MJMF

CHECK LIST
Os puntos que se sinalan, en función das diferentes fases, teñen que responderse nas casillas correspondentes. Segundo o punto teranse que cubrir máis ou menos casillas.
As casillas sombreadas son para deixar sen cubrir.
Os títulos son xenéricos, e por tanto engloban varias preguntas
1
Cubrir, en caso que corresponda, en función ao solicitado en cada punto, p.e. para o punto 4 da fase 0 contestar que materiais e compoñentes xeraron e a que destino se mandaron
2

Cubrir, no caso que corresponda, en función ao solicitado en cada punto, p.e. no punto 8 da fase 1 cubriríase con cantidades de sustancias extraídas, neste caso kg pero sinalar que algunhas preguntas queren o
% en peso. Esta casilla tamén se cubrirá se como no punto 9 da fase 1 se quere o rendemento

3

Cubrir no caso de que o xestor non estea empregando o Libro de rexistro do SIRGA (Sistema de Información de Residuos de Galicia)
EXEMPLO: Punto 6 da fase 1, contestaríase si ou non en función de se se envían a plantas os GF e HC, a que plantas se destinan e que cantidades en kg

Puntos a considerar

SI/NON

Que?
Que destino?1

Cantidade anual (kg,
Documentación xustificativa
% en peso)
a presentar
2
Rdto (%)

Documentación técnica, procedementos de control e

1 Libro de rexistro (Arquivo cronolóxico)

Cumprimento de requisitos técnicos segundo Anexo IV

2 do RD 205/2008

Verificación dos rexistros de entrada e saída de

3 materiais, compoñentes e sustancias. Códigos LER
XERAIS

empregados
Calibracións materiais e equipamento utilizado nas

4 diferentes etapas de tratamento
5

Cumprimento de lexislación en materia de prevención de
riscos laborais e atmosferas explosivas. Emisión de
gases á atmosfera
Documentación de envío a plantas de valorización ou

6 eliminación de sustancias, materiais, compoñentes e/ou
fraccións separadas en fase 1, fase 2, fase 3 e en total

Copia do rexistro que contemple
todas as entradas e saídas dos
diferentes materiais, compoñentes e
sustancias3
Acreditación por parte dun laboratorio

Organismo de Control Ambiental

Documentos de control e seguimento.
Xustificantes de entrega

Comprobación do cumprimento de obxectivos do RD

7 208/2005
8 Formación de persoal
FASE 0

Rexistro de equipos e información adicional

1 (defectuosos) de entrada á fase 0
2 Desmontaxe manual

Documentación acreditativa
Copia do rexistro, datos globais

Retirada de materiais e compoñentes recollidos no

3 Anexo III do RD 208/2005

Rexistro de materiais e compoñentes xerados na fase 0.

4 Destino dos mesmos
1 Rexistro de materiais de entrada á fase 1

Copia do rexistro, datos globais
Xustificante de entrega
Copia do rexistro, datos globais

2 Separación de motor compresor/radiador/ventilador
Extracción de gases refrixerantes e aceites de

3 compresor

Certificado técnico de que
implantaron o sistema de extracción

4 Separación de refrixerantes e aceites

Documento técnico que o acredite

5 Almacenamento adecuado de refrixerantes e aceites

Documento técnico que o acredite

FASE 1

Envío a plantas autorizadas de eliminación ou

6 valorización de GF (gases fluorados) e HC
7

(hidrocarburos), a través de xestores autorizados.
Verificación do bo funcionamento de equipos e dos
protocolos de mantemento

8 Rexistro de tipos e cantidades de sustancias extraídas

Documentos de control e seguimento

Organismo de Control Ambiental
Copia do rexistro, datos globais

Rendemento de extracción e captación de gases
9 refrixerantes e aceites (aproximación ao 30% gases do
aparato)
10 GF residuais en aceite do compresor (% en peso)
Comprobación adecuada xestión líquidos e materiais

11 con Cr VI

1 Rexistro de materiais de entrada á fase 2
2

Comprobación do funcionamento do proceso de
extracción, trituración e briquetado

3 Procesos realizados en atmosfera inerte

Xustificante da ausencia ou presenza
de Cr nas diferentes fraccións.
Xustificantes de entrega
Copia do rexistro, datos globais
Certificado técnico de que realizan o
proceso de extracción, trituración e
briquetado
Documento técnico que o acredite

Emisión de gases á atmosfera (ausencia de liberacións

FASE 2

4 á atmosfera)

5 Condensación de gases en instalación crioxénica

Certificado técnico de que realizan o
proceso de extracción, trituración e
briquetado

Recollida e almacenamento de gases condensados en

6 recipientes adecuados para a súa posterior valorización

Documentos de control e seguimento

ou eliminación a través de xestores autorizados

7 Separación aproximada do 70% de gases do aparato

Organismo de Control Ambiental

8 Contido de GF residuais en espumas (% en peso)

Organismo de Control Ambiental

FASE 3

9
1
2

Rexistro de tipos e cantidades de sustancias extraídas,
residuos xerados e materiais ou fraccións separados en
fase 2
Rexistro de tipos e cantidades de fraccións separadas
para a súa valorización. Destino das fraccións
Cantidade de espuma residual en fraccións/materiais (%
en peso)

3 Ausencia de liberación de emisións á atmosfera

Copia do rexistro, datos globais
Copia do rexistro, datos globais.
Xustificantes de entrega
Organismo de Control Ambiental
Organismo de Control Ambiental

Observacións

