán as seguintes:

Instalación: Nave de transferencia (NT).
Actividades  autorizadas:  Almacenamento  previo  a  calquera  das  operacións  enumeradas
entre D1 e D14 (con exclusión do almacenamento temporal  previo á recolla no lugar de
produción) (D15).
Capacidade máxima de tratamento (*): 25.000 t/ano de residuos perigosos e non perigosos.
Cantidade normal de tratamento: 12.750 t/ano de residuos non perigosos.
Réxime de funcionamento: 8 h/día e 250 días/ano.
Descrición da actividade: o proceso comprende as operacións de manipulación, segregación,
trasfego de líquidos, envasado, paletizado, etiquetado e almacenamento de residuos antes
da  súa  reexpedición  a  xestores  externos  autorizados.  A  ampliación  prevista  para  esta
instalación consiste no acondicionamento de diversos espazos;  en concreto a NT2 como
parte da antiga Planta de tratamento de pilas (PTP) para poder realizar os labores da planta
de transferencia.
As  características  de  deseño  e  construción da  instalación  así  como  as  condicións  de
explotación da planta son as recollidas no “Proxecto básico para a solicitude da AAI do
centro de tratamento de residuos industriais de Galicia. Xaneiro 2007”, no “Proxecto básico
para a ampliación das instalacións do centro de tratamento de residuos industriais de Galicia.
Xaneiro 2007” visado Colexio oficial de Enxeñeiros Industriais de Galicia_Sede Ferrol e nas
Addendas aos mesmos presentadas (1ª addenda Xullo 2007 e 2ª addenda Novembro 2007),
no documento “Modificación non substancial da autorización ambiental integrada do CTRIG
(As Somozas). Outubro 2011” e Addenda ao mesmo presentada en Marzo de 2012 e no
documento “Modificación non substancial da autorización ambiental integrada do CTRIG (As
Somozas).  Abril  2017” e Addendas ao mesmo presentadas en Xuño e Agosto de 2017 e
Xaneiro e Marzo de 2018.

(*) Capacidade máxima de tratamento compartida coa actividade de  valorización-clasificación de residuos,
desenvolvida nesta mesma nave de transferencia na Área I, por tratarse de idénticas instalacións.

b) Condición para tratamento previo a eliminación en vertedoiro

- Nas instalación de tratamento previo á eliminación non se poderán admitir residuos perigosos para
os cales existan plantas de valorización en Galicia.

- A admisión do residuo de código LER 150110*, “Envases que conteñen restos de substancias
perigosas ou están contaminados por elas”, na planta de tratamento previa a vertedoiro, realizara-
se unicamente cando non exista capacidade de tratamento nas plantas de valorización existentes.
Esta autorización terá unha vixencia de 12 meses contados dende a data desta Resolución, e será
renovada automaticamente mentres non existan plantas de valorización en Galicia para esta tipo-
loxía de residuo perigoso, ata un máximo igual á caducidade da autorización ambiental integrada.

c) Eliminación en vertedoiro.

- Os residuos que abrangue inscrición  SC-RP-IPPC-XE-00001 no RXPXRG para eliminación en
vertedoiro relaciónanse a continuación codificados segundo a Orden MAM/304/2002:
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Residuos admisibles no vertedoiro

Denominación Residuo Código LER

Terras e pedras que conteñen substancias perigosas 170503*

Residuos perigosos parcialmente estabilizados 190304*

- As características do vertedoiro serán as seguintes:

Tipo de vertedoiro: Vertedoiro de residuos perigosos 
Actividade  autorizada:  Vertedura  en  lugares  especialmente  deseñados  (por  exemplo,
colocación en celas estancas separadas, recubertas e illadas entre si e o ambiente, etc.)
(D5).
Capacidade do vaso de vertido: 1.130.000 m3 / 1.132.967,6 t.
Cantidade anual a eliminar: 115.000 t/ano de residuos perigosos
Vida útil: 25 anos 
Coordenadas UTM: X: 589.789; Y: 4.823.653; fuso: 29.
Descrición: Vertido no depósito de seguridade dos residuos previamente estabilizados. Esta
actividade  inclúe  o  almacenamento  previo  dos  residuos  na  NM  cando  as  condicións
climatolóxicas sexan adversas para o seu vertido directo.
As características de deseño e construción do vertedoiro, así como as operación de vertido,
son as recollidas no “Proxecto construtivo da fase IV da ampliación do CTRIG: apertura da
cela 1 e plataformas no concello das Somozas (A Coruña). Novembro 2007” visado polo Co-
lexio oficial de Enxeñeiros Técnicos de Minas de Galicia con data 16 de novembro de 2007,
no “Proxecto básico para a solicitude da AAI do centro de tratamento de residuos industriais
de Galicia. Xaneiro 2007”, no “Proxecto básico para a ampliación das instalacións do centro
de tratamento de residuos industriais de Galicia. Xaneiro 2007” visado Colexio oficial de En-
xeñeiros Industriais de Galicia_Sede Ferrol e nas Addendas aos últimos presentadas (1ª ad-
denda Xullo 2007 e 2ª addenda Novembro 2007), que se resumen a continuación:

- Paquete de impermeabilización do vaso de vertido (de teito a base):

Capa de grava de 50 cm de espesor con tubo dren perforado de 160 mm de diámetro

Xeotextil antipunzonamento 540 g/m2

Lámina de PEAD dobre texturizada 2 mm

Manta de bentonita 5.000 g/m2

Xeodrén de seguridade con xeotetxil por ambas caras

Lámina de PEAD dobre texturizada 2 mm

Manta de bentonita 5.000 g/m2

Lámina de PEAD dobre texturizada 1 mm

Xeodrén con xeotetxil por ambas caras

Rede de alivio de presión (tubaria PEAD ranurada de 125 mm de diámetro embebida
nunha capa de grava de recuberta por xeodrén)

- Rede de recollida de augas pluviais:

Para a evacuación das augas pluviais deséñanse 10 tipos de cunetas, a súa distribución
e detalle son as amosadas nos planos 3.05 a 3.09 do proxecto construtivo. As augas plu-
viais recollidas polas cunetas serán conducidas cara á balsa de decantación de augas
pluviais, por rebose procederase ao seu vertido a curso mediante conducións e baixan-
tes. O deseño destas infraestruturas seguirá o indicado no Anexo VI “Climatoloxía e hidrolo-
xía” do proxecto construtivo presentado.
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- Rede de recollida de lixiviados:

Consistirá nunha rede de conducións de drenaxe unidas a un colector xeral de lixiviados.
Esta  rede conducirá  mediante  bombeo,  segundo o amosado no plano 3.03 e  3.04 do
proxecto  construtivo,  o  lixiviado  ata  o  parque  de  almacenamento  de  lixiviados.  Estes
lixiviados  serán  tratados  nas  propias  instalacións  da  empresa,  ben  sexa  na  PE como
fluidifícante, tratados na PFQ ou na EVOX ou transferidas a xestor externo autorizado. O
deseño destas redes seguirá o indicado no Anexo VIII “Control e extracción de lixiviados” do
proxecto construtivo presentado.

- Selado provisional:

Capa de regularización de 30 cm e xeomembrana de PEBD de 1 mm de espesor.

- Paquete de impermeabilización de selado definitivo previsto (de teito a base):

Terra vexetal 30 cm

Capa de solo 70 cm

Xeodrén con xeotetxil por ambas caras

Lámina de PEAD dobre texturizada 2 mm

Manta de Bentonita 5.000 g/m2

Capa de acondicionamento (terras de regularización)

- Operacións de vertido:

A explotación realizarase mediante a explotación de 7 celas de vertido. O avance da fronte
de explotación en cada cela farase en dirección norte-sur.  O plan de enchido inclúe a
instalación de rain-flaps que permite diminuír a xeración de lixiviados. Todo isto segundo o
descrito no plan de explotación presentado e nos planos DDS-05 a DDS-12 do proxecto
básico de ampliación.
Na actualidade, e segundo declara o titular, se executaron as celas I, II, III, IV, V, sub-cela
6A e VII (cela temporal) do DDSII.

d) Condición para eliminación en vertedoiro.

d.1) Xerais.

Primeira.- En todo momento deberá cumprir as prescricións que sobre residuos se establecen na
Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e solos contaminados, no RD 1481/2001, de 27 de de-
cembro, polo que se regula a eliminación de residuos mediante depósito en vertedoiro, na Deci-
sión do Consello de 19 de decembro de 2002, pola que se establecen os criterios e procedemen-
tos de admisión de residuos nos vertedoiros con arranxo ao artigo 16 e ao anexo II da Directiva
1999/31/CE, na Orde do 20 de xullo de 2009 pola que se regula a construción e a xestión dos ver -
tedoiros no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia así como en cantas disposicións ou ins-
trucións fosen ditadas ou se diten na Administración do Estado e na Administración da Xunta de
Galicia en materia medioambiental.
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Segunda.- A actividade autorizada está condicionada ao cumprimento das prescricións técnicas
establecidas no proxecto e documentación adicional que se presentou xunto coa solicitude inicial
para o outorgamento da autorización ambiental integrada.

Terceira.- Calquera modificación dos termos obxecto desta autorización deberá ser comunicada a
este centro directivo para o seu coñecemento e avaliación.

d.2) Réxime de garantías

Cuarta.- A fianza para garantir a xestión do vertedoiro, recollida no punto 3 do anexo I, deberá ac-
tualizarse cada dous (2) anos ou sempre que se modifiquen os criterios iniciais de fixación da fian -
za, ademais dita fianza deberá manterse mentres a entidade explotadora sexa responsable do
mantemento posterior ao peche do vertedoiro.

d.3) Fase de obras.

Quinta.- Anteriormente á colocación dos xeosintéticos, tanto de impermeabilización de fondo de vaso
nas novas celas como de selado, a empresa designará unha Entidade Independente de Control
coas seguintes funcións:

 Redacción dun plan de control de calidade, copia compulsada do cal será entregado ante a
DXCACC para a súa aprobación. 

 Garantir o control de calidade da impermeabilización dos vasos de vertido e emitir o corres-
pondente informe, copia do cal será entregado ao fin das obras na DXCACC.

Sexta.- Antes do inicio da construción dunha nova cela de vertido a empresa debe presentar o
proxecto  construtivo  da  mesma, incluíndo  o  selado  e  clausura,  para  ser  avaliado  por  esta
DXCACC. Previamente á posta en marcha da mesma deberá presentar o  certificado visado de
dirección de obra correspondente ao proxecto presentado, para a realización da preceptiva visita
de comprobación das instalacións por parte desta consellería.

d.3) Fase de explotación. 

- Procedementos de admisión.

Sétima.- Só se poderán depositar no vertedoiro os residuos recollidos na táboa recollida o comezo
do apartado 5.3.c do presente  anexo.  Se,  excepcionalmente,  se  quixese  verter  outro  tipo  de
residuos,  a empresa deberá solicitar autorización expresa por parte desta Dirección Xeral.  En
ningún caso se aceptarán os residuos que figuran no artigo  5.3  do Real  Decreto  1481/2001.
Ademais atendendo ao principio de xerarquía na xestión de residuos establecido no artigo 8 da Lei
22/2011, do 28 de xullo, de residuos e solos contaminados, no caso de que se establezan en
Galicia instalacións de valorización dalgúns dos residuos autorizados, seguirase o procedemento
especificado no artigo 13 da Orde do 20 de xullo do 2009, pola que se regula a construción e a
xestión dos vertedoiros no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.
No caso do vertido directo do residuo codificado segundo a Orde MAM/304/2002 co LER 170503*,
“Terras  e  pedras que conteñen substancias  perigosas”,  sen paso anterior  pola  instalación de
estabilización previa á eliminación, delimitarse unha zona específica no interior da cela que se
estea a explotar, quedando aberta o tempo mínimo e indispensable para o vertido dese residuo. A
zona de explotación definida deberá recollerse no Plan de explotación e se notificará, para o seu
coñecemento, a esta DXCACC.
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Oitava.- En xeral a entidade explotadora deberá seguir as indicacións dadas na Decisión do Con-
sello, de 19 de decembro de 2002, pola que se establecen os criterios e procedementos de admi -
sión de residuos nos vertedoiros con arranxo ao artigo 16 e ao anexo II da Directiva 1999/31/CEE
e no anexo IV, Criterios e procedementos de admisión, da Orde do 20 de xullo do 2009, pola que
se regula a construción e a xestión dos vertedoiros no ámbito da Comunidade Autónoma de Gali-
cia, e, en particular, cumprir o procedemento de admisión de residuos específico do vertedoiro, pre-
sentado ante esta Dirección Xeral con data Novembro de 2007 dentro da 2ª addenda á solicitude de
AAI, coas seguintes consideracións:

 Os residuos serán considerados como admisibles no vertedoiro sempre e cando non
sobrepasen os valores límite establecidos no punto 2.4 da Decisión do Consello, de 19
de  decembro  de  2002,  pola  que  se  establecen  os  criterios  e  procedementos  de
admisión  de  residuos  nos  vertedoiros  con  arranxo  ao artigo  16  e  ao anexo  II  da
Directiva 1999/31/CEE.

 En ningún caso se admitirán residuos que presenten unha humidade superior ao 65%
en peso.

Todo isto en cumprimento do disposto no artigo 12 do RD 1481/2001, do 27 de decembro, polo que
se regula a eliminación de residuos mediante depósito en vertedoiro.

Novena.- A toma de mostras será realizada por persoas e entidades independentes do produtor e
xestor do residuo, seguindo os criterios da norma UNE-EN 14899:2007 (Caracterización de residuos.
Toma de mostras de residuos. Esquema para a preparación e aplicación dun plan de mostraxe). Non
obstante,  a toma de mostras poderán levala  a cabo produtores de residuos ou operadores coa
condición  de  que  realicen  un  control  anual  por  parte  dunha  entidade  independente  de  control
autorizada (na área: Medioambiental e no ámbito: Residuos).

Décima.- As entidades que realicen as probas ex situ para a caracterización básica e as probas de
conformidade correrán a cargo de laboratorios con experiencia acreditada en probas con residuos
e análises destes, así como un sistema eficaz de garantía da calidade. As probas de residuos
poderán levalas a cabo produtores de residuos ou operadores. A estes efectos, os promotores
comunicarán á Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental o laboratorio que realizará ás
probas.  Estimarase  que  o  laboratorio  é  axeitado  no  caso  de  que  a  Administración  non  se
pronuncie en contra no prazo de dez días seguintes á comunicación do promotor.

Undécima.-  Os  métodos  de  referencia  para  a  medición  dos  parámetros  serán  métodos
normalizados  polo  CEN.  En  ausencia  de  métodos  normalizados  polo  CEN poderanse  utilizar
métodos normalizados pola ISO ou métodos normalizados nacionais (Normas UNE). Poderase
utilizar tamén calquera outro método validado ou acreditado, sempre que garanta a obtención de
resultados equivalentes ós métodos de referencia.

Duodécima.- De acordo co especificado no apartado 3 do anexo IV, Criterios e procedementos de
admisión, da  Orde do 20 de xullo do 2009, pola que se regula a construción e a xestión dos
vertedoiros  no ámbito  da  Comunidade Autónoma de  Galicia,  a entidade explotadora levará un
rexistro da información producida como consecuencia da aplicación do procedemento de admisión de
residuos (caracterización básica, probas de conformidade e rexistro de incidencias da verificación in
situ), que deberá conservar ata a clausura do vertedoiro, e en todo caso durante un período mínimo
de cinco anos. Dita información estará a disposición da DXCACC, e de ser o caso no formato e forma
que esta última dispoña.
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Décimo terceira.- Segundo o indicado no artigo 12.1.d) do RD 1481/2001 se os residuos non fosen
admitidos no vertedoiro a entidade explotadora deberá notificar sen demora esta circunstancia a esta
Dirección Xeral, sen prexuízo do disposto no Regulamento CEE nº 259/93.

Décimo cuarta.- A efectos de que esta Dirección Xeral verifique que non se dá algún dos supostos
previstos no artigo 25.4 e 25.5 da Lei 22/2011, a empresa, no caso de querer xestionar nas instala-
cións residuos producidos fóra da Comunidade Autónoma de Galicia, procederá segundo o indicado
no artigo 14 da Orde do 20 de xullo do 2009, pola que se regula a construción e a xestión dos ver -
tedoiros no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

- Xestión do vertedoiro.

Décimo quinta.- A empresa deberá manter un responsable coa cualificación técnica adecuada
para a xestión do vertedoiro; en caso de cambio de responsable, ese titular deberá remitir unha
proposta de cambio a esta Dirección Xeral para a súa aprobación. Asemade a empresa deberá ter
previsto  o  desenvolvemento  e  formación  profesional  técnica  do  persoal,  tanto  ao  inicio  da
explotación como durante a vida útil do vertedoiro.

Décimo sexta.- Durante  a  explotación  do vertedoiro  adoptaranse as  medidas necesarias  para
evitar accidentes e limitar as súas consecuencias, en particular a aplicación da Lei 31/1995, do 8
de  novembro,  sobre  prevención  de  riscos  laborais,  e  disposicións  regulamentarias  que  a
desenvolven.

Décimo sétima.- Relativo aos procedementos de vixilancia e control ambiental, durante a fase de
explotación e posclausura, e en cumprimento do artigo 13 do RD 1481/2001, fíxanse as seguintes
directrices mínimas:

• A entidade explotadora  do vertedoiro  levará  a  cabo  durante  a  fase de explotación e
posclausura as condicións de control  e vixilancia  ambiental  especificadas na presente
Resolución.

• A toma de mostras e as operacións analíticas de ditos procedementos serán realizados
por unha entidade independente de control autorizada.

• A entidade explotadora notificará nun prazo máximo de 24 h á Dirección Xeral de Calidade
e Avaliación Ambiental e ao Concello correspondente todo efecto negativo significativo
sobre o medio ambiente posto de manifesto nos procedementos de control e vixilancia e
acatará a decisión da DXCACC sobre a natureza e o calendario das medidas correctoras
que  deban  adoptarse;  estas  medidas  poranse  en  práctica  a  expensas  da  entidade
explotadora. 

Décimo  oitava.-  Cada  dous  (2)  anos,  a  entidade  explotadora  do  vertedoiro  presentará  unha
actualización, da análise económica, para dar cumprimento ao dito no artigo 11 do RD 1481/2001 e
no artigo 17 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.  A  dita  actualización  deberá  ir
acompañada dunha actualización do informe de revisión e verificación coa opinión favorable dun
auditor ou censor xurado de contas a que se refire o artigo 16.3 da antedita Orde.

d.4) Fase de clausura.

Décimo  novena.-  Para  iniciar  o  procedemento  de  clausura  do  vertedoiro  e  con  anterioridade  á
realización das obras a entidade explotadora deberá presentar o proxecto de execución da clausura,
seguindo o procedemento do anexo X da  Orde do 20 de xullo do 2009, pola que se regula a
construción e a xestión dos vertedoiros no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, asinado
por  técnico  competente  e  visado  polo  colexio  oficial  correspondente,  que  defina  de  forma
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pormenorizada as accións que se van a realizar, así como o plan de vixilancia e control posclausura
seguindo as directrices do anexo III  da citada orde. As obras non se poderán iniciar mentres a
DXCACC non se pronuncie sobre a viabilidade ambiental do proxecto presentado.  

Vixésima.-  Conforme  o  artigo  14.1.  do  RD  1481/2001  o  vertedoiro  só  poderá  considerarse
definitivamente clausurado despois de que a autoridade competente realice unha inspección final
in situ. Para realizar a preceptiva visita por parte desta consellería a empresa deberá presentar: 

1 Informe de garantía de calidade da instalación dos xeosintéticos no selado das celas.
2 Certificado fin de obra, asinado por técnico competente e visado polo correspondente colexio

oficial,  para  proceder  á  inspección  final  in  situ  necesaria  para  considerar  definitivamente
clausurado o vertedoiro (Art. 14 do RD 1481/2001).

3 Plano topográfico no que se indique a posición exacta dos dispositivos de control ambiental.

Vixésima primeira.- Segundo o artigo 22 da Orde do 20 de xullo tras a clausura definitiva dos ver-
tedoiros a entidade explotadora será responsable durante un período non inferior a trinta (30) anos
do seu mantemento, vixilancia, análise e control dos lixiviados do vertedoiro e, no seu caso dos
gases xerados, así como do réxime de augas subterráneas nas súas inmediacións, todo elo de
conformidade co plan de mantemento posclausura.

Vixésima segunda.- Os posteriores usos do solo deberán ser informados á DXCACC para a súa
aprobación co fin de garantir que non se produzan danos nas capas de selado, no funcionamento
dos canais perimetrais e elementos do sistema de control posclausura nin afecten á estabilidade
do vertedoiro.

5.4. Condicións para a produción de residuos.

a) Condicións xerais.

Primeira.- O titular da instalación deberá contar coas inscricións que lle correspondan no Rexistro
Xeral de Produtores e Xestores de Residuos de Galicia, mantelas actualizadas, e cumprir cos con-
dicionantes recollidos na correspondente resolución de inscrición.

Segunda.- 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. Entre
estas:

- A entidade explotadora disporá dun arquivo cronolóxico, físico ou telemático, segundo o estable-
cido no artigo 40 da Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e solos contaminados. Gardarase a
información arquivada durante, cando menos, tres (3) anos.

- A efectos de que esta Dirección Xeral verifique que non se dá algún dos supostos previstos no
artigo 25.4 e 25.5 da Lei 22/2011, o titular deberá notificar os traslados de residuos fóra da Comu-
nidade Autónoma de Galicia.

- Realizarase o procedemento de control dos traslados de residuos perigosos e non perigosos, in -
cluídos no ámbito de aplicación do Decreto 174/2005, que se realicen pola vía pública dentro da
Comunidade Autónoma de Galicia segundo o establecido no Decreto 59/2009, do 26 de febreiro,
polo que se regula a rastrexabilidade dos residuos.
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- Cumpriranse as obrigas que se derivan do disposto no Real decreto 833/1988, de 20 de xullo,
polo que se aproba o regulamento para a execución da Lei 20/1986, de 14 de maio, básica de re -
siduos tóxicos e perigosos.

- Os residuos xestionados externamente entregaranse a xestores autorizados. Priorizarase a en-
trega a xestores que realicen operacións de valorización e que se atopen máis preto á planta. Os
traslados dos residuos realizaranse mediante empresas transportistas inscritas no rexistro ao efec-
to.

- Deberanse cumprir as normas técnicas vixentes relativas ao envasado, etiquetado e almacena-
mento de residuos perigosos.

- No caso do almacenamento, este terá que ser para residuos non perigosos por tempo inferior a
dous (2) anos, se o seu destino é a valorización, un ano se é a eliminación e para residuos perigo-
sos de seis (6) meses.

5.5. Vixilancia e control ambiental durante a fase de funcionamento e posclausura.

5.5.1. Obtención e controis de datos meteorolóxicos

A entidade explotadora debe manter unha rede de recollida de datos meteorolóxicos cuxa finalida-
de é a de obter estes datos é realizar un balance hídrico das augas recepcionadas no vertedoiro,
como elemento eficaz para determinar extremos como a existencia de acumulación ou non de lixi-
viados no vaso de vertido ou a perforación da lámina, segundo as seguintes normas:

- Esta rede poderá estar constituída por estacións meteorolóxicas de organismos oficiais.
- A rede deberá contar cunha estación próxima ao vertedoiro da que se xustifique conveniente-
mente que a zona de vertido está dentro do ámbito de cobertura da mesma. En caso de que non
se poida facer tal afirmación estimaranse os datos a partir dos obtidos nas tres estacións máis
próximas que formen un triángulo no que quede inscrito o vertedoiro.

Os datos e a frecuencia de obtención dos mesmos será a indicada na seguinte táboa.

Controis Acción
Frecuencia mínima

Fase de explotación 
Frecuencia mínima
Fase posclausura 

Datos meteoro-
lóxicos

Medida do volume de precipitación

Dato valor medio mensual Dato valor medio mensual
Medida de temperatura

Medida de evaporación

Medida de humidade atmosférica

Realización do balance hídrico Dato mensual Anual

5.5.2. Vixilancia e control de lixiviados. Indicacións.

- A empresa debe manter instalada unha rede de vixilancia de augas de percolación coas seguin-
tes características:

- Na entrada do punto no que se descargue o lixiviado realizarase a toma de mostras e medi-
ción. No punto de toma de mostra de lixiviados, non existirá nunca mestura dos lixiviados coas
augas de escorrenta interior da implantación industrial.

- As instalacións de tratamento de lixiviados deberán dispor de puntos de control da cantidade e
da calidade destes á entrada e saída da unidade de tratamento.
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- A frecuencia da toma de mostras e análises serán as determinadas na seguinte táboa. 

Controis Acción
Frecuencia mínima

Fase de explotación 
Frecuencia mínima
Fase posclausura 

Controis de da-
tos de emisión:

lixiviados

Frecuencia de cuantificación do volume
de lixiviados

Mensual Dato valor medio trimestral

Frecuencia de determinación da composi-
ción de lixiviados. Nivel simplificado.

Mensual Trimestral (*)

Frecuencia de determinación da composi-
ción de lixiviados. Nivel completo.

Semestral (*) Anual

(*) Os controis  trimestrais deberán efectuarse todos os meses de xaneiro, abril, xullo e outubro de cada ano natu-
ral, e os controis semestrais deberán efectuarse todos os meses de xaneiro e xullo de cada ano natural. A empre-
sa remitirá á DXCACC o resultado destes controis antes da finalización do mes seguinte ao da mostraxe. 

Os parámetros a caracterizar en cada unha das mostras de lixiviados durante a fase de explotación son os
recollidos na seguinte táboa, tanto para o alcance analítico a nivel simplificado como a nivel completo:

PARÁMETRO
ALCANCE ANALÍTICO (NIVEL)

PARÁMETRO
ALCANCE ANALÍTICO (NIVEL)

SIMPLIFICADO COMPLETO SIMPLIFICADO COMPLETO

pH X X Manganeso (mg/L) X X

Temperatura (ºC) X Mercurio (mg/L) X X

Condutividade (µS/cm) X X Chumbo (mg/L) X X

DQO (mg O2/L) X Aluminio (mg/L) X X

DBO5 (mg O2/L) X Bario (mg/L) X X

COD X Berilio (mg/L) X

COT X X Boro (mg/L) X

Alcalinidade e dureza (mg
CaCO3/L)

X Cobre (mg/L) X X

Carbonatos (mg/L) X Ferro (mg/L) X X

Bicarbonatos (mg/L) X Prata (mg/L) X

Calcio (mg/L) X Zinc (mg/L) X X

Magnesio (mg/L) X Talio (mg/L) X X

Potasio (mg/L) X Teluro (mg/L) X X

Sodio (mg/L) X Antimonio (mg/L) X X

Sólidos en suspensión
(mg/L)

X X Níquel (mg/L) X X

Materia sedimentable
(ml/L)

X Selenio (mg/L) X X

Cianuros (mg/L) X Cobalto (mg/L) X

Cloruros (mg/L) X X Molibdeno (mg/L) X X

Fluoruros (mg/L) X X Vanadio (mg/L) X

Nitratos (mg/L) X X
Coliformes totais (NMP o

UFC/100 ml)

Nitritos (mg/L) X Coliformes fecais (NMP o
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PARÁMETRO
ALCANCE ANALÍTICO (NIVEL)

PARÁMETRO
ALCANCE ANALÍTICO (NIVEL)

SIMPLIFICADO COMPLETO SIMPLIFICADO COMPLETO

UFC/100 ml)

Nitróxeno Kjeldahl total
(mg/L)

X Fenois (mg/L) X X

Amonio (mg/L) X Hidrocarburos e aceites (mg/L) X

Sulfatos (mg/L) X X HPA (mg/L) X

Sulfuros (mg/L) X
Orgánicos volátiles e
semivolátiles (mg/L)

X X

Fósforo total (mg/L) X X Pesticidas e herbicidas (mg/L) X

Arsénico (mg/L) X X BTEX (mg/L) X

Cadmio (mg/L) X X PCBs (mg/L) X

Cromo total (mg/L) X TPHs (mg/L) X X

Cromo VI (mg/L) X X Aceites e graxas (mg/L) X

Os parámetros a caracterizar en cada unha das mostras de lixiviados durante a fase de posclausura son os
recollidos na seguinte táboa, tanto para o alcance analítico a nivel simplificado como a nivel completo:

PARÁMETRO
ALCANCE ANALÍTICO (NIVEL)

PARÁMETRO
ALCANCE ANALÍTICO (NIVEL)

SIMPLIFICADO COMPLETO SIMPLIFICADO COMPLETO

pH X X Chumbo (mg/L) X X

Temperatura (ºC) X Aluminio (mg/L) X

Condutividade (µS/cm.) X X Bario (mg/L) X X

DQO (mg O2/L) X X Berilio (mg/L) X

DBO5 (mg O2/L) X Boro (mg/L) X

COD X X Cobre (mg/L) X X

COT X X Ferro (mg/L) X

Alcalinidade e dureza (mg
CaCO3/L)

X X Prata (mg/L) X

Carbonatos/bicarbonatos
(mg/L)

X Zinc (mg/L) X X

Calcio (mg/L) X Talio (mg/L) X

Magnesio (mg/L) X Teluro (mg/L) X

Potasio (mg/L) X X Antimonio (mg/L) X X

Sodio (mg/L) X Níquel (mg/L) X X

Sólidos en suspensión
(mg/L) e materia

sedimentable (ml/L)
X X Selenio (mg/L) X X

Cianuros (mg/L) X X Cobalto (mg/L) X

Cloruros (mg/L) X X Molibdeno (mg/L) X X

Fluoruros (mg/L) X X Vanadio (mg/L) X

Nitratos (mg/L) X
Coliformes totais (NMP o

UFC/100 ml)
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PARÁMETRO
ALCANCE ANALÍTICO (NIVEL)

PARÁMETRO
ALCANCE ANALÍTICO (NIVEL)

SIMPLIFICADO COMPLETO SIMPLIFICADO COMPLETO

Nitritos (mg/L) X
Coliformes fecais (NMP o

UFC/100 ml)

Nitróxeno Kjeldahl total
(mg/L)

X X Fenois (mg/L) X X

Amonio (mg/L) X
Hidrocarburos e aceites

(mg/L)
X X

Sulfatos e sulfuros (mg/L) X X HPA (mg/L) X X

Fósforo total (mg/L) X X
Orgánicos volátiles e
semivolátiles (mg/L)

X X

Arsénico (mg/L) X X
Pesticidas e herbicidas

(mg/L)
X

Cadmio (mg/L) X X BTEX (mg/L) X X

Cromo total e VI (mg/L) X X PCBs (mg/L) X X

Manganeso (mg/L) X X

Mercurio (mg/L) X X

- A empresa remitirá TRIMESTRALMENTE a esta DXCACC o resultado destes controis para os parámetros
que corresponda segundo as dúas táboas anteriores.
- A mostraxe dos lixiviados, así como as determinacións analíticas, deberán ser realizadas por un laboratorio
acreditado conforme á norma UNE-EN ISO/IEC 17025.

5.5.3. Vixilancia e control da topografía da zona. Indicacións.

- Controlarase a estabilidade do vaso de vertido respectando as seguintes directrices:

- O control de estabilidade do vaso levarase a cabo establecendo puntos de medida nos que se
controlarán os movementos horizontais e verticais da masa de residuos, así como as estrutu-
ras asociadas ao vaso de vertido.

- Vertedoiro en explotación. A descrición da estrutura e composición do vaso de vertido durante
a explotación incluirá:

a. Superficie ocupada polos residuos.
b. Peso
c. Volume
d. Método de depósito e explotación que se está a realizar.
e. Capacidade restante do vaso.

- Unha vez clausurado o vertedoiro: No caso de que os residuos depositados presenten noiros
frontais de altura superior a 20 m ou pendentes maiores de 2,5H:1V deberán contar como mí-
nimo con dúas seccións de control (unha a pé de noiro e outra na zona de coroación) definidas
como resultado dun estudo de estabilidade específico e nas que se estudarán os movementos
horizontais e verticais da masa de residuos.

- A frecuencia dos controis a realizar e estudos, será a determinada na seguinte táboa:
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Controis Acción
Frecuencia mínima

Fase de explotación 
Frecuencia mínima
Fase posclausura 

Control da
topografía da

zona. Datos so-
bre o vaso de

vertido e asen-
tamentos

Recoñecementos e inspección de fendas,
afundimentos e erosións (recoñecemento

visual)
Semanal Trimestral

Estrutura e composición do vaso de verti-
do: superficie ocupada polos residuos, vo-
lume e composición dos mesmos, capaci-

dade restante dispoñible

Trimestral ----

Control de asentamentos e subsidencias Trimestral Semestral

Control de movementos horizontais e ver-
ticais da masa de residuos

Trimestral Semestral

Levantamento topográfico Semestral (*) ----

Control do estado da capa de selaxe ---- Trimestral

(*) No caso de que o DDS en explotación xestionase menos de 50.000 t/ano, ese titular podería solicitar a redu-
ción da frecuencia de semestral a anual para o levantamento topográfico.  Os controis  trimestrais deberán efec-
tuarse todos os meses de xaneiro, abril, xullo e outubro de cada ano natural , e os controis semestrais deberán
efectuarse todos os meses de xaneiro e xullo de cada ano natural. A empresa remitirá á DXCACC o resultado des -
tes controis antes da finalización do mes seguinte ao da mostraxe. 

5.5.4. Control da vexetación. Indicacións.

Tanto durante a realización das obras de selado como durante a fase posclausura de cada unha
das celas de vertido realizaranse visitas mensuais nas que se valore a evolución da revexetación
efectuada, indicando as medidas tomadas no caso de detectar algún problema na mesma.
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Anexo VI: Valorización - clasificación de residuos

1.- Residuos perigosos admisibles na NT asociados coa inscrición SC-RP-IPPC-XV-00006

Denominación Residuo Código LER

Estériles que xeran ácido procedentes da transformación de sulfuros 010304*

Outros estériles que conteñen substancias perigosas 010305*

Outros residuos que conteñen substancias perigosas procedentes da transformación física e quími-
ca de minerais metálicos

010307*

Residuos que conteñen substancias perigosas procedentes da transformación física e química de
minerais non metálicos

010407*

Lodos e residuos de perforacións que conteñen hidrocarburos 010505*

Lodos e outros residuos de perforacións que conteñen substancias perigosas 010506*

Residuos agroquímicos que conteñen substancias perigosas 020108*

Serraduras, labras, retrincos, madeira, taboleiros de partículas e chapas que conteñen substancias
perigosas

030104*

Conservantes da madeira orgánicos non haloxenados 030201*

Conservantes da madeira organoclorados 030202*

Conservantes da madeira organometálicos 030203*

Conservantes da madeira inorgánicos 030204*

Outros conservantes da madeira que conteñen substancias perigosas 030205*

Residuos de desengraxamento que conteñen disolventes sen fase líquida 040103*

Residuos do acabamento que conteñen disolventes orgánicos 040214*

Colorantes e pigmentos que conteñen substancias perigosas 040216*

Lodos do tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosas 040219*

Lodos de desalinización 050102*

Lodos de fondos de tanques 050103*

Lodos de alquil ácido 050104*

Derramos de hidrocarburos 050105*

Lodos oleosos procedentes de operacións de mantemento de instalacións ou equipamentos 050106*

Alcatráns ácidos 050107*

Outros alcatráns 050108*

Lodos do tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosas 050109*

Residuos procedentes da limpeza de combustibles con bases 050111*

Hidrocarburos que conteñen ácidos 050112*

Arxilas de filtración usadas 050115*

Alcatráns ácidos 050601*

Outros alcatráns 050603*

Residuos que conteñen mercurio 050701*
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Ácido sulfúrico e ácido sulfuroso 060101*

Ácido clorhídrico 060102*

Ácido fluorhídrico 060103*

Ácido fosfórico e ácido fosforoso 060104*

Ácido nítrico e ácido nitroso 060105*

Outros ácidos 060106*

Hidróxido cálcico 060201*

Hidróxido amónico 060203*

Hidróxido potásico e hidróxido sódico 060204*

Outras bases 060205*

Sales sólidos e solucións que conteñen cianuros 060311*

Sales sólidos e solucións que conteñen metais pesados 060313*

Óxidos metálicos que conteñen metais pesados 060315*

Residuos que conteñen arsénico 060403*

Residuos que conteñen mercurio 060404*

Residuos que conteñen outros metais pesados 060405*

Lodos do tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosas 060502*

Residuos que conteñen sulfuros perigosos 060602*

Residuos de electrólise que conteñen amianto 060701*

Carbón activo procedente da produción de cloro 060702*

Lodos de sulfato bárico que conteñen mercurio 060703*

Solucións e ácidos, por exemplo, ácido de contacto 060704*

Residuos que conteñen clorosilanos perigosos 060802*

Residuos cálcicos de reacción que conteñen ou están contaminados con substancias perigosas 060903*

Residuos que conteñen substancias perigosas 061002*

Produtos fitosanitarios inorgánicos, conservantes da madeira e outros biocidas 061301*

Carbón activo usado (excepto o código 06 07 02) 061302*

Residuos procedentes da transformación do amianto 061304*

Feluxe 061305*

Líquidos de limpeza e licores nai acuosos 070101*

Disolventes, líquidos de limpeza e licores nai organohaloxenados 070103*

Outros disolventes, líquidos de limpeza e licores nai orgánicos 070104*

Residuos de reacción e de destilación haloxenados 070107*

Outros residuos de reacción e de destilación 070108*

Tortas de filtración e absorbentes usados haloxenados 070109*

Outras tortas de filtración e absorbentes usados 070110*
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Lodos do tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosas 070111*

Líquidos de limpeza e licores nai acuosos 070201*

Disolventes, líquidos de limpeza e licores nai organohaloxenados 070203*

Outros disolventes, líquidos de limpeza e licores nai orgánicos 070204*

Residuos de reacción e de destilación haloxenados 070207*

Outros residuos de reacción e de destilación 070208*

Tortas de filtración e absorbentes usados haloxenados 070209*

Outras tortas de filtración e absorbentes usados 070210*

Lodos do tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosas 070211*

Residuos procedentes de aditivos que conteñen substancias perigosas 070214*

Residuos que conteñen siliconas perigosas 070216*

Líquidos de limpeza e licores nai acuosos 070301*

Disolventes, líquidos de limpeza e licores nai organohaloxenados 070303*

Outros disolventes, líquidos de limpeza e licores nai orgánicos 070304*

Residuos de reacción e de destilación haloxenados 070307*

Outros residuos de reacción e de destilación 070308*

Tortas de filtración e absorbentes usados haloxenados 070309*

Outras tortas de filtración e absorbentes usados 070310*

Lodos do tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosas 070311*

Líquidos de limpeza e licores nai acuosos 070401*

Disolventes, líquidos de limpeza e licores nai organohaloxenados 070403*

Outros disolventes, líquidos de limpeza e licores nai orgánicos 070404*

Residuos de reacción e de destilación haloxenados 070407*

Outros residuos de reacción e de destilación 070408*

Tortas de filtración e absorbentes usados haloxenados 070409*

Outras tortas de filtración e absorbentes usados 070410*

Lodos do tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosas 070411*

Residuos sólidos que conteñen substancias perigosas 070413*

Líquidos de limpeza e licores nai acuosos 070501*

Disolventes, líquidos de limpeza e licores nai organohaloxenados 070503*

Outros disolventes, líquidos de limpeza e licores nai orgánicos 070504*

Residuos de reacción e de destilación haloxenados 070507*

Outros residuos de reacción e de destilación 070508*

Tortas de filtración e absorbentes usados haloxenados 070509*

Outras tortas de filtración e absorbentes usados 070510*

Lodos de tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosas 070511*
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Residuos sólidos que conteñen substancias perigosas 070513*

Líquidos de limpeza e licores nai acuosos 070601*

Disolventes, líquidos de limpeza e licores nai organohaloxenados 070603*

Outros disolventes, líquidos de limpeza e licores nai orgánicos 070604*

Residuos de reacción e de destilación haloxenados 070607*

Outros residuos de reacción e de destilación 070608*

Tortas de filtración e absorbentes usados haloxenados 070609*

Outras tortas de filtración e absorbentes usados 070610*

Lodos do tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosas 070611*

Líquidos de limpeza e licores nai acuosos 070701*

Disolventes, líquidos de limpeza e licores nai organohaloxenados 070703*

Outros disolventes, líquidos de limpeza e licores nai orgánicos 070704*

Residuos de reacción e de destilación haloxenados 070707*

Outros residuos de reacción e de destilación 070708*

Tortas de filtración e absorbentes usados haloxenados 070709*

Outras tortas de filtración e absorbentes usados 070710*

Lodos do tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosas 070711*

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*

Suspensións acuosas que conteñen pintura ou verniz con disolventes orgánicos ou outras substan-
cias perigosas

080119*

Residuos de decapantes ou desvernizadores 080121*

Residuos de tintas que conteñen substancias perigosas 080312*

Lodos de tinta que conteñen substancias perigosas 080314*

Residuos de solucións corrosivas 080316*

Residuos de tóner de impresión que conteñen substancias perigosas 080317*

Aceites de dispersión 080319*

Residuos de adhesivos e seladores que conteñen disolventes orgánicos ou outras substancias pe-
rigosas

080409*

Lodos de adhesivos e seladores que conteñen disolventes orgánicos ou outras substancias perigo-
sas

080411*

Lodos acuosos que conteñen adhesivos ou seladores con disolventes orgánicos ou outras subs-
tancias perigosas

080413*

Residuos líquidos acuosos que conteñen adhesivos ou seladores con disolventes orgánicos ou ou- 080415*
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tras substancias perigosas

Aceite de resina 080417*

Isocianatos residuais 080501*

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*

Residuos que conteñen prata procedentes do tratamento in situ de residuos fotográficos 090106*

Cámaras dun só uso con pilas ou acumuladores incluídos nos códigos 16 06 01, 16 06 02 ou 16 06
03

090111*

Residuos líquidos acuosos, procedentes da recuperación in situ de prata, distintos dos especifica-
dos no código 09 01 06

090113*

Cinzas voantes e po de caldeira de hidrocarburos 100104*

Ácido sulfúrico 100109*

Cinzas voantes de hidrocarburos emulsionados usados como combustibles 100113*

Cinzas de lareira, escouras e po de caldeira, procedentes da coincineración, que conteñen subs-
tancias perigosas

100114*

Cinzas voantes procedentes da coincineración que conteñen substancias perigosas 100116*

Residuos, procedentes da depuración de gases, que conteñen substancias perigosas 100118*

Lodos do tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosas 100120*

Lodos acuosos, procedentes da limpeza de caldeiras, que conteñen substancias perigosas 100122*

Residuos sólidos, do tratamento de gases, que conteñen substancias perigosas 100207*

Residuos do tratamento da auga de refrixeración que conteñen aceites 100211*

Lodos e tortas de filtración, do tratamento de gases, que conteñen substancias perigosas 100213*

Escouras da produción primaria 100304*

Escouras salinas da produción secundaria 100308*

Escouras graúdas negras da produción secundaria 100309*

Escumallos inflamables ou que emiten, en contacto coa auga, gases inflamables en cantidades pe-
rigosas

100315*

Residuos que conteñen alcatrán procedentes da fabricación de ánodos 100317*

Partículas, procedentes dos efluentes gasosos, que conteñen substancias perigosas 100319*

Outras partículas e po (incluído o po de trituración) que conteñen substancias perigosas 100321*

Residuos sólidos, do tratamento de gases, que conteñen substancias perigosas 100323*

Lodos e tortas de filtración, do tratamento de gases, que conteñen substancias perigosas 100325*

Residuos do tratamento do auga de refrixeración que conteñen aceites 100327*

Residuos do tratamento de escouras salinas e escouras graúdas negras, que conteñen substan-
cias perigosas

100329*
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Escouras da produción primaria e secundaria 100401*

Escouras graúdas e escumallos da produción primaria e secundaria 100402*

Arseniato de calcio 100403*

Partículas procedentes dos efluentes gasosos 100404*

Outras partículas e pos 100405*

Residuos sólidos do tratamento de gases 100406*

Lodos e tortas de filtración do tratamento de gases 100407*

Residuos do tratamento do auga de refrixeración que conteñen aceites 100409*

Partículas procedentes dos efluentes gasosos 100503*

Residuos sólidos do tratamento de gases 100505*

Lodos e tortas de filtración do tratamento de gases 100506*

Residuos do tratamento do auga de refrixeración que conteñen aceites 100508*

Escouras graúdas e escumallos inflamables ou que emiten, en contacto coa auga, gases inflama-
bles en cantidades perigosas

100510*

Partículas procedentes dos efluentes gasosos 100603*

Residuos sólidos do tratamento de gases 100606*

Lodos e tortas de filtración do tratamento de gases 100607*

Residuos do tratamento do auga de refrixeración que conteñen aceites 100609*

Residuos do tratamento do auga de refrixeración que conteñen aceites 100707*

Escouras salinas da produción primaria e secundaria 100808*

Escouras graúdas e escumallos inflamables ou que emiten, en contacto có auga, gases inflama-
bles en cantidades perigosas

100810*

Residuos que conteñen alcatrán procedentes da fabricación de ánodos 100812*

Partículas, procedentes dos efluentes gasosos, que conteñen substancias perigosas 100815*

Lodos e tortas de filtración, do tratamento de gases, que conteñen substancias perigosas 100817*

Residuos do tratamento da auga de refrixeración que conteñen aceites 100819*

Machos e moldes de fundición sen coada que conteñen substancias perigosas 100905*

Machos e moldes de fundición con coada que conteñen substancias perigosas 100907*

Partículas, procedentes dos efluentes gasosos, que conteñen substancias perigosas 100909*

Outras partículas que conteñen substancias perigosas 100911*

Ligantes residuais que conteñen substancias perigosas 100913*

Residuos de axentes indicadores de fisuración que conteñen substancias perigosas 100915*

Machos e moldes de fundición sen coada que conteñen substancias perigosas 101005*

Machos e moldes de fundición con coada que conteñen substancias perigosas 101007*

Partículas, procedentes dos efluentes gasosos, que conteñen substancias perigosas 101009*

Outras partículas que conteñen substancias perigosas 101011*

Ligantes residuais que conteñen substancias perigosas 101013*
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Residuos de axentes indicadores de fisuración que conteñen substancias perigosas 101015*

Residuos da preparación de mesturas antes do proceso de cocción que conteñen substancias peri-
gosas

101109*

Residuos de pequenas partículas de vidro e de po de vidro que conteñen metais pesados(por
exemplo, de tubos catódicos)

101111*

Lodos procedentes do pulimento e esmerilado do vidro que conteñen substancias perigosas 101113*

Residuos sólidos, do tratamento de gases de combustión, que conteñen substancias perigosas 101115*

Lodos e tortas de filtración, do tratamento de gases, que conteñen substancias perigosas 101117*

Residuos sólidos do tratamento in situ de efluentes, que conteñen substancias perigosas 101119*

Residuos sólido, do tratamento de gases, que conteñen substancias perigosas 101209*

Residuos da vitrificación que conteñen metais pesados 101211*

Residuos da fabricación de fibrocemento que conteñen amianto 101309*

Residuos sólidos, do tratamento de gases, que conteñen substancias perigosas 101312*

Residuos da depuración de gases que conteñen mercurio 101401*

Ácidos de decapaxe 110105*

Ácidos no especificados noutra categoría 110106*

Bases de decapaxe 110107*

Lodos de fosfatacion 110108*

Lodos e tortas de filtración que conteñen substancias perigosas 110109*

Líquidos acuosos de enxaugadura que conteñen substancias perigosas 110111*

Residuos de desengraxamento que conteñen substancias perigosas 110113*

Eluatos e lodos, procedentes de sistemas de membranas ou de intercambio iónico, que conteñen
substancias perigosas

110115*

Resinas intercambiadoras de ións saturadas ou usadas 110116*

Outros residuos que conteñen substancias perigosas 110198*

Lodos da hidrometalurxia do zinc (incluídas xarosita e goethita) 110202*

Residuos de procesos da hidrometalurxia do cobre que conteñen substancias perigosas 110205*

Outros residuos que conteñen substancias perigosas 110207*

Residuos que conteñen cianuro 110301*

Outros residuos 110302*

Residuos sólidos do tratamento de gases 110503*

Fundentes usados 110504*

Aceites minerais de mecanizado que conteñen haloxenados (excepto as emulsións ou disolucións) 120106*

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

Emulsións e disolucións de mecanizado que conteñen halóxenos 120108*

Emulsions e disolucións de mecanizado sen halóxenos 120109*

Aceites sintéticos de mecanizado 120110*
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Ceras e graxas usadas 120112*

Lodos de mecanizado que conteñen substancias perigosas 120114*

Residuos de granallado ou chorreado que conteñen substancias perigosas 120116*

Lodos metálicos (lodos de esmerilado, rectificado e lapeado) que conteñen aceites 120118*

Aceites de mecanizado facilmente biodegradables 120119*

Moas e materiais de esmerilado usados que conteñen substancias perigosas 120120*

Líquidos acuosos de limpeza 120301*

Residuos de desengraxamento ó vapor 120302*

Aceites hidráulicos que conteñen PCB 130101*

Emulsiones cloradas 130104*

Emulsiones non cloradas 130105*

Aceites hidráulicos minerais clorados 130109*

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*

Otros aceites de motor, de transmisión mecánica e lubricantes 130208*

Aceites de illamento e transmisión de calor que conteñen PCB 130301*

Aceites minerais clorados de illamento e transmisión de calor distintos dos especificados no código
13 03 01

130306*

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*

Otros aceites de illamento e transmisión de calor 130310*

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*

Lodos de interceptores 130503*

Aceites procedentes de separadores de auga/substancias aceitosas 130506*

Auga aceitosa procedente de separadores de auga/substancias aceitosas 130507*
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Mestura de residuos procedentes de desareadores e de separadores de auga/substancias aceito-
sas

130508*

Fuelóleo e gasóleo 130701*

Gasolina 130702*

Outros combustibles (incluídas mesturas) 130703*

Lodos ou emulsións de desalinización 130801*

Outras emulsións 130802*

Residuos non especificados noutra categoría 130899*

Clorofluorocarbonos, HCFC, HFC 140601*

Outros disolventes e mesturas de disolventes haloxenados 140602*

Outros disolventes e mesturas de disolventes 140603*

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 cate-
goría), trapos de limpeza e roupas protectoras contaminados por substancias perigosas

150202*

Filtros de aceite 160107*

Compoñentes que conteñen mercurio 160108*

Compoñentes que conteñen PCB 160109*

Compoñentes explosivos (por exemplo, air bags) 160110*

Zapatas de freo que conteñen amianto 160111*

Líquidos de freos 160113*

Anticonxelantes que conteñen substancias perigosas 160114*

Compoñentes perigosos distintos dos especificados nos códigos 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e
16 01 14

160121*

Transformadores e condensadores que conteñen PCB 160209*

Equiamentos desbotados que conteñen PCB, ou están contaminados por eles, distintos dos espe-
cificados no código 16 02 09

160210*

Equipamentos desbotados que conteñen clorofluorocharbonos, HCFC, HFC 160211*

Equipamentos desbotados que conteñen amianto libre 160212*

Equipamentos desbotados que conteñen compoñentes perigosos, distintos dos especificados nos
códigos 16 02 09 a 16 02 12

160213*

Compoñentes perigosos retirados de equipamentos desbotados 160215*

Residuos inorgánicos que conteñen substancias perigosas 160303*

Residuos orgánicos que conteñen substancias perigosas 160305*

Gases en recipientes a presión (incluídos os halóns) que conteñen substancias perigosas 160504*
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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 hidrocarburos 160708*

Residuos que conteñen outras substancias 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*

Permanganatos, por exemplo, permanganato potásico 160901*

Cromatos, por exemplo, cromato potásico, dicromato sódico ou potásico 160902*

Peróxidos, por exemplo, peróxido de hidróxeno 160903*

Substancias oxidantes non especificadas noutra categoría 160904*

Residuos líquidos acuosos que conteñen substancias perigosas 161001*

Concentrados acuosos que conteñen substancias perigosas 161003*

Revestimentos e refractarios a partir de carbono, procedentes de procesos metalúrxicos, que con-
teñen substancias perigosas

161101*

Outros revestimentos e refractarios, procedentes de procesos metalúrxicos, que conteñen substan-
cias perigosas

161103*

Revestimentos e refractarios, procedentes de procesos no metalúrxicos, que conteñen substancias
perigosas

161105*

Mesturas, ou fraccións separadas, de formigón, ladrillos, tellas e materiais cerámicos, que con-
teñen substancias perigosas

170106*

Vidro, plástico e madeira que conteñen substancias perigosas ou están contaminadas por elas 170204*

Mesturas bituminosas que conteñen alcatrán de hulla 170301*

Alcatrán de hulla e produtos alcatranados 170303*

Residuos metálicos contaminados con substancias perigosas 170409*

Cables que conteñen hidrocarburos, alcatrán de hulla e outras substancias perigosas 170410*

Terra e pedras que conteñen substancias perigosas 170503*

Lodos de drenaxe que conteñen substancias perigosas 170505*

Balasto de vías férreas que contén substancias perigosas 170507*

Materiais de illamento que conteñen amianto 170601*
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Outros materiais de illamento que consisten en, ou conteñen, substancias perigosas 170603*

Materiais de construción que conteñen amianto 170605*

Materiais de construción a partir de xeso contaminados con substancias perigosas 170801*

Residuos de construción e demolición que conteñen mercurio 170901*

Residuos de construción e demolición que conteñen PCB (por exemplo, seladores que conteñen
PCB, revestimentos de piso a partir de resinas que conteñen PCB, vidros dobres que conteñen

PCB, condensadores que conteñen PCB)
170902*

Outros residuos de construción e demolición (incluídos os residuos mesturados) que conteñen
substancias perigosas

170903*

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

Produtos químicos que consisten en, ou conteñen, substancias perigosas 180205*

Resinas intercambiadoras de ións saturadas ou usadas 190806*

Solucións e lodos da rexeneración de intercambiadores de ións 190807*

Residuos procedentes de sistemas de membranas que conteñen metais pesados 190808*

Mesturas de graxas e aceites procedentes da separación de auga/substancias aceitosas, distintas
das especificadas no código 19 08 09

190810*

Lodos procedentes do tratamento biolóxico de augas residuais industriais, que conteñen substan-
cias perigosas

190811*

Lodos, procedentes doutros tratamentos de augas residuais industriais, que conteñen substancias
perigosas

190813*

Residuos sólidos, da recuperación de solos, que conteñen substancias perigosas 191301*

Lodos da recuperación de solos, que conteñen substancias perigosas 191303*

Lodos da recuperación de augas subterráneas, que conteñen substancias perigosas 191305*

Residuos de líquidos acuosos e concentrados acuosos, procedentes da recuperación de augas su-
bterráneas, que conteñen substancias perigosas

191307*

Disolventes 200113*

Ácidos 200114*

Álcalis 200115*

Produtos fotoquímicos 200117*

Pesticidas 200119*

Tubos fluorescentes e outros residuos que conteñen mercurio 200121*

Equipamentos fóra de uso que conteñen clorofluorocarbonos 200123*

Aceites e graxas distintos dos especificados no código 20 01 25 200126*

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

Deterxentes que conteñen substancias perigosas 200129*

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*

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

200135*

Madeira que contén substancias perigosas 200137*

2.- Residuos non perigosos admisibles na NT asociados coa inscrición SC-I-IPPC-XV-00080

Denominación Residuo Código LER

Residuos metálicos 020110

Serraduras, labras, retrincos, madeira, taboleiros de partículas e chapas distintos dos mencionados
no código 03 01 04

030105

Residuos de casca e madeira 030301

Materia orgánica de produtos naturais (por exemplo graxa, cera) 040210

Residuos de pintura e verniz distintos dos especificados no código 08 01 11 080112

Lodos de pintura e verniz distintos dos especificados no código 08 01 13 080114

Lodos acuosos que conteñen pintura ou verniz distintos dos especificados no código 08 01 15 080116

Residuos da decapaxe ou eliminación de pintura e verniz distintos dos especificados no código 08
01 17

080118

Suspensións acuosas que conteñen pintura ou verniz distintos dos especificados no código 08 01
19

080120

Lodos acuosos que conteñen tinta 080307

Residuos líquidos acuosos que conteñen tinta 080308

Residuos de tintas distintos dos especificados no código 08 03 12 080313

Lodos de tinta distintos dos especificados no código 08 03 14 080315

Envases de papel e cartón 150101

Envases de plástico 150102

Envases de madeira 150103

Envases metálicos 150104

Envases compostos 150105

Envases mesturados 150106

Envases de vidro 150107

Envases téxtiles 150109

Pneumáticos fóra de uso 160103

Vehículos ó final da súa vida útil que non conteñan líquidos nin outros compoñentes perigosos 160106

Metais férreos 160117

Metais non férreos 160118

Plástico 160119

Vidro 160120

Compoñentes non especificados noutra categoría 160122
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Equipamentos desbotados distintos dos especificados nos códigos 16 02 09 a 16 02 13 160214

Compoñentes retirados de equipamentos desbotados, distintos dos especificados no código 16 02
15

160216

Catalizadores usados que conteñen ouro, prata, renio, rodio, paladio, iridio o platino (excepto os do
código 16 08 07)

160801

Madeira 170201

Plástico 170203

Cobre, bronce, latón 170401

Aluminio 170402

Chumbo 170403

Zinc 170404

Ferro e aceiro 170405

Estaño 170406

Metais mesturados 170407

Cables distintos dos especificados no código 17 04 10 170411

Lodos do tratamento de augas residuais urbanas 190805

Residuos sólidos da filtración primaria e criba 190901

Lodos da clarificación do auga 190902

Carbón activo usado 190904

Papel e cartón 191201

Metais férreos 191202

Metais non férreos 191203

Plástico e caucho 191204

Madeira distinta da especificada no código 19 12 06 191207

Tecidos 191208

Residuos sólidos da recuperación de solos, distintos dos especificados no código 19 13 01 191302

Papel e cartón 200101

Vidro 200102

Roupa 200110

Tecidos 200111

Equipos eléctricos e electrónicos fóra de uso distintos dos especificados nos códigos 20 01 21, 20
01 23 e 20 01 35

200136

Madeira distinta da especificada no código 20 01 37 200138

Plásticos 200139

Metais 200140

Residuos voluminosos 200307
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Anexo VIII: Valorización - clasificación de residuos e recuperación de envases

1.- Residuos perigosos admisibles na PRE asociados coa inscrición SC-RP-IPPC-XV-00007.

Denominación Residuo Código LER

Envases que conteñen restos de substancias perigosas ou están contaminados por elas. 150110*

2.-  Residuos  non perigosos admisibles  na  PRE asociados coa inscrición  SC-I-IPPC-XV-
00079.

Denominación Residuo Código LER

Envases de plástico 150102

Envases metálicos 150104

Envases mesturados 150106

Nota: Inscricións suxeitas á verificación do cumprimento das condicións impostas para esta instalación.
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Anexo IX: Residuos admisibles nas plantas de tratamento previo a eliminación

1.- Residuos perigosos admisibles nas plantas de tratamento previo a eliminación asocia-
dos coa inscrición SC-RP-IPPC-XE-00002

Denominación Residuo Código LER

Estériles que xeran ácido procedentes da transformación de sulfuros. 010304*

Residuos que conteñen substancias perigosas procedentes da transformación física e química de 010407*

Residuos agroquímicos que conteñen substancias perigosas. 020108*

Conservantes da madeira orgánicos non haloxenados. 030201*

Conservantes da madeira organoclorados. 030202*

Conservantes da madeira organometálicos. 030203*

Conservantes da madeira inorgánicos. 030204*

Outros conservantes da madeira que conteñen substancias perigosas. 030205*

Colorantes e pigmentos que conteñen substancias perigosas 040216*

Lodos do tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosas. 040219*

Lodos de fondos de tanques. 050103*

Arxilas de filtración usadas. 050115*

Residuos que conteñen mercurio. 050701*

Ácido sulfúrico e ácido sulfuroso. 060101*

Ácido clorhídrico 060102*

Ácido fluorhídrico 060103*

Ácido fosfórico e ácido fosforoso. 060104*

Ácido nítrico e ácido nitroso. 060105*

Outros ácidos. 060106*

Hidróxido cálcico 060201*

Hidróxido amónico 060203*

Hidróxido potásico e hidróxido sódico 060204*

Outras bases 060205*

Sales sólidos e solucións que conteñen cianuros. 060311*

Sales sólidos e solucións que conteñen metais pesados. 060313*

Óxidos metálicos que conteñen metais pesados. 060315*

Residuos que conteñen arsénico. 060403*

Residuos que conteñen mercurio. 060404*

Residuos que conteñen outros metais pesados. 060405*

Lodos do tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosas. 060502*

Residuos que conteñen sulfuros perigosos. 060602*

Residuos de electrólise que conteñen amianto. 060701*

Carbón activo procedente da produción de cloro. 060702*

Lodos de sulfato bárico que conteñen mercurio. 060703*

Solucións e ácidos, por exemplo, ácido de contacto. 060704*
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Denominación Residuo Código LER

Residuos que conteñen clorosilanos perigosos. 060802*

Residuos cálcicos de reacción que conteñen ou están contaminados con substancias perigosas. 060903*

Residuos que conteñen substancias perigosas. 061002*

Produtos fitosanitarios inorgánicos, conservantes da madeira e outros biocidas. 061301*

Carbón activo usado (excepto o código 06 07 02). 061302*

Residuos procedentes da transformación do amianto. 061304*

Líquidos de limpeza e licores nai acuosos. 070101*

Outros disolventes, líquidos de limpeza e licores nai orgánicos. 070104*

Outros residuos de reacción e de destilación. 070108*

Lodos do tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosas. 070111*

Líquidos de limpeza e licores nai acuosos. 070201*

Outros residuos de reacción e de destilación. 070208*

Líquidos de limpeza e licores nai acuosos. 070301*

Outros disolventes, líquidos de limpeza e licores nai orgánicos. 070304*

Líquidos de limpeza e licores nai acuosos 070401*

Disolventes, líquidos de limpeza e licores nai organohaloxenados 070403*

Outros disolventes, líquidos de limpeza e licores nai orgánicos 070404*

Outros residuos de reacción e de destilación. 070408*

Outras tortas de filtración e absorbentes usados. 070410*

Lodos do tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosas. 070411*

Residuos sólidos que conteñen substancias perigosas. 070413*

Líquidos de limpeza e licores nai acuosos. 070501*

Outros disolventes, líquidos de limpeza e licores nai orgánicos. 070504*

Outros residuos de reacción e de destilación. 070508*

Outras tortas de filtración e absorbentes usados. 070510*

Residuos sólidos que conteñen substancias perigosas. 070513*

Líquidos de limpeza e licores nai acuosos. 070601*

Outros disolventes, líquidos de limpeza e licores nai orgánicos. 070604*

Líquidos de limpeza e licores nai acuosos. 070701*

Outros disolventes, líquidos de limpeza e licores nai orgánicos. 070704*

Outros residuos de reacción e de destilación. 070708*

Outras tortas de filtración e absorbentes usados. 070710*

Lodos do tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosas. 070711*

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 080115*

Residuos da decapaxe ou eliminación de pintura e verniz que conteñen disolventes orgánicos ou 080117*

Suspensións acuosas que conteñen pintura ou verniz con disolventes orgánicos ou outras substan-
cias

080119*

Residuos de tintas que conteñen substancias perigosas. 080312*
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Denominación Residuo Código LER

Lodos de tinta que conteñen substancias perigosas. 080314*

Residuos de tóner de impresión que conteñen substancias perigosas. 080317*

Residuos de adhesivos e seladores que conteñen disolventes orgánicos ou outras substancias peri-
gosas.

080409*

Lodos de adhesivos e seladores que conteñen disolventes orgánicos ou outras substancias perigo-
sas.

080411*

Lodos acuosos que conteñen adhesivos ou seladores con disolventes orgánicos ou outras substan-
cias

080413*

Residuos líquidos acuosos que conteñen adhesivos ou seladores con disolventes orgánicos ou ou-
tras

080415*

Isocianatos residuais 080501*

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 blanqueo-fixación. 090105*

Residuos que conteñen prata procedentes do tratamento in situ de residuos fotográficos. 090106*

Cámaras dun só uso con pilas ou acumuladores incluídos nos códigos 16 06 01, 16 06 02 ou 16 06
03.

090111*

Residuos líquidos acuosos, procedentes da recuperación in situ de prata, distintos dos especifica-
dos no código 09 01 06.

090113*

Cinzas voantes e po de caldeira de hidrocarburos 100104*

Ácido sulfúrico 100109*

Cinzas de lareira, escouras e po de caldeira, procedentes da coincineración, que conteñen subs-
tancias perigosas.

100114*

Residuos, procedentes da depuración de gases, que conteñen substancias perigosas. 100118*

Lodos acuosos, procedentes da limpeza de caldeiras, que conteñen substancias perigosas. 100122*

Residuos sólidos, do tratamento de gases, que conteñen substancias perigosas. 100207*

Residuos do tratamento da auga de refrixeración que conteñen aceites. 100211*

Escouras salinas da produción secundaria. 100308*

Escouras graúdas negras da produción secundaria. 100309*

Partículas, procedentes dos efluentes gasosos, que conteñen substancias perigosas. 100319*

Outras partículas e po (incluído o po de trituración) que conteñen substancias perigosas. 100321*

Residuos sólidos, do tratamento de gases, que conteñen substancias perigosas. 100323*

Lodos e tortas de filtración, do tratamento de gases, que conteñen substancias perigosas 100325*

Residuos do tratamento de escouras salinas e escouras graúdas negras, que conteñen substancias 100329*

Escouras da produción primaria e secundaria. 100401*

Escouras graúdas e escumallos da produción primaria e secundaria. 100402*

Arseniato de calcio. 100403*

Partículas procedentes dos efluentes gasosos. 100404*

Outras partículas e pos. 100405*

Partículas procedentes dos efluentes gasosos. 100503*
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Residuos sólidos do tratamento de gases. 100505*

Lodos e tortas de filtración do tratamento de gases. 100506*

Residuos do tratamento da auga de refrixeración que conteñen aceites. 100508*

Partículas procedentes de los efluentes gasosos 100603*

Residuos sólidos do tratamento de gases. 100606*

Lodos e tortas de filtración do tratamento de gases. 100607*

Residuos do tratamento da auga de refrixeración que conteñen aceites. 100609*

Residuos do tratamento da auga de refrixeración que conteñen aceites. 100707*

Escouras salinas da produción primaria e secundaria. 100808*

Partículas, procedentes dos efluentes gasosos, que conteñen substancias perigosas. 100815*

Lodos e tortas de filtración do tratamento de gases, que conteñen substancias perigosas. 100817*

Residuos do tratamento da auga de refrixeración que conteñen aceites. 100819*

Machos e moldes de fundición sen coada que conteñen substancias perigosas. 100905*

Machos e moldes de fundición con coada que conteñen substancias perigosas. 100907*

Partículas procedentes dos efluentes gasosos, que conteñen substancias perigosas. 100909*

Outras partículas que conteñen substancias perigosas. 100911*

Ligantes residuais que conteñen substancias perigosas. 100913*

Residuos de axentes indicadores de fisuración que conteñen substancias perigosas. 100915*

Machos e moldes de fundición con coada que conteñen substancias perigosas. 101007*

Partículas, procedentes dos efluentes gasosos que conteñen substancias perigosas. 101009*

Residuos de axentes indicadores de fisuración que conteñen substancias perigosas. 101015*

Residuos, da preparación de mesturas antes do proceso de cocción que conteñen substancias pe-
rigosas.

101109*

Residuos de pequenas partículas de vidro e de po de vidro que conteñen metais pesados (por
exemplo,

101111*

Lodos procedentes do pulimento e esmerilado do vidro que conteñen substancias perigosas. 101113*

Residuos sólidos, do tratamento de gases de combustión, que conteñen substancias perigosas. 101115*

Lodos e tortas de filtración, do tratamento de gases, que conteñen substancias perigosas. 101117*

Residuos sólidos, do tratamento in situ de efluentes, que conteñen substancias perigosas. 101119*

Residuos sólidos, do tratamento de gases, que conteñen substancias perigosas. 101209*

Residuos da vitrificación que conteñen metais pesados. 101211*

Residuos da fabricación de fibrocemento que conteñen amianto. 101309*

Residuos sólidos, do tratamento de gases, que conteñen substancias perigosas. 101312*

Residuos da depuración de gases que conteñen mercurio. 101401*

Ácidos de decapaxe. 110105*

Ácidos non especificados noutra categoría. 110106*

Bases de decapaxe. 110107*

Lodos de fosfatación. 110108*

Lodos e tortas de filtración que conteñen substancias perigosas. 110109*

Líquidos acuosos de enxaugadura que conteñen substancias perigosas. 110111*
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Denominación Residuo Código LER

Residuos de desengraxamento que conteñen substancias perigosas. 110113*

Eluatos e lodos, procedentes de sistemas de membranas ou de intercambio iónico, que conteñen 110115*

Resinas intercambiadoras de ións saturadas ou usadas. 110116*

Outros residuos que conteñen substancias perigosas. 110198*

Lodos da hidrometalurxia do zinc (incluídas xarosita e goethita). 110202*

Residuos de procesos da hidrometalurxia do cobre que conteñen substancias perigosas. 110205*

Outros residuos que conteñen substancias perigosas. 110207*

Residuos que conteñen cianuro. 110301*

Outros residuos. 110302*

Residuos sólidos do tratamento de gases. 110503*

Fundentes usados. 110504*

Emulsións e disolucións de mecanizado sen halóxenos. 120109*

Lodos de mecanizado que conteñen substancias perigosas. 120114*

Residuos de granallado ou chorreado que conteñen substancias perigosas. 120116*

Lodos metálicos (lodos de esmerilado, rectificación e lapeado) que conteñen aceites. 120118*

Moas e materiais de esmerilado usados que conteñen substancias perigosas. 120120*

Líquidos acuosos de limpeza. 120301*

Residuos de desengraxamento ó vapor. 120302*

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

Lodos de separadores de auga/substancias aceitosas. 130502*

Auga aceitosa procedente de separadores de auga/substancias aceitosas. 130507*

Mestura de residuos procedentes de desareadores e de separadores de auga/substancias aceito-
sas.

130508*

Lodos ou emulsións de desalinización.es de desalación 130801*

Outras emulsións. 130802*

Outros disolventes e mesturas de disolventes. 140603*

Lodos ou residuos sólidos que conteñen outros disolventes. 140605*

Envases que conteñen restos de substancias perigosas ou están contaminados por elas. 150110*

Absorbentes, materiais de filtración (incluídos os filtros de aceite non especificados noutra cate-
goría),

150202*

Compoñentes que conteñen mercurio. 160108*

Zapatas de freo que conteñen amianto. 160111*

Líquidos de freos. 160113*

Anticonxelantes que conteñen substancias perigosas. 160114*

Compoñentes perigosos distintos dos especificados nos códigos 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 160121*

Equipamentos desbotados que conteñen amianto libre. 160212*

Equipamentos desbotados que conteñen compoñentes perigosos (4), distintos dos especificados
nos

160213*

Compoñentes perigosos retirados de equipamentos desbotados. 160215*

Residuos inorgánicos que conteñen substancias perigosas. 160303*
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Residuos orgánicos que conteñen substancias perigosas. 160305*

Produtos químicos de laboratorio que consisten en, ou conteñen, substancias perigosas, incluídas 160506*

Produtos químicos inorgánicos desbotados que consisten en, ou conteñen, substancias perigosas. 160507*

Produtos químicos orgánicos desbotados que consisten en, ou conteñen, substancias perigosas. 160508*

Residuos que conteñen hidrocarburos. 160708*

Residuos que conteñen outras substancias perigosas. 160709*

Catalizadores usados que conteñen metais de transición (5) perigosos ou compostos de metais de 160802*

Catalizadores usados que conteñen ácido fosfórico. 160805*

Líquidos usados utilizados como catalizadores. 160806*

Catalizadores usados contaminados con substancias perigosas. 160807*

Permanganatos, por exemplo, permanganato potásico. 160901*

Cromatos, por exemplo, cromato potásico, dicromato sódico ou potásico 160902*

Residuos líquidos acuosos que conteñen substancias perigosas. 161001*

Concentrados acuosos que conteñen substancias perigosas. 161003*

Revestimentos e refractarios a partir de carbono, procedentes de procesos metalúrxicos, que con-
teñen

161101*

Outros revestimentos e refractarios, procedentes de procesos metalúrxicos, que conteñen substan-
cias

161103*

Revestimentos e refractarios, procedentes de procesos non metalúrxicos, que conteñen substan-
cias

161105*

Mesturas, ou fraccións separadas, de formigón, ladrillos, tellas e materiais cerámicos, que conteñen 170106*

Vidro, plástico e madeira que conteñen substancias perigosas ou están contaminados por elas. 170204*

Alcatrán de hulla e produtos alcatranados. 170303*

Residuos metálicos contaminados con substancias perigosas. 170409*

Terra e pedras que conteñen sustancias perigosas. 170503*

Lodos de drenaxe que conteñen sustancias perigosas. 170505*

Balastro de vías férreas que conteñen sustancias perigosas. 170507*

Materiais de illamento que conteñen amianto. 170601*

Outros materiais de illamento que consisten en, ou conteñen, substancias perigosas. 170603*

Materiais de construción que conteñen amianto (6). 170605*

Materiais de construción a partir de xeso contaminados con substancias perigosas. 170801*

Residuos de construción e demolición que conteñen mercurio. 170901*

Outros residuos de construción e demolición (incluídos os residuos mesturados) que conteñen
substancias perigosas.

170903*

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

Produtos químicos que consisten en, ou conteñen, substancias perigosas. 180205*

Torta de filtración do tratamento de gases. 190105*

Residuos líquidos acuosos do tratamento de gases e outros residuos líquidos acuosos. 190106*

Residuos sólidos do tratamento de gases. 190107*

Carbón activo usado procedente do tratamento de gases. 190110*

Cinzas voantes que conteñen substancias perigosas. 190113*
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Residuos mesturados previamente, compostos por, cando menos, un residuo perigoso. 190204*

Lodos de tratamentos físico-químicos que conteñen substancias perigosas. 190205*

Residuos combustibles sólidos que conteñen substancias perigosas. 190209*

Outros residuos que conteñen substancias perigosas. 190211*

Residuos perigosos parcialmente(7) estabilizados 190304*

Residuos perigosos solidificados. 190306*

Cinzas voantes e outros residuos do tratamento de gases. 190402*

Fase sólida non vitrificada. 190403*

Lixiviados de vertedoiro que conteñen substancias perigosas. 190702*

Resinas intercambiadoras de ións saturadas ou usadas. 190806*

Solucións e lodos da rexeneración de intercambiadores de ións. 190807*

Residuos procedentes de sistemas de membranas que conteñen metais pesados. 190808*

Mesturas de graxas e aceites procedentes da separación de auga/substancias aceitosas distintas 190810*

Lodos procedentes do tratamento biolóxico de augas residuais industriais, que conteñen substan-
cias

190811*

Lodos procedentes doutros tratamentos de augas residuais industriais, que conteñen substancias 190813*

Arxilas de filtración usadas. 191101*

Lodos do tratamento in situ de efluentes que conteñen substancias perigosas. 191105*

Residuos da depuración de efluentes gasosos. 191107*

Outros residuos (incluídas mesturas de materiais), procedentes do tratamento mecánico de resi-
duos,

191211*

Disolventes. 200113*

Ácidos. 200114*

Álcalis. 200115*

Produtos fotoquímicos 200117*

Pesticidas. 200119*

Tubos fluorescentes e outros residuos que conteñen mercurio. 200121*

Madeira que contén substancias perigosas. 200137*
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2.- Residuos non perigosos admisibles nas plantas de tratamento previo a eliminación aso-
ciados coa inscrición SC-I-IPPC-XE-00015

Denominación Residuo Código LER

Lodos e residuos de perforacións que conteñen auga doce 010504

Lodos e residuos de perforacións que conteñen sales de bario distintos dos mencionados nos códi-
gos 01 05 05 e 01 05 06

010507

Lodos e residuos de perforacións que conteñen cloruros distintos dos mencionados nos códigos 01
05 05 e 01 05 06

010508

Lodos de lavado e limpeza 020101

Lodos de lavado, limpeza, estonadura, centrifugado e separación 020301

Residuos da extracción con disolventes 020303

Residuos da destilación de alcohois 020702

Residuos do tratamento químico 020703

Lodos de lixivias verdes (procedentes da recuperación de lixivias de cocción) 030302

Lodos de destinxidura procedentes da reciclaxe de papel 030305

Residuos líquidos de curtume que conteñen cromo 040104

Residuos líquidos de curtume que non conteñen cromo 040105

Lodos procedentes da auga de alimentación de caldeiras 050113

Residuos de columnas de refrixeración 050114

Residuos de columnas de refrixeración 050604

Sales sólidos e solucións distintas das mencionadas nos códigos 06 03 11 e 06 03 13 060314

Lodos do tratamento in situ de efluentes, distintos dos especificados no código 07 01 11 070112

Lodos do tratamento in situ de efluentes distintos dos especificados no código 07 02 11 070212

Lodos do tratamento in situ de efluentes distintos dos especificados no código 07 03 11 070312

Lodos do tratamento in situ de efluentes distintos dos especificados no código 07 04 11 070412

Lodos do tratamento in situ de efluentes, distintos dos especificados no código 07 05 11 070512

Lodos do tratamento in situ de efluentes distintos dos especificados no código 07 06 11 070612

Lodos do tratamento in situ de efluentes, distintos dos especificados no código 07 07 11 070712

Lodos acuosos que conteñen pintura ou verniz distintos dos especificados no código 08 01 15 080116

Residuos da decapaxe ou eliminación de pintura e verniz distintos dos especificados no código 08
01 17

080118

Suspensións acuosas que conteñen pintura ou verniz distintos dos especificados no código 08 01
19

080120

Lodos acuosos que conteñen materiais cerámicos 080202

Suspensións acuosas que conteñen materiais cerámicos 080203

Lodos acuosos que conteñen tinta 080307

Residuos líquidos acuosos que conteñen tinta 080308

Residuos de tintas distintos dos especificados no código 08 03 12 080313

Lodos de tinta distintos dos especificados no código 08 03 14 080315
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Lodos acuosos que conteñen adhesivos ou seladores distintos dos especificados no código 08 04
13

080414

Residuos líquidos acuosos que conteñen adhesivos ou seladores, distintos dos especificados no
código 08 04 15

080416

Lodos acuosos, procedentes da limpeza de caldeiras, distintos dos especificados no código 10 01
22

100123

Residuos do tratamento da auga de refrixeración distintos dos especificados no código 10 02 11 100212

Residuos do tratamento do auga de refrixeración distintos dos especificados no código 10 04 09 100410

Residuos do tratamento do auga de refrixeración distintos dos especificados no código 10 05 08 100509

Residuos do tratamento do auga de refrixeración distintos dos especificados no código 10 06 09 100610

Residuos do tratamento do auga de refrixeración distintos dos especificados no código 10 07 07 100708

Residuos do tratamento da auga de refrixeración distintos dos especificados no código 10 08 19 100820

Ligantes residuais distintos dos especificados no código 10 10 13 101014

Líquidos acuosos de enxaugadura distintos dos especificados no código 11 01 11 110112

Lodos de mecanizado distintos dos especificados no código 12 01 14 120115

Anticonxelantes distintos dos especificados no código 16 01 14 160115

Residuos inorgánicos distintos dos especificados no código 16 03 03 160304

Residuos líquidos acuosos distintos dos especificados no código 16 10 01 161002

Concentrados acuosos distintos dos especificados no código 16 10 03 161004

Residuos mesturados previamente, compostos exclusivamente por residuos non perigosos 190203

Residuos líquidos acuosos do tempero de residuos vitrificados 190404

Licores do tratamento anaerobio de residuos municipais 190603

Lodos de dixestion do tratamento anaerobio de residuos municipais 190604

Lixiviados de vertedoiro distintos dos especificados no código 19 07 02 190703

Soluciones e lodos da rexeneracion de intercambiadores de ións 190906

Residuos de líquidos acuosos e concentrados acuosos procedentes da recuperación de augas su-
bterráneas, distintos dos especificados no código 19 13 07

191308
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Anexo A. Táboa sobre equivalencias entre categorías de AEE, fraccións de recollida (FR) de
RAEE e códigos LER-RAEE
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